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Tájékoztatás a magánfőzés adózási szabályairól 

2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályozása – saját fogyasztásra történő házi 
párlatfőzés saját tulajdonú desztillálóberendezésen – több tekintetben is változik.  
 
2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a 
magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely 
szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. 
 
A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló 
desztillálóberendezést a tulajdonszerzést követő 15 naptári napon belül, illetve 
amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. 
január 15-ig be kell jelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. (2003. 
évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól.) A bejelentésben nevet, lakcímét, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés 
időpontját és a desztillálóberendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés 
tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Egy 
desztillálóberendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok 
választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a 
bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti e bejelentésről a többi érintett 
hatóságot/adóhatóságot. 
 
Tehát, aki 2015. január 1-jét megelőzően magánfőzéshez használt desztillálóberendezést 
vásárolt, bejelentést kell tenni az önkormányzati adóhatósághoz. 
 

Határidő: 2015. január 15. 
 

A saját fogyasztás céljából előállított magán-főzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől 
megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év 
átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. 
 
Fontos változás, hogy az önkormányzatnak fizetendő évi 1.000 forintos átalányadó 
ellenében 50 liter tiszta szesz, azaz 100 liter 50 térfogat százalékos alkoholtartalmú 
párlat állítható elő magánfőzésben. 
 
A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről 2016. 
január 15-ig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-
ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 
Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a desztillálóberendezésen, nem 
keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége. 
 
A bejelentési nyomtatvány beszerezhető a Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Mezőszentgyörgyi Kirendeltségének Adóügyi Osztályán vagy letölthető a 
www.mezoszentgyorgy.hu honlapról is. 
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