Anexă la informarea nr. 4007/2017 emisă de Administraţia Naţională Fiscală şi Vamală (NAV)

Informare privind stabilirea şi încasarea la faţa locului a amenzii fiscale în cadrul
procedurii în regim de urgenţă, precum şi confiscarea produselor accizabile sechestrate
Vă informez că, prin fapta Dvs. aţi încălcat dispoziţiile legii privind accizele, motiv pentru care trebuie
să plătiţi o amendă fiscală. Încălcarea săvârşită de Dvs. este de o gravitate redusă, întrucât
dezavantajul patrimonial produs în paguba bugetului central ca urmare a acesteia nu depăşeşte 28.000
forinţi în cazul produselor de tutun, respectiv 20.000 forinţi în cazul altor produse accizabile, motiv
pentru care este posibilă aplicarea procedurii în regim de urgenţă. Condiţia desfăşurării procedurii în
regim de urgenţă este ca:
a) să recunoaşteţi faptul încălcării dispoziţiilor legale privind accizele,
b) să luaţi la cunoştinţă informarea privind consecinţele legale,
c) să renunţaţi la dreptul Dvs. la căile de atac,
d) să achitaţi la faţa locului suma amenzii fiscale stabilite.
În cadrul procedurii în regim de urgenţă, amenda aplicabilă este de 28.000 forinţi în cazul produselor
de tutun, respectiv de 20.000 forinţi în cazul altor produse accizabile. În cazul dacă din circumstanţele
cazului rezultă că s-a ivit vreo circumstanţă demnă de a fi luate în considerare, sau că contravenientul
în situaţia dată a procedat cu precauţia aşteptabilă din partea sa, suma amenzii – din oficiu sau la
cerere – poate fi redusă, sau aplicarea acesteia poate fi omisă.
Consecinţa juridică a procedurii în regim de urgenţă este aceea că, nu puteţi declara contestaţie
împotriva procedurii, astfel decizia nu poate fi atacată în justiţie. Vă informez că, declaraţia privind
renunţarea la dreptul la contestaţie nu poate fi retrasă, astfel în cazul în care contestaţi încălcarea legii,
procedura în regim de urgenţă nu este aplicabilă.
În cursul procedurii în regim de urgenţă, autoritatea instrumentatoare, în baza dispoziţiilor cuprinse în
articolul 102, alineatul (1) din Jöt. (legea privind accizele), va sechestra produsul accizabil formând
obiectul contravenţiei, după care îl va confisca conform articolului 100, alineatul (4). Împotriva
sechestrării nu se poate introduce contestaţie în cadrul procedurii în regim de urgenţă.
În cazul în care condiţiile susmenţionate nu sunt întrunite în mod cumulativ, procedura în regim de
urgenţă nu este aplicabilă, iar judecarea încălcării dispoziţiilor legale privind accizele şi stabilirea
sancţiunii legate de aceasta va avea loc conform dispoziţiilor cuprinse în articolul 100, alineatul (2)
din Jöt. În acest caz stabilirea amenzii fiscale nu se va efectua imediat la faţa locului, ci în localul
oficial al organului care efectuează controlul, în termen de 30 de zile, şi suma amenzii este de
asemenea mai mare, şi anume de cel puţin 30.000 forinţi. Amenda stabilită în cadrul procedurii care
nu se desfăşoară în regim de urgenţă nu trebuie achitată imediat, însă depăşirea termenului prevăzut
atrage declanşarea procedurii de executare silită, ceea ce poate atrage obligaţii de plată suplimentare
(penalităţi de întârziere).
Vă informez că autoritatea, în conformitate cu articolul 102, alineatul (1) din Jöt. va sechestra
autovehiculul utilizat pentru transport, dacă acesta este necesar ca mijloc de probă material. Împotriva
sechestrării nu se poate introduce contestaţie în cadrul procedurii în regim de urgenţă.

DECLARAŢIE
Subesmnatul (numele) …………………………………..…………………………………………..
domiciliat …………………………………..……………….. cetăţean …………………………
(seria şi nr. documentului de identitate) …………………………………..………… declar, că:
- am preluat prezentul informare

da / nu *;

- am înţeles cele curpinse în infromare

da / nu *;

- recunosc săvârşirea contravenţiei

da / nu *;

- am luat la cunoştinţă informarea privind condiţiile în care poate fi derulată
procedura în regim de urgenţă şi consecinţele legale

da / nu*;

- renunţ la dreptul meu la recurs.

da / nu*;

- plătesc la faţa locului amenda vamal-administrativă ce urmează să fie
dispusă.

da / nu*

- înţeleg limba maghiară.

da / nu*

- solicit întrebuinţarea unui interpret.

da / nu*.

Data……………………………, ziua ……… luna ……… anul 20…..
………………………….….………
semnătura persoanei contraveniente
*a se sublinia părţile corespunzătoare

