Прилог обавештења бр. 4007/2017. издатог од стране Националне пореске и царинске управе
Обавештење о одређивању и наплати прекршајне казне за кршење
прописа о акцизама на лицу места и одузимању акцизне робе

Обавештавам Вас да сте починили прекршај из Закона о акцизама, и због почињеног прекршаја
дужни сте да платите прекршајну казну. Пошто се у вашем случају ради о лакшем прекршају, што
значи да штета за централни државни буџет проузрокована неплаћањем акцизе није већа од 28.000
форинти у случају дуванских производа, односно од 20.000 форинти у случају остале акцизне робе,
постоји могућност покретања убрзаног поступка. Услови покретања убрзаног поступка су следећи:
(а) да признате прекршај из Закона о акцизама;
(б) да узмете к знању обавештење о правним последицама;
(в) да се одрекнете права на подношење жалбе; и
(г) да платите утврђени износ прекршајне казне на лицу места.
У оквиру убрзаног поступка, износ прекршајне казне је у случају дуванских производа 28.000
форинти, док у случају остале акцизне робе 20.000 форинти. Уколико се у току испитивања случаја
испоставља да постоје олакшавајуће околности, или је преступник поступао са потребном
опрезношћу и предострожношћу, поступајући орган ће износ прекршајне казне по службеној
дужности или на молбу преступника смањити, или казну уопште неће изрећи.
У случају спровођења убрзаног поступка немате право на подношење жалбе, што значи да донета
одлука не може да се оспори на суду. Обавештавам Вас да изјава о одрицању права на подношење
жалбе не може бити повучена, због тога ако оспоравате прекршај, убрзани поступак се не може
применити.
У оквиру убрзаног поступка, поступајући орган ће акцизну робу која је предмет кршења закона, у
складу са одредбама члана 102. став (1) Закона о акцизама конфисковати, и у складу са одредбама
члана 100. став (4) истог закона запленити. У оквиру убрзаног поступка против одлуке о
конфисковању не може се уложити приговор.
Уколико сви поменути услови нису испуњени, убрзани поступак се не може применити, а
утврђивање кршења закона и санкционисање почињеног прекшаја вршиће се у складу са одредбама
члана 100. став (2) Закона о акцизама. У том случају износ прекршајне казне неће бити одређен на
лицу места него у службеним просторијама поступајућег органа, у року од 30 дана од дана обављене
контроле, а износ казне ће бити већи, најмање 30.000 форинти. Износ прекршајне казне одређен у
стандардном поступку не треба одмах платити, међутим у случају непридржавања рока плаћања биће
покренут извршни поступак, што може да резултира додатном обавезом плаћања (плаћањем затезне
камате).
Обавештавам Вас да ће поступајући орган, у складу са одредбама члана 102. став (1) Закона о
акцизама, возило коришћено за превоз акцизне робе конфисковати, уколико је то потребно ради
спровођења доказног поступка. У оквиру убрзаног поступка против одлуке о конфисковању не може
се уложити приговор.

ИЗЈАВА
Доле потписани/а ............................................................................................................. (име) адреса
сталног пребивалишта ...............................................................................................................................
држављанин/ка ..............................................., ……………………………….. (број личне исправе)
изјављујем да сам:
- примио/ла информацију

да / не *;

- разумео/ла садржај информације

да / не *;

- признајем прекршај

да / не*;

- примио/ла сам к знању информације о условима примене убрзаног
поступка и о правним последицама

да / не*;

- одричем се права на жалбу.

да / не*;

- одређену прекршајну казну платићу на лицу места.

да / не*

- разумем мађарски језик.

да / не*

- молим да се позове преводилац.

да / не*.

У ..........................., дана ……… месеца ……. године 20..…
….……………..………………………..
потпис лица које је починило прекршај

* подвуците одговарајуће

