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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
ASP-ADÓ-042B SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ
BEJELENTÉS DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL,
TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL
A jövedéki adókról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Jöv.) 5. § (2) bekezdése szerint a
magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a
magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban - ide nem értve az előállított termék
jogszabálysértő értékesítését - pedig az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti
önkormányzati adóhatóság jár el. A fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság jár el.
A Jöv. 143. § (1) bekezdése alapján a magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti
tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles
bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A Jöt. 143. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét,
lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a
desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző
lakcímétől.
Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése értelmében a magánfőző köteles megőrizni és hatósági
ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
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 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 a tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött
párlat előállításához az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző az előállítást megelőzően
bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz. A magánfőző a bejelentésben megadja nevét,
lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét literben, valamint nyilatkozik arról,
hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel. A bejelentés alapján az állami adóés vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére.
Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs
lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás
céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása;
Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel,
gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló
desztillálóberendezéssel rendelkezik;
Az adó alanya a magánfőző.
A desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről szóló bejelentés megtételére
az Önkormányzati Adóhatóságnál az „ASP-ADÓ-42B” számú iForm adóbevallási nyomtatvány
szolgál.
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A bejelentés kitöltését a fejezetek előlap kiválasztásával kell elkezdeni.
ELŐLAP
A beküldő adatai (a személyazonosító igazolványban lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, születési
neve, anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító jele,
email címe, telefonszáma, meghatalmazotti minőség, elektronikus kapcsolattartást engedélyezi,
előzmény információ)
FŐLAP
A bejelentés 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, személyes adatait, valamint elérhetőségét is, mely, az
adóhatóság részéről esetlegesen jelentkező vagy szükséges gyors kapcsolatfelvételt szolgálja.
II. A desztillálóberendezésre vonatkozó információkat kell szerepeltetni, ilyenek a
desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontja és jogcíme, a desztillálóberendezés űrtartalma
továbbá a desztillálóberendezés tárolásának, használatának helye, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.
III. Változás-bejelentés esetén kitöltendő adatok, itt lehetséges megjelölni a már korábbi
bejelentéshez képest történt változást, azon belül is annak okát és idejét.
IV. Több tulajdonos esetén a tulajdonostárs(ak)
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.
V. Felelősség vállalási nyilatkozat
Ebben a pontban az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamint meghatalmazási adatok megadása
történik. Az űrlap hitelesítése bejelentkezés alapján az űrlap beküldésekor történik.
Amennyiben a bevallással kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem keresse az Adó Osztályt a központi
telefonszámon: 296-1400. E-mailt az uszi@bp18.hu e-mail címre tud küldeni, melyet az ügyfélszolgálat
továbbít az Adó Osztály részére.
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