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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

ASP-ADÓ-042B SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ 

BEJELENTÉS DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL, 

TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL 

 
A nyomtatvány kitöltését a fejezetek (előlap, főlap) kiválasztásával kell elkezdeni.  

 

Előlap 

 

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)   

  

Főlap    

 

A bevallás benyújtásának oka  

  

Ebben a pontban szükséges megjelölni a bevallás jellegét, mely lehet adókötelezettség 

keletkezése, adókötelezettség változása, adókötelezettség megszűnése.  

  

I. 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.  

  

II. A magánfőző berendezésre vonatkozó információkat kell szerepeltetni, ilyenek a 

desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontja, a desztillálóberendezés űrtartalma 

továbbá a desztillálóberendezés tárolásának, használatának helye, ha az eltér a magánfőző 

lakcímétől.    

 

III. Változás-bejelentés esetén kitöltendő adatok, esetében meg kell jelölni a változás okát 

és idejét. 

 

IV. Egy desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a 

tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz 

megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti e bejelentésről a többi érintett 

hatóságot/adóhatóságot.  

  

Több tulajdonos esetében a tulajdonostárs(ak) azonosításához szükségese adatokat is itt kell 

feltüntetni.  

  

A Jöt. 143. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti 

bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik 
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önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő 

hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére.   

  

Felhívom figyelmét, hogy a Jöt. 143. § (5) bekezdése szerint az önkormányzati adóhatóságnál 

regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy-beszerzésére. A magánfőző a párlat adójegy 

igénylésekor az állami adó- és vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az 

előállítani kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre 

vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.   

  

Nevezett jogszabályhely (6) bekezdése alapján az állami adó- és vámhatóság a párlat 

adójegyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja az igénylő 

rendelkezésére.   

  

A Jöt. 132. § (4) alapján a tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az 

előállítást megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni az állami adó- és vámhatóságtól. A 

párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi előállítására 

jogosítja. A párlatadójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos 

tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőző tárgyévi első 

beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat 

adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő. Ha a 

magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, 

akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket az 

állami adó- és vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet 

túllépni.   

 

 

Az Art. 141. § (6) bekezdése alapján, ha az adózó adatbevallása hiányos, valótlan vagy téves 

adatokat tartalmaz, úgy az adóhatóság legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével az adózót 

hiánypótlásra hívja fel és a hiánypótlásra figyelemmel állapítja meg az adót.  

 


