Приложение към Упътване № 4007/2017 г. на Националната данъчна и митническа
агенция
„Упътване за налагане и събиране по бързо производство на акцизни глоби
на място, както и за отнемане на задържаните акцизни стоки”
Уведомявам Ви, че с Вашето поведение сте извършили акцизно нарушение, за което
трябва да заплатите акцизна глоба. Нарушението, което сте извършили, има
незначителна тежест, неплатените в следствие от него митни сборове са под 28 000
форинта – за тютюневи изделия, а за други акцизни стоки – под 20 000 форинта, поради
което има възможност за прилагане на бързо производство. Условията за провеждане
на бързото производство са:
a) да признаете, че сте извършили правонарушението,
b) да приемете за сведение информацията за правните последици,
c) да се откажете от правото си на обжалване и
d) да платите на място определената сума на акцизната глоба.
В рамките на бързото производство сумата на акцизната глоба е 28 000 форинта – за
тютюневи изделия, а за други акцизни стоки – 20 000 форинта. Ако от обстоятелствата
стане ясно, че е възникнало обстоятелство, което заслужава зачитане, или че
нарушителят в конкретната ситуация е действал с очакваното повишено внимание,
сумата на глобата може да бъде намалена служебно, или по заявление; или може да не
бъде наложена глоба.
Правната последица от бързото производство е, че производството не може да се
обжалва, тоест решението не може да се оспорва пред съд. Уведомявам Ви, че
декларацията, съдържаща отказа от правото на обжалване, не може да бъде оттеглена,
поради това, ако оспорвате правонарушението, бързото производство не може да се
прилага.
В хода на бързото производство акцизната стока - предмет на нарушението, се задържа
от процедиращия орган съгласно §102 алинея (1) от Закона за акциза /ЗА/, и се отнема
на основание на §100 алинея (4) от същия. При бързо производство няма място за
възражение срещу задържането.
Ако не са налице всички предходни условия, не може да се проведе бързо
производство, и преценяването на акцизното нарушение, и определянето на свързаните
с него санкции става на основание на разпоредбите по §100 алинея (2) от ЗА. В такъв
случай акцизната глоба се определя не веднага на място, а в служебното помещение на
органа, извършващ проверката, в 30-дневен срок, и сумата на глобата също е по-висока
– минимум 30 000 форинта. Глобата, която е определена не в бързо производство, не се
заплаща веднага, обаче пропускането на предписания срок води до производство по
принудително изпълнение, което пък води до допълнителни задължения за плащане
(надбавки за просрочие).
Уведомявам Ви, че органът задържа използваното за транспорта на стоките средство
съгласно текста на §102 алинея (1) от ЗА, ако има нужда от него в качеството му на
доказателство. При бързо производство няма място за възражение срещу задържането.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата …………………………………………………………………. (име),
живущ/а в ……………………………………………………. , …………………………………..
гражданин/гражданка, № на документ за самоличност: ……………………
декларирам, че:
- получих настоящото упътване

да /не *;

- разбрах съдържанието на упътването

да /не *;

- признавам, че съм извършил/а правонарушението

да / не*;

- приех за сведение информацията за условията и правните последици
на провеждането на бързото производство
да / не*;
- отказвам се от правото си на обжалване
да / не*;
- ще платя на място наложената глоба за митническо нарушение
- разбирам унгарски език

да / не*

- желая да бъде назначен преводач

да / не*
да / не*.

гр.

………………………

дата: ……………… 20 ... г.
……………………………………………………
подпис на лицето, извършило правонарушение

*вярното се подчертава

