
PÁRLAT ÉRTÉKESÍTÉS  (Csalló Gergő nyomán) 
 

1. Kereskedelmi főzde ZÁRJEGYES TERMÉKET értékesíthet nagykereskedőnek, jövedéki kiskereskedőnek 

(kocsma, étterem, italbolt), egyéb személynek és magánszemélynek.  

2. Kereskedelmi főzde ADÓFELFÜGGESZTÉSI ELJÁRÁS keretein belül áttárolhat jövedéki terméket (lédig 

vagy palackos) más adóraktárba. 

3. Magánfőző vagy bérfőzető magánszemély adóraktár számára értékesítheti a párlatát. 

4. Bérfőzető kistermelő (nem őstermelő) párlat adójegy kiváltásával és a teljes jövedéki adó megfizetésével 

(NAV_J19 nyomtatvány) lepalackozhatja a saját terméséből készített párlatot, amit csak és KIZÁRÓLAG 

PALACKOS formában értékesíthet a kistermelőkről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és a Jöt §71. 

szerint. Fontos még, hogy csak a származási igazolás szerint kiadott szeszfokon palackozhat, ő már nem 

higíthat vagy módosíthat rajta semmit (pl ágyazás). 

Röviden: Magyarország területén gazdasága helyétől légvonalban számított 40km-en belül, piacon és vásáron. 

Ugyanúgy vonatkozik rá a bejelentési kötelezettség (J33)! 

Fontos tudni még, hogy ezeket a nyomtatványokat CSAK elektronikus formában lehet beküldeni! 

NETA fizetési kötelezettség csak akkor áll fent, ha tárgyévben 50 liternél többet értékesít. (NETA §7.) 

----------- 

A 3. pont esetén, amennyiben bérfőzető vagy magánfőző magányszemély adóraktárnak értékesítette a párlatot, 

azt az adóraktár lepalackozhatja (zárjegy felhelyezéssel). Ezt az 1. pont szerint az adóraktár értékesítheti "saját 

termékként", visszaárusíthatja a magánfőzőnek/bérfőzetőnek, vagy a magánfőző/bérfőzető által szerzett 

"ügyfélnek", pl helyi kiskocsma, italbolt. A Jöt. nem tesz különbséget alkohol kiméréssel foglalkozó kocsma 

vagy csak palackos értékesítést folytató italbolt között, ezért van egy kalap alá sorolva nálam. Az ilyen jellegű 

értékesítés esetén már jövedéki adó és NETA fizetési kötelezettség is fennáll (adóraktár fizeti a tárgyhót követő 

hónap 20-ig). 

DE! A magánszemélynek vagy egyéb személynek (cég) eladott (kitárolt) párlatot a magányszemély/egyéb 

személy nem árusíthatja tovább. (úgy hívják, hogy végfelhasználó) 

A kiskereskedő (kocsma, étterem, bolt, stb) tovább értékesítheti végfelhasználónak (Józsi bácsi, Marika néni, 

stb) 

A nagykereskedő tovább értékesítheti bárkinek. 

----------- 

Jogszabályok: 

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000052.fvm 

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600068.tv 

2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100103.tv 

------------- 
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