
Bejelentés desztilláló berendezés (pálinkafőző készülék) tulajdonjogáról, 

illetve változás bejelentése 

 

Ügyleírás: 

A magánfőzőnek a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, 

valamint a bejelentett adatokban történt változást be kell jelentenie a lakóhelye szerinti 

önkormányzati adóhatósághoz. A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, 

valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles 

bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 

 

Illetékesség: 

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a 

magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban - ide nem értve az előállított 

termék jogszabálysértő értékesítését - pedig az ellenőrzött tevékenység végzésének helye 

szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. 

 

Szükséges okiratok: 

A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a 

desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és 

tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.  

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés 

feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált 

magánfőző tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást 

megelőzően bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz. A magánfőző a bejelentésben 

megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét literben, 

valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel 

 

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Adó- Jövedéki adó (magánfőzött párlat) 

ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét 

biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, 

magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban. 

 

iForm Nyomtatvány megnevezése    Ágazat  Ügytípus 

Bejelentés desztillálóberendezés   Adóügy   Jövedéki adó 

tulajdonjogáról, tulajdonjogának változása 
 

Az E-önkormányzat Portál elérhetősége https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

. 

 

Ügyintézés határideje és díja: 

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban 

történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti 

önkormányzati adóhatósághoz. 

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás 

mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz 

történő megérkezését követő napon kezdődik .Az ügyintézési határidőbe nem számít be a 

hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az 

annak teljesítéséig terjedő idő. 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


 

Ügyintézés helye, ügyintéző, ügyitézés elérhetősége és rendje: 
Földesi Polgármesteri Hivatal 

4177 Földes Karácsony Sándor tér 5. 3-as számú iroda 

Nagy Edina-adóügyi előadó 

E-mail: nagy.edina@foldes.hu 

Tel.szám: 0654/531-000 

 

Ügyfélfogadási rend: 

Hétfő: 08.00-12.00,  13.00-16.30 

Kedd-Szerda: 08.00-12.00 

Csütörtök: nincs 

Péntek: 08.00-10.00 

 

Egyéb fontos tudnivalók: 
Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon 

előállított jövedéki terméket lefoglalhatja, ha a magánfőző a bejelentésében a 

desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében 

valótlan adatokat ad meg, vagy a magánfőző párlatot a desztillálóberendezés és a magánfőzött 

párlat előállításának bejelentése nélkül állít elő. A magánfőzés szabályainak betartását a 

önkormányzati adóhatóság ellenőrizheti. Eljárása során a tényállás tisztázása, továbbá az e 

törvény szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el, továbbá a 

desztillálóberendezés és az azon előállított termék jogszabályi követelményeknek való 

megfelelősége tárgyában díjmentesen szakvéleményt kérhet az állami adó- és vámhatóságtól. 

A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít 

ki és küld meg a magánfőző részére. Az állami adó- és vámhatóság az átadott 

magánfőzöttpárlat-származási igazolás mennyiségének megadásával haladéktalanul értesíti a 

desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot.  

Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak ellenőrzése során az évente 

előállítható mennyiségi korlát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti az állami adó- és 

vámhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki a magánfőzésre 

vonatkozó szabályoknak megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy a párlat 

előállításának bejelentése nélkül végzi párlat előállítását, felszólítja, hogy jogszabályi 

kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha az érintett a felszólításának határidőig nem 

tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja. 

 
Alkalmazott jogszabályok: 

 

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

 

Kapcsolódó dokumentumok , nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények: 

Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, 

valamint a bejelentett magánfőzésre szolgáló adatokban történt változásról (Elérhető a 

letölthető nyomtatványok között is) 

 

https://njt.hu/jogszabaly/2016-68-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173
https://njt.hu/eli/v01/R/2017/Korm/465

