Упътване № 4007/2017 г.
от Националната данъчна и митническа администрация
за налагане на глоба за акцизно нарушение по бързо производство
на чуждестранни граждани, неговорещи унгарски език

Член 100 алинея (1) от Закон № LXVIII от 2016 г. относно акциза (по-нататък: ЗА)
сакнционира с акцизна глоба нарушаването на задълженията, дефинирани в ЗА.
Член 100 алинея (4) от ЗА позволява налагането на акцизна глоба по бързо
производство. По смисъла на Член 100 алинея (10) от ЗА бързото производство спрямо
чуждестранни граждани, неговорещи унгарски език, в случай на тяхно съгласие може
да се проведе и без преводач, ако засегнатото лице писмено се откаже от използването
на преводач, след като е получило упътване на чужд език относно провеждането на
бързо производство, което упътване се издава от ръководителя на Националната
данъчна и митническа администрация. За правомерното и единно прилагане на бързото
производство давам следното упътване:
1. При провеждане на бързо производство се прилага „Упътване за налагане и
събиране на акцизни глоби на място, както и за отнемане на задържаните акцизни
стоки“ на унгарски, украински, сръбски, хърватски, немски, английски, френски, руски,
италиански, румънски, словашки, чешки, полски, български, турски, арабски и
китайски език, както и на езика иврит. Версиите на формуляра на гореизброените езици
фигурират в Приложението към настоящото упътване.
2. Версиите на формуляра на всички езици, фигуриращи в упътването, се считат за
достоверни и се квалифицират като упътване, съответстващо на Член 100 алинея (10)
от ЗА, след получаването на което чуждестранният гражданин, неговорещ унгарски
език, може да декларира писмено дали иска при производството да бъде назначен
преводач, съответно дали е съгласен да се проведе бързо производство. Декларациите
се правят в съответната част от упътването. Инспекторът, провеждащ проверката,
трябва да се погрижи за това лицето, извършило правонарушение, да се запознае с
настоящото упътване на езика, който говори, и да направи необходимите декларации.
3. Оригиналният екземпляр на попълнения формуляр е за митническия орган и
представлява част от документите по производството, а вторият екземпляр се полага на
лицето, извършило правонарушението.
4. Настоящото упътване е в сила от 1 юли 2017 г.

