Az „EGER15JÖVBEJ „számú desztillálóberendezés tulajdonjogáról,
tulajdonjogának megszerzéséről szóló bejelentési nyomtatvány
kitöltési útmutatója
Benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun keresztül illetve hagyományosan papír alapon is!

Tisztelt Adózó!
A Magyar Közlöny MK 161/2014. évi számában 2014. november 26-án kihirdetett, az egyes adótörvények és azokkal
összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló
2014. évi LXXIV. törvény alapján módosulnak a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezései.
2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és
az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság - egri lakosok esetében,
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Irodája - jár el. [Jöt. 5. § (9) bekezdés]
Az „EGER15JÖVBEJ” számú bejelentési nyomtatványt azoknak szükséges kitölteni, akik 2014. január 1. napján egri lakosok
és 2015. január 1-jét megelőzően magánfőzéshez használt desztilláló berendezést vásároltak.
Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel,
gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni
alakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló
desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést. [Jöt.
5. § (9) bekezdés, 67/A. § (1)-(3) bekezdései, 128/K. § (1) bekezdés]
A bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés
időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.
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.
Eger Megyei Jogú Városban lehetőség van az adóbevallások elektronikus úton történő benyújtására is. A bejelentést az
tudja benyújtani ilyen módon, aki ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik.
Az elektronikusan intézhető ügyekről bővebben a város honlapján az „Elektronikusan intézhető ügyek” menüpont alatt
tájékozódhat, ahol megtalálják nyomtatványainkat is. Tájékoztatjuk Tisztelt Adózókat, hogy a város honlapjáról
(ado.eger.hu) a tájékoztató mellett a hatályos törvények, rendeleteink, alkalmazott bevallási nyomtatványaink és egyéb
tájékoztató anyagaink is letölthetőek.
Eger MJV Polgármesteri Hivatal önkormányzati adóügyekkel kapcsolatosan elérhető honlapja: ado.eger.hu
E-mail:
ado@ph.eger.hu
Levelezési cím: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda, 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Telefonszám: +36 36/523-700
Ügyfélfogadás helye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő:
09.00-16.00
Kedd:
09.00-16.00
Szerda:
09.00-17.00
Csütörtök:
09.00-16.00
Köszönjük szíves együttműködésüket.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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