Príloha k informáciám č. 4001/2018. vydaným Národným daňovým- a colným orgánom

Informácie
o vyrubení a inkasu colnej pokuty na mieste v rámci zrýchleného procesu, ako aj o zhabaní
zadržaného tovaru pochádzajúceho z územia mimo EÚ
Informujem Vás, že ste sa dopustili porušenia práva podľa písmena b) odseku (1) § 84 zákona
číslo CLII. z roku 2017 (v ďalšom iba ako: Vtv.) o vykonávaní Únijného colného práva tým,
že v súvislosti s tovarom pochádzajúcim z územia mimo Európskej únie ste porušili
povinnosť predloženia na colnú kontrolu podľa bodu č. 3. článku 5 alebo povinnosť súvisiacu
s colným dohľadom podľa bodu č. 27 článku 5 nariadenia EP a Rady č. 952/2013 (v ďalšom
iba ako: Colný kódex) o vytvorení Colného kódexu Spoločenstva.
1. Ustanovenia vzťahujúce sa na colnú pokutu
Z dôvodu porušenia právnych predpisov je potrebné uhradiť colnú pokutu, ktorej základ tvorí
colná strata spôsobená porušením práva. Z pohľadu vyrubenia colnej pokuty sa v zmysle bodu
č. 6. § 2. Vtv. považujú za colné manko v prípade zadržaných a zhabaných výrobkov
vzniknuté dovozné clá, ako aj suma súvisiacich ostatných poplatkov (spotrebná daň, daň z
pridanej hodnoty) za tovar privezený z tretích krajín.
V zmysle ustanovení odseku (8) § 84 Vtv. ak v dôsledku porušenia práva alebo zanedbania
s tým súvisiacej povinnosti vznikne colné manko, potom suma pokuty činí 50% sumy colného
manka.
Avšak ak k porušeniu uvedenému v bode b), odseku (1) § 84 Vtv. dôjde takým spôsobom, že
na colné územie Európskej únie bude dovezený tovar podliehajúci spotrebnej dani a po vstupe
nebude predložený na colné konanie, výška colnej pokuty predstavuje 200% sumy cla a
iných poplatkov vzťahujúcich sa na tieto výrobky, avšak minimálne 40 tisíc forintov. [odsek
12 § 84 Vtv.]
Vami spáchané porušenie práva je nízkeho rázu, pretože ste na colné územie Európskej únie
dostali tovar pochádzajúci z územia mimo Európskej únie v súvislosti s ktorým vzniklo colné
manko do 50 tisíc forintov, a preto na základe odseku (1) § 89 Vtv. je možné použiť zrýchlené
konanie. Podmienkou vykonania zrýchleného konanie je, aby ste
a) uznali fakt porušenia práva,
b) uvedomili ste si informácie o právnych následkoch,
c) sa zriekli svojho práva právnej opravy a
d) uhradili na mieste vyrubenú colnú pokutu.
V prípade použitia zrýchleného konania bude vymeraná pokuta nižšej sumy, takže uložená
pokuta bude zodpovedať 50% pokuty vyrubenej podľa ustanovení odseku (8) alebo (12) § 84
Vtv., avšak minimálne 4 tisíc forintov, v prípade porušenia týkajúceho sa tovaru
podliehajúcemu spotrebnej dani minimálne 25 tisíc forintov.
V prípade, že vyššie uvedené podmienky nie sú splnené spoločne, nemožno použiť zrýchlené
konanie, a posúdenie porušenia práva, ako aj určenie príslušnej sankcie sa uskutoční podľa
všeobecných pravidiel. V tomto prípade sa neuskutoční vyrubenie colnej pokuty okamžite na
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mieste, ale v úradnej miestnosti colného orgánu, na základe ustanovenia odseku (1) § 79.
Vtv., do 90 dní.
Právnym dôsledkom zrýchleného konania je, že nemôžete podať odvolanie voči konaniu,
takže rozhodnutie nemôžete napadnúť pred nadriadeným orgánom, alebo pred súdom.
Informujem Vás, že prehlásenie o zrieknutí sa práva na odvolenie nemožno stiahnuť, a preto
pokiaľ spochybňujete porušenie práva, nemožno použiť zrýchlené konanie.
2. Zadržanie a zhabanie v súvislosti so zrýchleným konaním
Informujem Vás, že v prípade porušenia uvedeného v odseku (12) § 84 Vtv je colný orgán
povinný na základe ustanovení odseku (1) § 90 Vtv. príslušný tovar podliehajúci spotrebnej
dani a upravený prostriedok použitý na jeho prevoz zadržať.
Na základe ustanovení odseku (2) § 90 Vtv., ak k porušeniu uvedenému v bode b), odseku (1)
