
Az önkormányzati adóhatóság által rendszeresíthető egyes bevallási és 

bejelentési mintanyomtatvány, illetve bevallási mintanyomtatvány módosuló 

részének 2015. évtől használható tartalma 

„11. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 

BEJELENTÉS 
desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről 

 

1. A magánfőző (Több tulajdonos esetén a 3. pontban szereplő adatokat is meg kell adni!) 

Neve: ___________________________________________________________________ 

Születési helye: ________________________________,  

ideje:     év  hó  nap 

Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________ 

Adóazonosító jele: 

Lakóhelye:      _______________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó 

Levelezési címe:    __________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó 

Telefonszáma: ________________________, e-mail címe: ________________________ 

  

 

 

2.  Magánfőző berendezés 

Tulajdonszerzésének ideje:     év   hó   nap 

Űrtartalma: ________________________ liter 

Tárolásának, használatának helye (ha ez a hely a magánfőző lakóhelyétől eltérő helyen lévő        

gyümölcsös vagy, ha a berendezés különböző lakóhelyű személyek közös tulajdona):  

    _____________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

Helyrajzi száma: ___________________/__________/____________/___________ 

 



 

3. Több tulajdonos esetén a tulajdonostárs(ak) 

Neve: ___________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: 

Lakóhelye:      _______________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

Neve: ___________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: 

Lakóhelye:      _______________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

 

Neve: ___________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: 

Lakóhelye:      _______________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

 

___________________                          _______________________

 helység        év       hó             nap        a bejelentő aláírása 

„ 



 

„12. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 

BEVALLÁS 
Előállított magánfőzött párlat után 

 

a 20… adóévre 

 

1. A magánfőző  

Neve: ___________________________________________________________________ 

Születési helye: ________________________________,  

ideje:     év  hó  nap 

Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________ 

Adóazonosító jele: 

Lakóhelye:       _______________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

Levelezési címe:    __________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

Telefonszáma: ________________________, e-mail címe: ___________________________



2.  Tárgyévben előállított magánfőzött párlat 

Mennyisége: _____________ liter 

Átalányadó összeg: 1 000 forint 

3. Nyilatkozatok 

Nyilatkozom, hogy gyümölcstermő területtel rendelkezem.  

 

Nyilatkozom, hogy tárgyévben bérfőzés keretében sem én sem háztartásom többi tagja 

nem állíttatott elő párlatot. 

 

Nyilatkozom, hogy a kierjedt gyümölcscefre nem tartalmazott hozzáadott mesterséges 

vagy természetes eredetű cukorból, izocukorból vagy mézből származó alkoholt. 

 

Nyilatkozom, hogy saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból 

állítom elő a párlatot. 

 

 

___________________                          _______________________ 

 helység        év       hó             nap        a bejelentő aláírása 

 

„ 



19. melléklet Főlap I. rész 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„ 10. A Htv. 39/E. § vagy 39/F. szerint mentes adóalany bevallása” 


