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2015,január l-tő|
a magánszemélyekre vonatk oző v áltozásair ől

A

magánfozés

(

saját fogyasztásra történő hazi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláli _
tekintetben v áltozik
A magánfőzéshez tovtÍbbra sem kell engecléIyt kérni, de a magdnfőzésre szolgdtó
desztillálóberendezést a tulajdonszerzést követő 15 nupon beliil, illitve- amerryini,
a berenclezés
megszerzése 2015
.janudr elsejét megelőzően történt 2015, januúr 15-íg keil bejelenteni a
lakóhely szerinti önkormtÍnyzati
adóhatóstÍghoz. A bejelentéshez
nyomtatvány a
honlapunkon és az önkormányzatnál elérhető
'',ik'jg.,
A beielentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdon szerzés időpontját és a
desztilláló berendezés ílrtarlalmát kell megadni továbbá a berendezés
tárolásának,
használatának helyét is, ha az eltér a magánfoáőluk"í^étől. Ha
egy desztilláló berendezés
közös tulajdonát is képezheti' ilyenkor a tulajdonosok választása
|tl!.b
szerint
kell -masanszemély
bármelyikÚk lakóhelye szerinti önkormányzatioz megtenni a bejelentést.
Az adott
önkormányzat értesítia bejelentésről a többi ériniett hatóságot.
berendezésen ) szabál y ozásatöbb

.

Fontos váItozás, hogy a saját fogyasztás céljábóI előállított magánfÍÍzött párlat
adómentessége 2015. január l-től megszűnik és amennyiben
a tárgyévfren a magánfőző

á|lít e|ő párlatot 1000 forint/év átaIányadő fizetési kötellzettsége
kelótkezit.
A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer' az áta|ányuáó Íi".té.ikötelezettséggel
együtt , a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve
teljesíteni a lakóhely
szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
2015_tól a magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat csak a gyümölcstermelő
magánszemélyek alkalmazhatják , ezéft. az adőbevallásban nyilatkozni
kell-anól is, hogy a
magánfő ző rendelkezik gyümöl c stermő területtel.
Amennyiben a magánfőző tfugyévben nem állított elő párlatot a berendezésen,
nem keletkezik
adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.
Magánfőzés estében az adő megállapításához és az adőtartozás végrehajtásához
valő jog az
adóbevallási kötelezettség bevallási határidej étől szarnított 1 év
elteltével évül el.

A magánfozés átalány-adózásos szabályozási megoldásából következően 2015-től
megszűnik
az a jogszabály á\ta|biztosított lehetőség, hogy a magtnfőző 50 litert
meghaladóan Yagy

eladásra is eloállíthasson párlatot a főzést_^"gőíora bejilentés
és normál.1clv"eaon adómérték
szerinti adőfizetés mellett.
|0 liter mennyiségi korlát túllépéseesetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a
^?
vámhatósághoz
és apárlatot a vámhatósággal egye ztetettmódon meg Lell semmisíteni.
Az éttalányadőzás mellett előállított paÁat kizárőlag alkoholtermék-adóraktárnak
éfték-esíthető,mely esetben a desztilláló_ _berendezés bejelentéséről
és az éves átalányadó
megfizetéséről kiállított önkormányzati adőhatősági igazol'ás igazolja
apárlateredetét.

\
(\

Nógrád, 2015.01.08.

..,

zhlrü.ti-

{$3

né Schlenk Jud ir
_\

jegyző

