
 Érvényes: 2015. január 01-től. 

ABDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

Börcs 

9152 Börcs, Erzsébet tér 3. 

Tel.:96/553-245; Fax:96/553-247 

E-mail: ado@borcs.hu 

Az Adóhatóság tölti ki! 

Benyújtás, postára adás napja:    

Azonosító száma:     
__________________ 

    átvevő aláírása 

 

 
BEJELENTÉS 

 a desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről  
  

I. Magánfőző (Több tulajdonos esetén a III. pontban szereplő adatokat is meg kell adni!) 

1. Neve: _________________________________________________________________________________________  

 2. Születési helye:  ______________________________________ város/község, ideje:  év  hó  nap 

 Születési neve:   ______________________________________ ________________________________________ 

 3. Anyja születési családi és utóneve:  ________________________________________________________________  

4. Adóazonosító jele:    Adószáma: - -

 
5. Lakóhelye:          

________________________________________________________________város/község 
_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

6. Levelezési címe:     

_________________________________________________________________város/község 
_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

7. Telefonszáma:_____________________________________ e-mail címe: _________________________________ 

 II. Magánfőző berendezés 

1. Tulajdonszerzésének ideje:       

2. Űrtartalma:         liter 

3. Tárolásának, használatának helye: (ha ez a hely a magánfőző lakóhelyétől eltérő helyen lévő gyümölcsös vagy, ha a 

berendezés különböző lakóhelyű személyek közös tulajdona): 

 

  

  ________________________________________________________________város/község  _____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

4. Helyrajzi száma:        

 III. Több tulajdonos esetén a tulajdonostárs(ak) 

1. Tulajdonostárs  

1. Neve: _________________________________________________________________________________________  

 2. Adóazonosító jele:    Adószáma: - -  

3. Lakóhelye:          

__________________________________________________________________város/község 
_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

2. Tulajdonostárs  

1. Neve: _________________________________________________________________________________________  

 2. Adóazonosító jele:    Adószáma: - -  

3. Lakóhelye:          

__________________________________________________________________város/község 
_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

 IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek 

__________________________ 

helység év hó nap 

_________________________________________________ 

bejelentő aláírása 



 Érvényes: 2015. január 01-től. 

ABDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

Börcs 

9152 Börcs, Erzsébet tér 3. 

Tel.:96/553-245; Fax:96/553-247 

E-mail: ado@borcs.hu 

Az Adóhatóság tölti ki! 

Benyújtás, postára adás napja:    

Azonosító száma:     
__________________ 

    átvevő aláírása 

 

 

BEVALLÁS 

Előállított magánfőzött párlat után 
 

a 20… adóévre 

 

  

1. Magánfőző 

1. Neve: _________________________________________________________________________________________  

 2. Születési helye:  ______________________________________ város/község, ideje:  év  hó  nap 

 Születési neve:   ______________________________________ ________________________________________ 

 3. Anyja születési családi és utóneve:  ________________________________________________________________  

4. Adóazonosító jele:    Adószáma: - -

 
5. Lakóhelye:          

________________________________________________________________város/község 
_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

6. Levelezési címe:     

_________________________________________________________________város/község 
_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

7. Telefonszáma:_____________________________________ e-mail címe: _________________________________ 

 
     2. Tárgyévben előállított magánfőzött párlat 

    Mennyisége: _____________ liter 

     Átalányadó összeg: 1 000 forint 

 

3. Nyilatkozatok 

    Nyilatkozom, hogy gyümölcstermő területtel rendelkezem.  

 

   Nyilatkozom, hogy tárgyévben bérfőzés keretében sem én sem háztartásom többi tagja 

   nem állíttatott elő párlatot. 

 

   Nyilatkozom, hogy a kierjedt gyümölcscefre nem tartalmazott hozzáadott mesterséges 

   vagy természetes eredetű cukorból, izocukorból vagy mézből származó alkoholt. 

 

    Nyilatkozom, hogy saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból  

    állítom elő a párlatot. 

 

     __________________________ 

helység év hó nap 

_________________________________________________ 

bejelentő aláírása 

 



 

Tájékoztató a pálinkafőzés szabályairól 

 

 
 

A jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. Törvény 

5. § (9) bekezdése szerint 2015. január 1-től a magánfőző desztillálóberendezésének  bejelentésével, a 

magánfőzésnél az adóbevallással, illetve az adó megfizetésével kapcsolatos adóigazgatási eljárásban a 

magánszemély lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság  ( tehát a helyi jegyző) jár el. 

 

Magánfőző az a 18. évetévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből 

származó alapanyaggal és párlat készítésre alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. 

 

Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, 

legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen  a magánfőző által 

végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig. 

 

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles a 

tulajdonos bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.  

Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, 

akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést fenti törvény 67/A. §. (1)-(3) 

bekezdései és 128/K. §. (1) bekezdése alapján. 

 

A bejelentésben meg kell adni a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti 

tulajdonszerzés időpontját, annak űrtartalmát, tárolásának, használatának helyét. 

 

A bejelentéshez szükséges nyomtatvány igényelhető az Önkormányzati Hivatalban, vagy letölthető a www. 

abda.hu honlapról a nyomtatványom menüpont alól. 

 

A magánfőző az évente előállítható 50 l párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul 

köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség 

megsemmisítéséről.  A vámhatósági bejelentéshez nyomtatvány szintén igényelhető az Önkormányzati 

Adóhatóságtól is. 

 

A magánfőzésben előállított párlat adója (előállított mennyiségtől függetlenül) évi 1.000,- Ft, melyet a magánfőző 

lakóhelye szerinti önkormányzat felé kell megfizetni. 

 

A magánfőzésben előállított párlat adóját a tárgyévet követő év január 15-ig kell bevallani és befizetni. 

 

A fentiek alapján felhívom minden magánfőzést folytató magánszemély figyelmét, hogy 2015. 

január 15-ig tegyen eleget bejelentési kötelezettségének. 
A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után. 

 

 

 

Komjáti János  

jegyző 

 


