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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
ASP-ADÓ-42E SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ
BEVALLÁS ELŐÁLLÍTOTT MAGÁNFŐZÖTT PÁRLAT UTÁN

Tisztelt Adózó!
A „bevallás előállított magánfőzött párlat után” megnevezésű nyomtatványt abban az esetben kell
kitölteni, amennyiben a 2015. évben állított elő párlatot, és ezt nem jelentette be a Budapest Főváros
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Hatósági
Iroda Adócsoportjához.
2016. évtől a jövedéki adóról szóló törvény változásai alapján már nem kell bevallást benyújtani
az előállított magánfőzött párlat után. 2016. január 1. napját követően csak a „ASP-ADÓ-042B”
számú IFORM típusú űrlapot kell kitölteniük, mely alapján párlat adójegy vásárolható
(tájékoztatás az űrlap kitöltési útmutatójában).
2015. évtől módosultak a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezései.
2015. évben már a magánfőző desztilláló-berendezésének bejelentésével kapcsolatban és a
magánfőzésnél - az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban - a lakóhely szerinti
önkormányzati adóhatóság, az önkormányzat illetékességi területén állandó lakcímmel rendelkezők
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Jegyzője
(Önkormányzati Adóhatóság) jár el. [Jöt. 5. § (9) bekezdés]
Magánfőzésnek a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb
100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által
végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.
Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú
gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú
desztillálóberendezéssel rendelkezik. A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése
esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal
egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. [Jöt. 67/A. § (6) bekezdés]
A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a
tárgyévet követő év január 15-ig – azaz 2016. január 15-ig – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti
önkormányzati adóhatósághoz. A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint. Ha a
magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre
vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. [Jöt. 3. § (3) bekezdés, 5. § (9) bekezdés, 64. § (6) bekezdés,
67/A.§ (4) bekezdés]
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el
feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére
értékesíthető. [Jöt. 67/A. § (7) bekezdés]
Az előállított magánfőzött párlat utáni bevallás megtételére az „ASP-ADÓ-42E” számú iForm
adóbevallási nyomtatvány szolgál.
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A nyomtatvány kitöltését a fejezetek előlap kiválasztásával kell elkezdeni.
A beküldő adatai (a személyazonosító igazolványban lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, születési
neve, anyja neve, születési helye, címe, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító jele, email
címe, telefonszáma, meghatalmazotti minőség, előzmény információ, elektronikus kapcsolattartást
engedélyezi)

Bevallás
A magánfőző adóalany azonosításához szükséges adatokat értelemszerűen kell kitölteni. Itt kell
szerepeltetni a bevallás kitöltőjének nevét, valamint elérhetőségét is, mely, az adóhatóság részéről
esetlegesen jelentkező vagy szükséges gyors kapcsolatfelvételt szolgálja.
Az előállított magánfőző párlat mennyiségénél fel kell tüntetni a 2015. évben előállított magánfőzött
párlat liter/mennyiségét, mely a Jöt. törvény 63. § 11. bekezdése szerint évente legfeljebb 50 liter
mennyiség lehet.
A Jöt. törvény 64. § (6) bekezdése alapján az előállított magánfőzött párlat adója (2015. évre
vonatkozóan) évi 1000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg.
A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a
tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem
keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.
A Jöt. törvény 63. § 11 bekezdése szerint magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő
személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat
készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
A Jöt. törvény 64. § (7) bekezdése szerint egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfızetőként
vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak
bérfızetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállőttatni, illetve előállítani párlatot.
(8) bekezdés alapján amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, a 63. § (2)
bekezdés 11. pontjában, e § (3) és (6) bekezdésében meghatározott éves mennyiségi korlátok
szempontjából az általuk fızetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.
2016. évtől a jövedéki adóról szóló törvény változásai alapján már nem kell bevallást benyújtani
az előállított magánfőzött párlat után. 2016. január 1. napját követően csak a „ASP-ADÓ-042B”
számú IFORM típusú űrlapot kell kitölteniük, mely alapján párlat adójegy vásárolható
(tájékoztatás az űrlap kitöltési útmutatójában).

Amennyiben az adatbejelentéssel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem keresse a Közigazgatási és
Hatósági Iroda ügyintézőjét a 296-1400 telefonszámon vagy ügyfélfogadási időben személyesen a
Közigazgatási és Hatósági Iroda (1181 Budapest, Városház utca 16.) I. emelet 102-es hivatali
helyiségében.
Továbbá időpont foglalásra is van lehetőség honlapunkon: https://www.bp18.hu/polgarmesterihivatal/idopont-foglalas

