
A pálinka és a párlat jövedéki 

szabályozása

Előadó:

Béli Géza

jövedéki tanácsadó

Budapest, Szent István Egyetem,

Pálinkamesteri szak, 2019. ősz



Jövedéki biztosíték

 Nyújtásának a módja

◦ Készpénz

◦ Bankgarancia

◦ Kezesség

 Mértéke

◦ Nem saját előállítású termék AF-es tárolása

◦ AF-es szállítás

◦ Meg nem fizetett adó



Az adóraktárak nyilvántartási 

kötelezettsége

 Adóraktári nyilvántartás – elektronikusan 

 Bérfőzési napló



Az adóraktárak bizonylatolási 

kötelezettsége
 eTKO

 Bérfőzési napló

 Zárjegy-felhelyezési jegyzőkönyv

 Mintavételi jegyzőkönyv

 Borkísérő okmány

 Számla

 Szállítólevél



Adóbevallás és adatszolgáltatási 

kötelezettség

Bevallás, adatszolgáltatás 

száma

Bevallás, adatszolgáltatás 

neve

BEV_J02 Adóbevallás (egyéb jövedéki termékek)

NAV_VP_J07 VP termékazonosító szám igénylés

NAV_VP_J08 Zárjegyfelhasználás

NAV_VP_J22 Bérfőzési adatszolgáltatás

NAV_VP_J10 Zárjegymegrendelő lap

BEV_VP_J28 Napi adatszolgáltatás

BEV_VP_J18 Bejelentés magánfőzésről

NAV_VP_J19 Bérfőzető zárjegy megrendelése



Alkoholtermék

 a 2204, a 2205, a 2206 vtsz-ú, 22 tf%-nál 

nagyobb alkoholtartalmú termék,

 a 2207 és a 2208 vtsz-ú, 1,2 tf%-nál 

nagyobb alkoholtartalmú termék,

 a 2207 és a 2208 vtsz-ú terméket oldott 

vagy oldatlan állapotban tartalmazó, 1,2 

tf%-ot meghaladó alkoholtartalmú, a 

fentiek közé nem tartozó termék



Adóalap

 az alkoholtermék 100 tf%-

os etil-alkohol (tiszta-szesz) 

tartalommal hektóliterben 

meghatározott, 20 C-on 

mért mennyisége, illetve

 a magánfőzésben előállított 

párlat esetében egy liter 42 

tf%-os párlat



A meghatározott termékek 

esetében

Az EU minimum 550,-

EUR/HPA (320,- Ft-os

árfolyamon) 176.000,-

333.385,- Ft/HPA

Az EU minimum  

189 %-a

Az alkoholtermékek 

adómértéke



A bérfőzető részére évente 50 liter

mennyiségig

1.670,-

Ft/HPA

A bérfőzető részére évente 50 liter

mennyiség felett

333.385,-

Ft/HPA

A bérfőzött, eladásra szánt párlat 

esetében 

333.385,-

Ft/HPA

Az adó mértéke a bérfőzött 

párlat esetén



A magánfőzött esetén az adóalapra 

számítva

700,- Ft/liter

Az adó mértéke a magánfőzött 

párlat esetén



Bérfőzés I.

 bérfőzés: szeszfőzdében a bérfőzető 

részére történő bérfőzött párlat előállítás;

 bérfőzető: az a 18. életévét betöltött 

gyümölcstermesztő személy, aki saját 

tulajdonában álló gyümölcsből 

(gyümölcsből származó alapanyagból) 

állíttat elő bérfőzött párlatot;



Bérfőzés II.

 A bérfőzető személyesen vagy 

megbízottja útján adhatja át a gyümölcsöt, 

gyümölcsből származó alapanyagot (a 

továbbiakban együtt: gyümölcscefre) a 

szeszfőzde részére.

 Gyümölcstermesztő személy: az a 

természetes személy, aki gyümölcstermő 

területtel rendelkezik 



Bérfőzés III.

