Önkormányzati jövedéki adó

Vonatkozó jogszabályok:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény (a továbbiakban:Eüsztv.),
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi XCCII. törvény,
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény.
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.
Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló
gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas,
tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik;
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.
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. Csak az önkormányzati adóhatóságnál
regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy-beszerzésére!
A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés
feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
Az állami adó- és vámhatóság az átadott párlat adójegymennyiség megadásával
haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti
önkormányzatot.
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el,
feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag adóraktár részére
értékesíthető.
A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.

Benyújtás módja:
A bejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „PDF” formátumú űrlapon,
elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.
A gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is) az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése
szerint elektronikus kapcsolattartásra kötelezett.
Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv.
alapján elektronikus ügyintézésre köteles.
Eljárás díja:
Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli.
A bejelentéssel kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.
Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő a bejelentés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.
Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.
Karcag Városi Önkormányzat Adóhatósága

