Nem hivatalos, nem jogi értelmezés, egyszerű segédlet a csoport tagjai számára!

Párlat előállítás változott feltételei és értékesítési lehetőségei
(Az új adózási feltételekkel összefüggésben 2021. január 1-től)
Az alábbiakban összefoglalom, amit feltételül érdemes tudni párlat előállítás esetén, de a teljesség kedvéért
mindenki olvassa el a hivatkozott törvényt és rendeletet, egyeztessen jövedéki szakértővel, önkormányzattal stb.
(„A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény” és a „52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői
élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről”).
I.

BÉRFŐZETÉS (tejesség igénye nélkül)

Adó megállapítása, megfizetése
1) A bérfőzött párlat esetében az adó alanya a bérfőzető.
2) Az adóraktárban (bérfőzdében) a bérfőzető részére előállított párlat utáni adó összegét a bérfőzde
(adóraktár engedélyese) állapítja meg és szedi be a bérfőzetőtől, legkésőbb a párlat bérfőzető részére
történő átadásának időpontjáig. A bérfőzető a párlat átvételének időpontjáig készpénzzel vagy átutalással
fizeti meg az adóraktárnak az átvett bérfőzött párlat utáni adót. (Bérfőzési díjjal együtt történhet.)
3) A bérfőzde (adóraktár engedélyese) a bérfőzetőt és képviselőjét személyazonossága igazolására hívhatja
fel, a képviseleti jogosultságot megvizsgálhatja, aki azt hatósági igazolvánnyal igazolja.
Az adó mértéke (132§ )
Az adó alapja az alkoholtermék mennyisége hektoliter tiszta szeszben kifejezve, 20 °C hőmérsékleten.
1.) Az adó mértéke bérfőzött párlat esetében:
a) egy bérfőzető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig - abban az esetben is, ha a bérfőzető
adóraktárnak kívánja értékesíteni - hektoliterenként 0 forint,
b) egy bérfőzető részére évente az 50 litert meghaladó vagy a nem adóraktárnak értékesítésre szánt
mennyiségre hektoliterenként 333 385 forint,
c) minden más esetben hektoliterenként 333 385 forint.
Az 50 literes mennyiség alatt 0,43 hektoliter tiszta szeszt tartalmazó bérfőzött párlatot kell érteni.
(Ez megfelel 86 liter 50 térfogatszázalékos mennyiségnek, mely a magánfőzésben háztartásonként előállítható
maximum mennyiség is.. Mivel magánfőzött párlat esetében továbbra sincs meghatározva alkoholtartalom
ellenőrzési kötelezettség, így a 86 liter arányos a bérfőzés 0,43 hektoliter tiszta szesz mennyiségben
meghatározott adókedvezményre jogosító éves felső korlátjával.)
Nyilatkozat
A bérfőzető az adóraktárnak írásbeli nyilatkozatot ad az alábbiakról:
a) a tárgyévben általa és a vele egy háztartásban élő más bérfőzető által együttesen főzetett párlat
mennyiségéről,
b) az átvételre kerülő bérfőzött párlatból milyen mennyiséget kíván a kereskedelmi szabályok szerint
értékesíteni,
c) magánfőzésben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más bérfőzető nem állít elő párlatot.
Származás igazolása
1) Az adóraktár (bérfőzde) a bérfőzető részére a párlat átadásával egyidejűleg bérfőzött párlat
származási igazolást állít ki a párlat adóraktárban történt előállításról és az adó megfizetéséről.
A bérfőzött párlat származási igazolás:
- az átvételt követő 15 évig alkalmas a bérfőzetőnél lévő párlat származásának igazolására, és
- a kiállítástól számított 3 évig alkalmas az adóraktárban lévő termék származásának igazolására.
Az állami adó- és vámhatóság a bérfőzött párlat származási igazolás hatályát a határidő leteltéig
előterjesztett kérelemre 2 évente, 2 éves időtartamra meghosszabbítja.
Fogyasztás, értékesítés
1.) A bérfőzött párlat kizárólag a bérfőzető, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve hogy
értékesítésre nem kerül sor a -71. §-ban meghatározott kivétellel.
2.) Bérfőzető a bérfőzött párlatot (71. §) az alábbiak szerint értékesítheti
a. adóraktár engedélyese (pl. kereskedelmi főzde) részére értékesítheti (ha megfizette a 132. § szerinti
jövedéki adót), vagy
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b. ha a bérfőzető a kistermelőnek minősül (és megfizette a 132. § szerinti jövedéki adót), akkor
palackozott kiszerelésben, zárjeggyel ellátva értékesítheti az alábbiak szerint:
- a gazdasága helyén vendéglátás vagy szálláshely-szolgáltatás keretében, vagy
- a gazdasága helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon
belüli, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység keretében (a 70. § (3) bekezdése
szerinti bejelentés megtételével).
(Kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti alkalmi
rendezvényen, a kereskedelemről szóló törvény szerinti közterületi értékesítés keretében, vásáron
vagy piacon akkor forgalmazhat, ha az állami adó- és vámhatóságnak - a végrehajtási rendeletben
meghatározott adattartalommal - az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal
bejelentést tesz.)
II.

