Melléklet a Nemzeti Adó – és Vámhivatal által kiadott 4007/2017. tájékoztatáshoz

Tájékoztató a gyorsított eljárás keretében a jövedéki bírság helyszínen történő
kiszabásáról és beszedéséről, valamint a lefoglalt jövedéki termékek elkobzásáról
Tájékoztatom, hogy Ön a magatartásával jövedéki törvénysértést követett el, amely miatt jövedéki
bírságot kell fizetni. Az Ön által elkövetett jogsértés csekély súlyú, melynek eredményeként
dohánygyártmány esetén 28.000 forint, míg más jövedéki termék esetén 20.000 forint összeget nem
haladja meg a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány, ezért gyorsított eljárás bevezetésére
van lehetőség. A gyorsított eljárás lefolytatásának feltétele, hogy
a) a jövedéki törvénysértés tényét elismerje,
b) a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást tudomásul vegye,
c) a jogorvoslati jogáról lemondjon és
d) a megállapított jövedéki bírság összegét a helyszínen megfizesse.
A gyorsított eljárás keretében dohánygyártmányok esetén 28.000, más jövedéki termékek esetén
20.000 forint jövedéki bírság szabható ki. Ha a körülményekből megállapítható, hogy méltánylást
érdemlő körülmény merült fel, vagy a jogsértő személy az adott helyzetben a tőle elvárható
körültekintéssel járt el, a bírság összege hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető vagy kiszabása
mellőzhető.
A gyorsított eljárás jogkövetkezménye, hogy az eljárás ellen nem fellebbezhet, így bíróság előtt nem
támadható meg a döntés. Tájékoztatom, hogy a fellebbezési jogról való lemondást tartalmazó
nyilatkozat nem vonható vissza, ezért amennyiben vitatja a jogsértést, a gyorsított eljárás nem
alkalmazható.
A gyorsított eljárás során a jogsértés tárgyát képező jövedéki terméket az eljáró hatóság a Jöt. 102. §
(1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint lefoglalja és a 100. § (4) bekezdés rendelkezései
alapján elkobozza. A lefoglalás ellen gyorsított eljárásban kifogásnak nincs helye.
Amennyiben az előbbi feltételek együttesen nem állnak fenn, a gyorsított eljárás lefolytatására nem
kerülhet sor, és a jövedéki törvénysértés elbírálása, az ahhoz kapcsolódó szankció megállapítása a Jöt.
100. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján történik. Ebben az esetben a jövedéki bírság
kiszabására nem azonnal a helyszínen, hanem az ellenőrzést végző szerv hivatalos helyiségében 30
napon belül kerül sor és a bírság összege is magasabb, legalább 30.000 forint. A nem gyorsított
eljárásban kiszabott bírságot nem kell azonnal megfizetni, azonban az előírt határidő elmulasztása
végrehajtási eljárást von maga után, ami további fizetési kötelezettséget (késedelmi pótlékot) vonhat
maga után.
Tájékoztatom, hogy a szállításra használt gépjárművet a hatóság a Jöt. 102. § (1) bekezdésben
foglaltak szerint lefoglalja, ha arra, mint tárgyi bizonyítási eszközre szükség van. A lefoglalás ellen
gyorsított eljárásban kifogásnak nincs helye.

NYILATKOZAT
Alulírott..............................................................................................................(név).........................
.......................................................................................................................................szám
alatti
lakos,...............................................állampolgár……………………………….. (személyazonosító
okmány száma) nyilatkozom, hogy:
- a jelen tájékoztatót átvettem

igen /nem *;

- a tájékoztatóban foglaltakat megértettem

igen /nem *;

- a jogsértés elkövetését elismerem

igen / nem*;

- a gyorsított eljárás lefolytatásának feltételeiről és jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatást
tudomásul vettem
igen / nem*;
- a jogorvoslati jogomról lemondok.

igen / nem*;

- a kiszabásra kerülő jövedéki bírságot a helyszínen megfizetem.

igen / nem*

- a magyar nyelvet értem.

igen / nem*

- a tolmács alkalmazására igényt tartok.

igen / nem*.

Kelt...........................,20.......év....hó...nap
….….………………………..
a jogsértő személy aláírása
*a megfelelő rész aláhúzandó

