Обавештење бр. 4007/2017.
Националне пореске и царинске управе
о наплати прекршајне казне за кршење прописа о акцизама за стране у убрзаном поступку
држављане који не говоре мађарски језик

Према одредбама члана 100. став (1) Закона бр. LXVIII из 2016. године о акцизама (у даљем
тексту: ”Закон о акцизама”), неизвршење обавеза из Закона о акцизама санкционише се
прекршајном казном.
Одредбе члана 100. став (4) Закона о акцизама омогућавају примену убрзаног поступка
наплате споменуте прекршајне казне. Према одредбама члана 100. став (10) Закона, убрзани
поступак према страним држављанима који не говоре мађарски језик, у случају њихове
сагласности, може бити спроведен и без присуства преводиоца, уколико је дотични страни
држављанин, након преузимања обавештења на страном језику о спровођењу убрзаног
поступка издатог од стране Националне пореске и царинске управе, писмено одриче услуга
преводиоца. Ради правилног и јединственог спровођења убрзаног поступка објављујем
следеће информације.
1. Приликом спровођења убрзаног поступка примењују се обрасци под насловом
”Обавештење о одређивању и наплати прекршајне казне за кршење прописа о акцизама на
лицу места и одузимању акцизне робе” на мађарском, украјинском, српском, хрватском,
немачком, енглеском, француском, руском, италијанском, румунском, словачком, чешком,
пољском, бугарском, турском, арапском, хебрејском и кинеском језику. Обрасци састављени
на споменутим језицима чине прилог овог обавештења.
2. Обрасци су на сваком споменутом језику веродостојни, а у складу са чланом 100. став (10)
Закона о акцизама представљају одговарајућу информацију на страном језику, а страни
држављанин који не говори мађарски језик приликом преузимања образца може писмено да
се изјашњава да ли жели преводиоца, односно да ли пристаје на примену убрзаног поступка.
Изјава се даје у одговарајућем делу образца. Финансијски службеник који врши царинску
контролу дужан је да обезбеђује преступнику да упозна садржај обрасца на језику који
говори, и да дâ потребне изјаве.
3. После попуњавања образца оригинални примерак задржава царински орган, који га уложи
у списе предмета, а други примерак добија преступник.
4. Ово обавештење важи од 1. јула 2017. године.