§ 84 Vtv. dôjde takým spôsobom, že na colné územie Európskej únie bude dovezený tovar
podliehajúci spotrebnej dani, colný orgán môže tovar, ktorého sa porušenie týka – s výnimkou
nevyhnutných vecí, resp. tovaru podliehajúceho rýchlej skaze a živých zvierat ak nedôjde
zároveň aj k inému porušeniu zákona - resp. ďalšie prostriedky slúžiace na jeho používanie,
skladovanie, prepravu zadržať ako kauciu, až do zaplatenia oznámenej sumy cla a ostatných
poplatkov ako aj colnej pokuty, a to najmä ak
a) možno predpokladať, že neskoršie uspokojenie pohľadávky je ohrozené,
b) klient má na cle a ostatných poplatkoch alebo na colnej pokute dlh, alebo
c) ak sa očakáva, že náklady na zadržanie, skladovanie, dopravu predaj nepredstavujú
neprimeranú záťaž vo vzťahu k dlhu alebo k hodnote tovaru, prostriedku.
Odvolanie proti rozhodnutiu prijatému v administratívnom colnom postupe týkajúcom sa
zadržania musí byť do 8 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia predložené colnému orgánu
vykonávajúcemu zadržanie, ktorý je povinný zaslať ho orgánu konajúcemu v odvolacom
procese do 3 dní od doručenia. Odvolanie proti rozhodnutiu prijatému v administratívnom
colnom postupe týkajúcom sa zadržania orgán konajúci v odvolacom procese posúdi do 15
dní od jeho odoslania. Odvolanie proti rozhodnutiu prijatému v administratívnom colnom
postupe týkajúcom sa zadržania nemá odkladný účinok na výkon zadržania.
V súvislosti so zrýchleným konaním na základe ustanovení odseku (5) § 90. Vtv zadržanie sa
má ukončiť:
a) ak oznámená suma cla a ostatných poplatkov ako aj colnej pokuty určenej v konečnom
rozhodnutí bola uhradená [neplatí to pre tovar podliehajúci spotrebnej dani a upravený
prostriedok použitý na jeho prevoz, ktoré boli zadržané na základe ustanovení odseku (1) § 90
Vtv.], alebo
b) ak zadržaný prostriedok použitý na prevoz nie je majetkom páchateľa priestupku a jeho
majiteľ poskytne písomné vyhlásenie, že v čase spáchania porušenia nemal vedomie o tom, že
prostriedok bol použitý za účelom porušenia colných predpisov a následne možno skutkový
stav objasniť aj bez zadržania.
V zmysle ustanovení odseku (11) § 90 Vtv. tovar podliehajúci spotrebnej dani musí byť pri
zadržaní súčasne aj zhabaný a následne zničený, ak bude konečným rozhodnutím stanovená
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colná pokuta. Na základe ustanovení odseku (13) § 90 Vtv. upravený prostriedok použitý na
prevoz musí byť pri zadržaní súčasne aj zhabaný. Takýto prostriedok musí byť predaný za
predpokladu, že sa kupujúci zaviaže, že úpravu umožňujúcu porušenie práva do troch
mesiacov odstráni a prostriedok ukáže colným orgánom.
Informujem Vás ďalej o tom, že počas zrýchleného konania možno obísť použitie tlmočníka v
prípade zahraničného štátneho občana, ktorý neovláda maďarský jazyk, ak po prevzatí tejto
informácie sa dotknutý na priloženom prehlásení písomne zriekne využitia služieb tlmočníka.
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PREHLÁSENIE
Nižšie podpísaný

(meno)
adresa
štátny občan
(číslo občianskeho preukazu, alebo pasu) prehlasujem, že

trvalého bydliska
som:
-

prevzal túto informáciu

áno / nie *;

-

pochopil uvedené v informáciách

áno / nie *;

-

uznávam porušenie práva

áno / nie *;

-

informácie o podmienkach a právnych následkoch
realizácie zrýchleného konania som si uvedomil

áno / nie *;

-

zbavujem sa svojho práva právnej opravy.

áno / nie*;

-

vyrubenú colnú pokutu uhradím na mieste.

áno / nie*

-

rozumiem po maďarsky

áno / nie*

-

požadujem použitie tlmočníka.

áno / nie*.

V

dňa

deň

mesiac 20

rok

podpis osoby porušujúceho predpisy

* podčiarknite príslušnú časť
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