Tisztelt Ügyfeleink!
2015. január 1-jével a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánf zésre vonatkozó szabályai
módosultak.
A módosítások értelmében a magánf
a desztillálóberendezés beszerzését köteles
bejelenteni a beszerzést követ 15 napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz. A magánf
köteles meg rizni a desztillálóberendezés megszerzésének
jogszer ségét igazoló iratot és egy ellen rzés esetén azt bemutatni.
A 2015. január 1-jét megel en beszerzett desztillálóberendezések esetében a bejelentést
2015. január 15-ig kell megtenni a magánf
lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a magánf
természetes azonosítóit, lakcímét, elérhet ségi
adatait, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés id pontját, a
desztillálóberendezés rtartalmát és tárolásának, használatának helyét, helyrajzi számát, ha az
eltér a magánf
lakcímét l. Több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonostárs adatát fel
kell tüntetni.
A bejelentés hiányában a desztillálóberendezés birtoklása jogellenes, egy ellen rzés esetén a
vámhatóság a be nem jelentett készüléket elkobozza jövedéki bírság kiszabása mellett.
A magánf nek tárgyévet követ év január 15-éig a magánf zött párlat utáni
adóbevallási és fizetési kötelezettséget kell teljesíteni szintén a lakóhelye szerint illetékes
önkormányzati adóhatóság felé. Ezt a kötelezettséget el ször 2016. január 15-ig kell
teljesíteni, a 2015-ben el állított párlat után. A magánf zésben el állított párlat adója
évi ezer forint. Az el írt 1000,- Ft összeg jövedéki adót átutalással a Harkány Város
Önkormányzat 50800173-15497167 számú jövedéki adó bevételi számlájára, vagy személyesen
a Szigetvári Takarékszövetkezet bankfiókjában teljesítheti a fenti bankszámlaszámra.
Ha a magánf
nem állított el tárgyévben magánf zött párlatot, akkor nem keletkezik
a tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.
Az önkormányzati adóhatóság felé fentiek szerint teljesítend bejelentés és adóbevallás
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 11. és 12. mellékleteiben meghatározott mintáját a felhívás
melléklete tartalmazza, a nyomtatványok az illetékes önkormányzati adóhatóságnál is
beszerezhet k.
Abban az esetben, ha tárgyévben f zött párlat mennyisége meghaladja az 50 litert,
akkor a magánf
a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a
vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség
megsemmisítésér l.
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