Додаток до інформаційного бюлетеня Угорської Національної Податкової та Митної
Служби за № 4001/2018.
Інформація
про призначення та збір на місці митно-адміністративного штрафу в межах
прискореної процедури, а також про конфіскацію заарештованого товару, що
походить з країн не Європейської Співдружності
Повідомляю, що своїми діями Ви порушили правила, викладені в пункті b) абзацу (1)
статті 84 закону CLII «Про дотримання митного законодавства Європейського Союзу»
від 2017 року (надалі: Митний закон) тим, що ви не виконали свій обов’язок надання
товару, що походить з країн не Європейського Союзу, митній перевірці, відповідно до
викладеного у пункті 3 статті 5 Регламенту Ради (ЄЕС) № 952/2013/ЄС «Про створення
Митного Кодексу Співдружності» (надалі: Митний Кодекс), та порушили порядок
проходження митного контролю, викладеного у пункті 27 статті 5 того ж закону.
1. Положення щодо митно-адміністративного штрафу
За вчинення правопорушення необхідно оплатити митно-адміністративний штраф в
розмірі митного нестатку. З точки зору визначення митно-адміністративного штрафу за
пунктом 6 статті 2 Митного закону, митною нестачею є визначений розмір ввізного
мита а також інших податків, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів
(акцизний збір, податок на додану вартість) на товар, який ввозився незаконно і був
арештований через недотримання правил.
Відповідно до абзацу (8) статті 84 Митного закону, в тому разі, якщо в результаті
правопорушення або при недотриманні обов’язків виникає митна нестача, то сума
штрафу складає 50% від суми митної нестачі.
Але, в тому разі, якщо правопорушення, зазначене в абзаці (1) статті 84 Митного закону
здійснюється шляхом ввезення підакцизного товару на митну територію ЄС і при
цьому, цей товар не надається митній перевірці, то накладається митно-адміністративне
стягнення. Сума штрафу складатиме 200% суми фактичної митної вартості товару і
інших зборів, але принаймні 40 тисяч форінтів [з огляду на абзац (12) статті 84
Митного закону].
Ви вчинили правопорушення на незначну суму. Ви ввезли на територію Європейського
Союзу товар з країни, що не входить до Європейського Союзу і при цьому виникла
митна нестача на суму меншу ніж 50 000 форинтів, і тому, на основі абзацу (1) статті 89
Митного закону, є можливість застосувати спрощену процедуру. Умовою спрощеної
процедури є те, щоби Ви:
a) визнали факт правопорушення,
b) усвідомили інформацію про правові наслідки,
c) відмовилися від права на апеляцію,
d) оплатили на місці визначений митно-адміністративний штраф.
Митно-адміністративний штраф при проведенні прискореної процедури призначається
менший, а саме, стягується лише 50% від суми штрафу, який призначається відповідно
до абзацу (8) або (12) статті 24 Митного закону, але принаймні 4 тисячі форінтів, у разі
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здійснення правопорушення з підакцизними товарами – сума штрафу складає
принаймні 25 тисяч форінтів.
Якщо наявність вище вказаних умов в комплексі не здійснюється, то спрощена
процедура не
застосовуватиметься, визначення правопорушення і санкцій, які
відносяться до неї, здійснюватимуться на основі загальних митних правил. У цьому
разі, визначення митно-адміністративного стягнення здійснюватиметься не одразу на
місці, а відповідно до абзацу (1) статті 79 Митного кодексу, в офіційному приміщенні
митного органу, в межах 90 днів.
Правовим наслідком спрощеної процедури є те, що проти неї не можна подати
апеляцію, тобто не оскаржується в суді чи у вищих органах. Повідомляю також, що
письмову заяву про відмову від апеляції, відкликати не має можливості. Тому, якщо
факт правопорушення не визнається, прискорена процедура не застосовується.
2. Вилучення та конфіскація при проведенні прискореної процедури
Повідомляю також, що у разі правопорушення, зазначеного в абзаці (12) статті 84
Митного закону, відповідно до викладеного в абзаці (1) статті 90 Митного закону,
митним органом на підакцизний товар та переобладнаний транспортний засіб, який
використовувався для перевезення зазначеного товару, накладається арешт.