 A bérfőzött párlat adója

◦ legfeljebb 50 liter mennyiségig 167.000,-

Ft/AHL,

◦ 50 liter mennyiség alatt 0,43 AHL tiszta szeszt 

tartalmazó bérfőzött párlatot kell érteni,

◦ az 50 litert meghaladó mennyiségre 333.385,-

Ft/AHL.



Termelői, értékesítői státusz

 Kistermelőnek minősül: az a természetes 
személy, aki kis mennyiségű, általa megtermelt 
alaptermékekkel vagy általa betakarított, 
összegyűjtött vadon termő alaptermékekkel 
közvetlenül a végső fogyasztót látja el.

 Falusi vendégasztal: falusias, tanyasias vagy 
vidéki környezetben a házi élelmiszerek és 
gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó 
tevékenységek bemutatása, és az elkészített 
élelmiszerek felkínálása helyben fogyasztásra a 
gazdaság helyén.



Bérfőzött párlat értékesítése I.



Bérfőzött párlat értékesítése II.

 A cefre átadása a bérfőzdének,
◦ ahol a bérfőzető részéről a bérfőzde felé 

nyilatkozatot kell tenni a Bérfőzési tömb 
Gyümölcscefre átvételi elismervényén, hogy az 
átadott gyümölcscefre nem tartalmaz hozzá 
adott mesterséges, vagy természetes eredetű 
cukorból, izocukorból vagy mézből származó 
alkoholt, valamint arról, hogy 

◦ a bérfőzető olyan gyümölcstermelő háztartás 
tagja, amely rendelkezik gyümölcstermő 
területtel (gyümölcsös, gyümölcsfa), valamint 
arról, hogy 

◦ a bérfőzető elmúlt 18 éves.



Bérfőzött párlat értékesítése III.

 A párlat átvétele a bérfőzdétől,
◦ amelynek során a Bérfőzési napló Származási 

igazolvány részén a bérfőzető nyilatkozik arról, 
hogy
 ő és a vele egy háztartásban élők mekkora mennyiségű 

párlatot főzettek adófizetés mellett és 167.000,- Ft/AHL 
adóval a tárgyévben, továbbá arról, hogy

 az átvételre kerülő párlatból mekkora mennyiséget 
kíván a későbbiekben értékesíteni, valamint arról, hogy

 a tárgyévben sem a bérfőzető, sem a vele egy 
háztartásban élők nem állítottak elő magánfőzés 
keretében párlatot.



Bérfőzött párlat értékesítése IV.

 Az értékesíteni kívánt párlat után a 
bérfőzde felé a bérfőzető megfizeti a 
jövedéki adót (333.385,- Ft/AHL)

 A bérfőzető a bérfőzdében a bérfőzdétől 
átveszi az előállított párlatot,

 A bérfőzető a NAV internetes honlapjáról 
letöltött és kinyomtatott formátumban 
megigényli a párlat zárjegyeket,



Bérfőzött párlat értékesítése V.

 A bérfőzető megfizeti a párlat zárjegyek 
előállítási költségét a NAV felé,

 Az átvett párlatzárjegyeket a bérfőzető az 
átvételtől számított három napon belül 
felragasztja a párlatokat tartalmazó 
üvegekre,

 Ezek után kerülhet sor a párlat 
értékesítésére, amelynek az iránya 
kizárólag végső fogyasztó lehet.



A szabadságharc győzelme

2010.06.08.
 „9. intézkedésként javasoljuk, hogy adjuk vissza az 

embereknek a szabad gyümölcspárlat készítéséhez 
való jogot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, - amely –
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném Önöket 
tájékoztatni arról, hogy ezzel egy 90 éves küzdelmet 
zárunk le. A vidéki magyar emberek, a vidéki magyar 
emberek, akik dolgoznak, gyümölcsfát ültetnek, azt 
gondozzák, termését összegyűjtik, 90 év óta 
hadakoznak a mindenkori magyar állammal, hogy 
szabadságukat, amely a szomszédos államok hasonló 
társait megilleti, azt maguk számára megszerezhessék. 
Lehet nevetni ezen, de inkább azt mondanám, hogy ez 
a szabadságharc 90 év után a felkelők teljes 
győzelmével zárul.”



