Додаток до інформаційного бюлетеня Угорської Національної Податкової та Митної
Служби за № 4007/2017.

Інформація про призначення та збір на місці кацизного штрафу в межах
cпрощеної процедури, а також про конфіскацію підакцизних товарів
Повідомляю, що своїми діями Ви порушили правила, викладені в Акцизному законі. Вчинення
адміністративного правопорушення тягне за собою акцизний штраф. Оскільки розмір
здійсненого Вами правопорушення, в результаті якого фінансова шкода, завдана центральному
бюджету у випадку тютюнових виробів не перевищує 28 000 форинтів, у випадку інших
підакцизних товарів не перевищує 20 000 форинтів, незначна, є можливість проведення
спрощеної процедури. Умовою спрощеної процедури є те, щоб Ви:
a) визнали факт порушення Акцизного закону,
b) усвідомили інформацію про правові наслідки,
c) відмовилися від права на апеляцію,
d) оплатили на місці визначений акцизний штраф.
В рамках спрощеної процедури, у випадку тютюнових виробів визначається штраф у розмірі
28 000 форинтів, у випадку інших підакцизних товарів - 20 000 форинтів. В тому разі,, якщо
умови вказують на виникнення слушних умов, або ж правопорушник в даній ситуації зважує
свій проступок, сума визначеного штрафу може бути зменшена, або, за поданням клопотання,
визначений штраф може бути скасованим.
Правовим наслідком спрощеної процедури є те, що проти неї не можна подати апеляцію, тобто
рішення перед судом не оскаржується. Повідомляю також, що письмову заяву про відмову від
апеляції, відкликати не має можливості, тому якщо факт правопорушення Вами не визнається,
спрощена процедура не проводиться.
Під час спрощеної процедури, підакцизний товар, який складає предмет правопорушення,
митний орган, відповідно до положень, викладених в абзаці (1) статті 102 Акцизного закону,
арештовує, та відповідно до положень, викладених в абзаці (4) статті 100 Акцизного закону,
конфіскує. В рамках спрощеної процедури заперечувати арешт підакцизного товару не має
можливості.
Якщо наявність вище вказаних умов в комплексі не здійснюється, то спрощена процедура не
застосовується, визначення правопорушення і санкцій, які відносяться до порушення
Акцизного закону, здійснюватиметься на основі положень, викладених в абзаці (2) статті 100
Акцизного закону. У цьому випадку, визначення акцизного штрафу здійснюється не одразу на
місці, а в офіційному приміщенні митного органу, в межах 30 днів, при цьому, сума штрафу
буде вищою і досягатиме 30 000 форинтів. У випадку проведення звичайної процедури,
визначена сума штрафу оплачується не відразу, однак, за несвоєчасне виконання грошового
зобов'язання, можуть виникнути подальші витрати (нараховується пеня).
Повідомляю також, що відповідно до абзацу (1) статті 102 Акцизного закону, в тому разі, якщо
засіб, призначений для перевезення підакцизного товару необхідний, як речовий доказ,
митний орган на вказаний засіб накладає арешт. В рамках спрощеної процедури заперечувати
арешт засобу перевезення підакцизного товару не має можливості.

ЗАЯВА
Нижчепідписаний …………………………………..……………….. (Прізвище та ім’я) адреса
проживання …………………………………..………………..………………..………………..
громадянство
………………………..………………..
(номер
посвідчення
особи)
……………………………….. заявляю, що:
- даний інформаційний бюлетень отримав/ла на руки

так / ні*;

- вказане в інформаційному бюлетні розумію

так / ні*;

- визнаю скоєння правопорушення

так / ні*;

- я ознайомився/лася з умовами та правовими наслідками прискореної
процедури

так / ні*;

- відмовляюся від права на оскарження.

так / ні*;

- призначений мені митно-адміністративний штраф оплачуватиму на
місці.

так / ні*

- розумію угорську мову.

так / ні*

- потребую послуги перекладача.

так / ні*.

«.……………….……………»,……………….…………… 20… року.
……………….………………………..
особистий підпис правопорушника
* відповідне підкреслити