На підставі абзацу (2) статті 90 Митного кодексу, в тому разі, якщо правопорушення,
зазначене в пункті b) абзацу (1) статті 84 Митного закону, здійснюється таким чином,
що на митну територію ЄС ввозиться товар, який не належить спільноті, то митні
органи, до моменту сплати встановлених митних та інших платежів, та сплати
нарахованого адміністративного стягнення, мають право в якості гарантії вилучити
товар, який становить безпосередній предмет порушення митних правил, за винятком
необхідних речей, а також, за відсутності правопорушення, швидкопсувні товари та
живі тварини, а також засоби, які були використані для збереження та перевезення
вказаного товару, особливо в тому разі, якщо:
a) цілком ймовірно, що задоволення вимог, які ставляться до правопорушника,
знаходяться під загрозою,
b) клієнт має несплачені митні платежі, адміністративні штрафи та інші зобов'язання,
або
c) очікувані витрати, пов'язані зі збереженням, транспортуванням та реалізацією
вилученого товару, не становлять непропорційно високий тягар по відношенню до
заборгованості або до вартості товару.
Оскарження рішення, прийнятого у ході митної процедури, пов'язаної із вилученням
товару, на протязі 8-ми днів з моменту винесення рішення необхідно подати до митної
служби, яка проводила вилучення товару. Вказана митна служба, в свою чергу, на
протязі 3-х днів з моменту отримання апеляції, зобов'язана надіслати її до органу, який
розглядатиме справу на другому рівні. Апеляційна скарга на рішення, прийняте в ході
митної процедури, пов'язаної з вилученням товару, розглядається протягом 15-ти днів
з дня її отримання. Апеляційна скарга на рішення, прийняте в ході митної процедури,
пов'язаної з вилученням товару, на арешт вилученого товару впливу не має.
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Арешт на товар та засоби, вилучені у ході прискореної процедури, на основі абзацу (5)
статті 90 Митного кодексу припиняється в тому разі, якщо:
a) мито та всі стягнення, які накладаються в адміністративно-правовому порядку, а
також визначений в остаточному рішенні адміністративний штраф, сплачено (не
стосується до вилученого відповідно до абзацу (1) статті 90 Митного кодексу,
підакцизного товару й переобладнаного транспортного засобу, який використовувався
для перевезення зазначеного товару), або
b) вилучений транспортний засіб, який використовувався для перевезення товару не
належав правопорушнику на праві власності і власник письмово зробить заяву, що на
час скоєння митного правопорушення, він не знав про те, що його власність
використовується з метою правопорушення і цей факт можливо з'ясувати без арешту
транспортного засобу.
Відповідно до абзацу (11) статті 90 Митного кодексу, якщо остаточним рішенням
встановлюється митно-адміністративний штраф, підакцизні товари одночасно з їх
вилученням арештують і на місці знищують. Відповідно до абзацу (13) статті 90
Митного кодексу, одночасно із вилученням, переобладнаний транспортний засіб, який
використовувався для перевезення зазначеного товару, конфіскується. Конфіскований
транспортний засіб продається за умови, що покупець у момент продажу зобов'язується
на протязі 3-х місяців усунути ті зміни, завдяки яким транспортний засіб можливо було
використовувати для скоєння митного правопорушення, і переобладнаний
транспортний засіб покупець представить митним органам.
Також повідомляю, що при проведенні спрощеної процедури за участю іноземних
громадян, які не володіють угорською мовою, забезпечення послуг перекладача не
обов'язкове в тому разі, якщо зацікавлена особа, після отримання даного
інформаційного бюлетеня, у письмовій формі відмовиться від послуг перекладача і
заповнить заяву, яка додається.
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ЗАЯВА
Нижчепідписаний
проживання
(номер посвідчення особи)

(Прізвище та
громадянство
заявляю, що:

-

даний інформаційний бюлетень отримав/ла на руки

так / ні*;

-

вказане в інформаційному бюлетені 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*.

«.

»,

ім’я)

20.......... року.

особистий підпис правопорушника

* відповідне підкреслити
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