Magánfőzés

 A párlatnak a magánfőző lakóhelyén, 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. 



Magánfőzés II.

 A magánfőző, az a

◦ 18. életévét betöltött

◦ gyümölcstermelő személy,

◦ aki, saját tulajdonában álló gyümölccsel,

◦ gyümölcsből származó alapanyaggal

◦ és párlat készítésére alkalmas,

◦ desztillálóberendezéssel rendelkezik.



Magánfőzés III.

 Gyümölcstermesztő személy 

◦ az a természetes személy, aki

◦ gyümölcstermő területtel rendelkezik.



Gyümölcs

 Gyümölcs: A Ptv.-vel összhangban (figyelemmel a 
Budapesti Szent István (korábban Corvinus) Egyetem 
Gyümölcstermő Növények Tanszékének szakmai 
állásfoglalásában foglaltakra), gyümölcsként fogadjuk el 
azokat a terméseket (valódi vagy álterméseket), 
amelyek Magyarországon szabadföldön termett vagy 
termesztett, több évig élő, fás szárú (fák, cserjék) vagy 
évelő gyöktörzsű növények termései (valódi vagy 
áltermései), melyek botanikai értelemben vett 
termése (valódi vagy áltermés) frissen vagy 
feldolgozva fogyasztható, és a termés az emberi 
táplálkozás szempontjából előnyös biológiailag aktív 
anyagokat tartalmaz.



Magánfőzés IV.

 Párlatadójegy

◦ NAV-tól, az előállítást megelőzően,

◦ 700,- Ft-os értéket képvisel, 1 liter 42 tf/%-os 

párlat figyelembe vételével,

◦ legalább öt db párlatadójegy, legfeljebb 86 db,

◦ legfeljebb 86 liter mennyiséget állíthat elő,

◦ amennyiben több, bejelentés a NAV felé, de a 

mennyiséget nem lehet túllépni,

◦ de be kell szerezni a többi párlatadójegyet.



Magánfőzés V.

 desztillálóberendezés bejelentése –
önkormányzati adóhatósághoz,

 VP értesítése,

 a magánfőzött párlat eredetét a 
párlatadójegy igazolja,

 a párlatadójegy átadásáról a VP értesíti az 
önkormányzatot,

 az adó megállapításához és az adótartozás 
végrehajtásához való jog egy év elteltével 
évül el.



A magánfőzött párlat értékesítése

 Magánfőzött párlat kizárólag adóraktárnak 

értékesíthető!!!



A vámhatóság ellenőrzései az 

adóraktárakban/engedélyeseknél

 Készletfelvétel és elszámolás

 Zárjegyelszámolás

 Termelés megállapítás

 Résztermelés megállapítása

 Váratlan ellenőrzés

 Adóvizsgálat



A pálinka kereskedelme I.

 Szabadforgalom

◦ Jövedéki engedélyes kereskedő

◦ Kiskereskedő

◦ Exportőr

◦ Importőr (?)

◦ Közösségi kereskedő

◦ + bérfőzető!

◦ Magánfőző csak adóraktárnak!



A pálinka kereskedelme II.

 Adófelfüggesztéssel

◦ Adóraktári engedélyes

◦ Tagállami adóraktári engedélyes

◦ Bejegyzett kereskedő

◦ Eseti bejegyzett kereskedő



A Jöt szankciórendszere

 Pénzügyi jellegű szankciók

◦ Adóbírság

◦ Mulasztási bírság

◦ Jövedéki bírság

 jövedéki ellenőrzés alól elvont termék után

 egyebek után

 Lefoglalás, elkobzás

 Intézkedések

◦ Tevékenység felfüggesztése

◦ Üzletbezárás

◦ Engedély visszavonása, felfüggesztése



KÖSZÖNÖM A EGÉSZ 

ÉVES MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET!

Béli Géza

Szent István

Egyetem

Pálinkamesteri szak


