Príloha k informáciám vydaným Národným daňovým a colným úradom pod č. 4007/2017

Informácie o vyrubení a inkase pokuty týkajúcej sa spotrebnej dane na mieste v rámci
zrýchleného konania, ako aj o zhabaní tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.
Informujem Vás, že ste sa dopustili porušenia zákona týkajúceho sa spotrebnej dane a kvôli tomu musí
byť zaplatená pokuta. Priestupok, ktorého ste sa dopustili, je menej závažný nakoľko spôsobená
finančná strata v štátnom rozpočte nepresahuje v prípade tabakových výrobkov 28,000 HUF a
v prípade iných tovarov podliehajúci spotrebnej dani 20,000 HUF, preto v tomto prípade je možné
použiť zrýchlené konanie. Podmienkou pre zrýchlené konanie je, že
a) uznáte, že došlo k porušeniu zákona o spotrebnej dani,
b) vezmete na vedomie informácie o právnych dôsledkoch,
c) vzdáte sa práva na odvolanie a
d) stanovenú sumu pokuty týkajúcej sa spotrebnej dane na mieste zaplatíte.
V rámci zrýchleného konania môže byť v prípade tabakových výrobkov uložená pokuta vo výške
28.000 HUF a v prípade iného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani 20.000 HUF. Ak možno
konštatovať, že nastali okolnosti hodné osobitného zreteľa alebo ak porušovateľ v danej situácii
postupoval s náležitou starostlivosťou, možno z úradnej moci alebo na požiadanie výšku uloženej
pokuty znížiť alebo upustiť od jej vyrubenia.
Právnym dôsledkom zrýchleného konania je, že sa nemožno proti nemu odvolať, takže rozhodnutie
nie je možné napadnúť na súde. Informujem Vás, že vyhlásenie o vzdaní sa práva na odvolanie
nemožno stiahnuť späť, takže ak porušenie zákona spochybňujete, zrýchlené konanie nie je možné
použiť.
Tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý je predmetom zrýchleného konania, príslušný orgán zabaví
podľa ustanovení odseku (1) § 102 Jöt. a zhabe na základe ustanovení odseku (4) § 100 Jöt. Proti
zabaveniu tovaru nemožno v zrýchlenom konaní podať námietku.
Ak nie sú splnené uvedené podmienky, zrýchlené konanie nemožno použiť a priestupok tykajúci sa
spotrebnej dane a s ním spojené sankcie budú posúdené na základe ustanovení odseku (2) § 100 Jöt. V
tomto prípade pokuta týkajúca sa spotrebnej dane nebude vyrubená okamžite na mieste, ale v
oficiálnych priestoroch kontrolného orgánu do 30 dní a aj výška pokuty bude vyššia, aspoň 30.000
HUF. Pokutu vyrubenú nie je v zrýchlenom konaní nie je treba zaplatiť ihneď, avšak v prípade
nedodržania stanovenej lehoty bude zahájené vymáhanie, čo môže mať za následok vznik ďalších
platobných povinností (úroky z omeškania).
Informujem Vás, že vozidlo slúžiace na prepravu príslušný orgán zabaví podľa ustanovení odseku (1)
§ 102 Jöt., ak je potrebné, aby súžilo ako predmetný dôkaz. Proti zabaveniu nemožno v zrýchlenom
konaní podať námietku.

PREHLÁSENIE
Nižšie podpísaný ............................................................................................................. (meno)
................................................................................................................................................. adresa
trvalého bydliska ............................................... štátny občan ……………………………….. (číslo
občianskeho preukazu, alebo pasu) prehlasujem, že som:
- prevzal túto informáciu

áno / nie *;

- pochopil uvedené v informáciách

áno / nie *;

- uznávam porušenie práva

áno / nie *;

- informácie o podmienkach a právnych následkoch realizácie zrýchleného
konania som si uvedomil

áno / nie *;

- zbavujem sa svojho práva právnej opravy.

áno / nie*;

- vyrubenú colnú pokutu uhradím na mieste.

áno / nie*

- rozumiem po maďarsky

áno / nie*

- požadujem použitie tlmočníka.

áno / nie*.

V ..........................., dňa ..... deň ...... mesiac 20..... rok
……….….………………………..
podpis osoby porušujúceho predpisy
* podčiarknite príslušnú časť

