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magánfőző által előállított párlatok számára meghirdetett
versenyen történő részvételhez, továbbá magánfőzött párlat
alkoholtermék-adóraktár részére történő értékesítéséhez.
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A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. CXXVII. törvény 67/A. § (7)
bekezdése szerint magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve,
hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.
Ugyanezen paragrafus (8) bekezdése alapján „(8) A (7) bekezdés szerinti értékesítéskor vagy ha a magánfőző az
általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a
desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról
kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét”.
Az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 85. § kimondja, hogy az adóigazgatási eljárásban az adóhatóság az
adózó jogait, kötelezettségeit állapítja meg, ellenőrzi az adókötelezettségek teljesítését, a joggyakorlás törvényességét,
az adózást érintő tényekről, adatokról, körülményekről nyilvántartást vezet, és adatot igazol.
Az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 85/A. § (1) bekezdése szerint Az adó-, együttes adó-, jövedelem- és
illetőségigazolást (a továbbiakban együtt: adóhatósági igazolás) az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában
szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt
adattartalommal állítja ki. A (2) bekezdés kimondja, hogy az adóhatósági igazolás hatósági bizonyítványnak minősül.
A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) bekezdése szerint: „(2) A
hatóság által valamely tény, adat, jogosultság vagy állapot igazolására kiállított okiratot, mindezek más hasonló módon
történő igazolását, valamint a hatósági nyilvántartásba történt bejegyzést (módosítást, javítást, törlést) határozatnak kell
tekinteni.”
Az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 23. pontja szerint ezen
adóhatósági igazolás mentes az illeték alól.
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