MAGÁNFŐZÉS (tejesség igénye nélkül)

Tevékenység végzésének feltételei (143. §)
1.) A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a
bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye
szerinti önkormányzati adóhatósághoz.(jegyző)
(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.
2.) Az önkormányzati adóhatóság(jegyző) a bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a
bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a
teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére.
Származási igazolás
1.) A magánfőzött párlat eredetét a magánfőzöttpárlat-származási igazolás igazolja.
2.) A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az önkormányzati adóhatóságnál
regisztrált magánfőző 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. A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlatszármazási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére. (Ha a magánfőző a bejelentett
párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig bejelenti a többlet mennyiségét literben
az állami adó- és vámhatósághoz.)(maximum 86 liter cca.50 térfogatszázalékos párlat állítható elő.)
3.) Az állami adó- és vámhatóság a magánfőzött párlat-származási igazolások magánfőzőnek történő
átadásáról nyilvántartást vezet, Az állami adó- és vámhatóság az átadott magánfőzöttpárlat-származási
igazolás mennyiségének megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati
helye szerinti önkormányzatot. Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a
nyilvántartásba kerüléstől számított 5 évig kezeli.
Fogyasztás, értékesítés
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy
értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag adóraktár részére értékesíthető. (pl.
kereskedelmi főzde)
Az adó mértéke, megfizetése
1.) A magánfőző tárgyévben legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő, amely mennyiség adómentes (86
liter cca. 50 térfogatszázalékos párlat)
2.) Az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a
többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak és az állami
adó- és vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.
3.) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog a termék
előállításától számított 1 év elteltével évül el.
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Kistermelői értékesítés 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet alapján is kizárólag bérfőzött
párlat esetében lehetséges!
Tartalmazza ki számít kistermelőnek, és milyen formában értékesítheti a termékeit.
III.

Ami miatt ez fontos, hogy az értékesíthető mennyiség jelenleg kizárólag ebben a rendeletben van
szabályozva!
Azon tevékenységekre kell alkalmazni, amelynek során a kistermelő pl.: kis mennyiségű, általa megtermelt
alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a gazdaság
helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy
vendéglátó létesítményt látja el, vagy falusi vendégasztalt üzemeltet.
Fontos!
3.§ Kistermelői élelmiszer értékesítését a kistermelőn kívül a vele egy háztartásban élő személy, valamint a
kistermelő házastársa, bejegyzett élettársi kapcsolatban élő élettársa, nagykorú gyermeke, testvére, szülője,
nagyszülője is végezheti.
és
4. §….a termelési, előállítási és értékesítési mennyiségek nem haladhatják meg az 1. melléklet A. részében
meghatározott mennyiségeket.
valmint
(4) ….. meghatározott élelmiszerek régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva Magyarország
területén legfeljebb 40 km távolságon belüli értékesítése történhet a vásárló kérésére, a kistermelő által,
házhozszállítással is, valamint az egyes élelmiszerek tekintetében e rendeletben szabályozott, piaci
értékesítésre vonatkozó területi korlátok betartásával.
1. számú melléklet alapján értékesíthető párlat mennyiség:
Termék vagy alaptermék, és a hozzá Heti * maximális Éves maximális mennyiség *
kapcsolódó tevékenység megnevezése
mennyiség
20. *

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII.
törvény 71. § b) pontja szerinti bérfőzött
párlat értékesítése
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