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Özel tüketim vergisi cezasının olay mahallinde kesilmesi ve tahsil edilmesi ve el konulan
özel tüketim malların haciz edilmesi
Göstermiş olduğunuz davranıştan dolayı özel tüketim vergisi yasasını ihlal etmiş bulunduğunuzdan ve
bundan dolayı ceza ödemeniz gerektiğinden Sizi bilgilendirmek isterim. İşlemiş olduğunuz yasa
ihlalinin ağırlığı hafiftir ve bunun sonucu olarak merkezi yönetim bütçesine verilen mali zararın değeri
tütün ürünü söz konusu iken 28 000 Macar Forint, diğer özel tüketim malları söz konusu iken 20 000
Macar Forint tutarını geçmediği için hızlandırılmış ceza kesilme uygulamasına imkan bulunmaktadır.
Hızlandırılmış ceza kesilme uygulamasının şartları:
a) özel tüketim vergisi yasasının ihlalini kabul etmek,
b) hukuki sonuç ile ilgili bilgilendirmeyi dikkate almak,
c) adli yardım hakkından vazgeçmek ve
d) belirlenmiş olan özel tüketim vergisinin cezasını olay mahallinde ödemek.
Hızlandırılmış ceza kesim operasyonu çerçevesinde tütün ürünü söz konusu iken 28 000 Macar Forint,
diğer özel tüketim malları söz konusu iken 20 000 Macar Forint tutarında özel tüketim vergisi cezası
kesilebilir. Eğer söz konusu olayın hususları ile ilgili hafifletici hususlar bulunursa veya yasayı ihlal
eden şahıs söz konusu durumda kendisinden beklenilir ihtiyatlı davranırsa ceza tutarı makam
tarafından veya talep üzerinde azaltılabilir veya ceza uygulamasından çekinebilir.
Hızlandırılmış ceza kesim işleminin hukuki sonucu olarak söz konusu işleme karşı temyizde
bulunamaz, böylece mahkeme karşısına çıkıldığında karara karşı itirazda bulunamaz. Eğer yasa
ihlalini tartışılabilir bulunursanız temyizde bulunma hakkınızdan vazgeçme beyanı geri alınamaz ve
hızlandırılmış işlem uygulanamaz olduğundan sizi bilgilendirmek isterim.
Hızlandırılmış ceza kesim operasyonu sırasında yasa ihlali konusu olan özel tüketim vergisine tabi
tutulan mallar işlemi uygulayan makam tarafından Özel. Tük. Kanunun 102. maddesinin (1) bendi
içerdiği talimatlara göre hacız edilir ve Özel. Tük. Kanunun 100. maddesinin (4) bendi içerdiği
talimatlara göre onlar el onulur. Hızlandırılmış ceza kesim operasyonunda malların el konulmasına
karşı itirazda bulunamaz.
Eğer yukarıda sözü geçen koşullar müştereken mevcut değillerse hızlandırılmış ceza kesim
operasyonu uygulanamaz ve özel tüketim vergisi yasasının ihlalinin yargılaması ve ona bağlı
yaptırımın belirlenmesi Özel. Tük. Kanunun 100. maddesinin (2) bendi içerdiği talimatların temelinde
gerçekleşir. Böyle bir durumda özel tüketim vergisinin cezasının kesilmesi hemen olay mahallinde
değil, denetimi yapan makamın resmi odasında 30 gün içinde yapılacaktır ve kesilen cezanın miktarı
daha yüksek, en az 30 000 Macar Forint olacaktır. Hızlandırılmamış ceza kesim operasyonunda
kesilen cezanın hemen olay mahallinde ödemeye gerek yoktur ama belirlenmiş son ödeme tarihine
uyulmaması durumunda icra takipleri gerektirir ve bu durum ayrıca ödeme yükümlülükleri (geç ödeme
bedeli) gerektirebilir.
Eğer nakliyat için kullanılan motorlu araca maddi delil olarak ihtiyaç gereği bulunursa Makam Özel.
Tük. Kanunun 102. maddesinin (1) bendi içerdiği hükümlere göre onu haciz eder. Haciz etmeye karşı
hızlandırılmış ceza kesim işleminde itiraz kabul edilemez.
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