Приложение към Упътване № 4001/2018 г. на Националната данъчна и митническа
администрация
Упътване
за налагане и събиране на глоби за митническо нарушение на място, както и за
отнемане на задържаните необщностни стоки
Уведомявам Ви, че с Вашето деяние сте извършили нарушение, сблъскващо се с Член
84 ал. (1) т. b) от Закон № CLІI от 2017 г. относно правото на ЕС за митниците (понататък: ЗМ), като сте нарушили задължението за митнически контрол съгласно Член 5
точка 3 и задължението за митнически надзор съгласно Член 5 точка 27 от Регламент
(ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически
кодекс на Съюза.
1. Разпоредби относно митническата глоба
Поради нарушението трябва да се заплати глоба, чиято основа се явяват образуваните
посредством нарушението неплатени митнически сборове. От гледна точка на налагане
на глоба за митническо нарушение, по смисъла на Член 2 точка 6 от ЗМ, като
неплатени митни сборове се квалифицира сумата от вносните мита, възникнали при
стоки, задържани и конфискувани поради неспазване на правилата, както и от
свързаните други тежести (акциз, данък добавена стойност).
По смисъла на член 84., алинея (8) от ЗМ, ако в резултат от нарушението или от
свързано с него неизпълнение се образуват неплатени митнически сборове, то сумата
на глобата е 50% от неплатените митнически сборове.
Но в случай, че нарушението, дефинирано в член 84., ал. (8) т. b) от ЗМ, се извършва по
такъв начин, че на митническата територия на Европейския съюз се транспортира
акцизна стока и след влизането тя не е заявена на митницата, размерът на глобата за
митническо нарушение е равен на 200% от сумата на митото, дължимо за стоката, и на
другите тежести, но минимум 40 000 форинта [Член 84 алинея (12) от ЗМ];
Правонарушението, което сте извършили, е малозначително, тъй като Вие сте внесли
на митническата територия на Европейския съюз стоки извън ЕС, по отношение на
които образуваните неплатени митни сборове не надвишават 50 000 форинта, поради
което има възможност за прилагане на бързо производство съгласно Член 89 алинея (1)
от ЗМ. Условията за провеждане на бързото производство са:
а) да признаете, че сте извършили правонарушението,
б) да приемете за сведение информацията за правните последици,
в) да се откажете от правото си на обжалване и
г) да платите на място определената сума на глобата за митническо нарушение.
При прилагането на бързо производство се налага по-малка по сума глоба, така че
трябва да се наложи само 50% от глобата, определима съгласно Член 84 алинея (8) или
(12) от ЗМ, но минимум 4 000 форинта, а при нарушение, извършено спрямо акцизна
стока – минимум 25 000 форинта.
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Ако не са налице всички тези условия, не може да се проведе бързо производство и
преценяването на нарушението на закона и определянето на свързаните с него санкции
се провеждат съгласно общите правила. В този случай глобата за митническо
нарушение се налага не на място, а в официалното помещение на митническия орган в
срок от 90 дни, съгласно член 79., ал. (1) от ЗМ.
Правната последица от бързото производство е, че производството не може да се
обжалва, тоест решението не може да се оспорва пред висшестоящ орган или съд.
Уведомявам Ви, че декларацията, съдържаща отказа от правото на обжалване, не може
да бъде оттеглена, поради това, ако оспорвате правонарушението, бързото
производство не може да се прилага.
2. Задържане и конфискация във връзка с бързото производство
Уведомявам Ви, че в случай на правонарушение упоменато в член 84., ал. (12) от ЗМ,
митническите органи съгласно член 90., ал. (1) от ЗМ, задължително ще задържат
акцизната стока и ползваното за транспортирането й преправено средство.
Съгласно член 90., ал. (2) от ЗМ, ако нарушението дефинирано в член 84., ал. (8) т. b) от
ЗМ, се извършва по такъв начин, че на митническата територия на Европейския съюз се
транспортира стока извън ЕС, митническите органи, до заплащането на наложените
мита и други вземания, както и на наложената митническа глоба, като обезпечение
могат да задържат – с изключение на необходимите неща, а при липсата на друго
правонарушение с изключение на бързоразвалящите стоки и на живите животни –
стоката, с която е извършено нарушението на задълженията, както и средството което е
използвано за употреба, за съхранение, за транспортиране на стоката, особено, ако
а) има вероятност, по-късното изпълнение на задължението да е в опасност,
б) клиентът дължи мито и други данъци или митническа глоба, или
в) очакваните разходи по задържането, по съхранението, по транспортирането, по
продажбата са непропорционални на задължението или на стойността на стоката, на
средството.
Срещу взетото в хода на митническото производство решение за задържане, може да се
подаде жалба, в рамките на 8 дни считани от произнасянето на решението, до
митническия орган извършващ задържането, който е длъжен да я изпрати в рамките на
3 дни считани от получаването на жалбата, до органа изпълняващ производството на
втора инстанция. Жалбата срещу взетото в хода на митническото производство
решение за задържане, органът на втора инстанция ще я разгледа в рамките на 15 дни,
считани от изпращането й. Подадената жалба срещу взетото в хода на митническото
производство решение за задържане, няма суспензивен ефект и не спира изпълнението
на задържането.
Във връзка с бързото производство, задържането трябва да се прекрати съгласно член
90., ал. (5) от ЗМ, ако:
а) ако общата сума на митото и на други вземания определени в хода на митническото
производство, както и установената с окончателно решение глоба е изплатена [това не
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се отнася за задържаните по член 90., ал. (1) от ЗМ акцизни стоки и преправени
средства за тяхното транспортиране], или
б) задържаното средството използвано за транспортиране не е собственост на
извършителя на правонарушението, и собственикът писмено декларира, че по време на
извършване на назованото правонарушение, не е знаел, че средството е използвано за
нарушаване на митническите закони, и следователно фактите могат да бъдат изяснени
без задържане.
По смисъла на член 90., ал. (11) от ЗМ акцизната стока, в същото време когато се
задържи трябва и да се конфискува, след което трябва да се унищожи, ако с
окончателното решение се наложи административна глоба. Съгласно член 90., ал. (13)
от ЗМ използваното за транспортиране преправено средство по време на задържането,
трябва да се конфискува. Такова средство трябва да бъде продадено, при условие че
купувачът при продажбата се задължава, в рамките на 3 месеца да премахне
преправянето, което прави възможно правонарушението и да го покаже на
митническите органи.
Уведомявам Ви също, че по време на бързото производство може да не бъде ангажиран
преводач за чуждестранния гражданин, неговорещ унгарски език, ако засегнатото лице,
след получаване на настоящото упътване, в приложената декларация писмено се
откаже от ангажиране на преводач.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата (име), живущ/а в .... .... ... ... … … … … …. … … … … … … …. ,
… … … … … … гражданин/гражданка, № на документ за самоличност: … … … … …,
декларирам, че:
-

получих настоящото упътване

да /не *;

-

разбрах съдържанието на упътването

да /не *;

-

признавам, че съм извършил/а правонарушението

да / не*;

-

приех за сведение информацията за условията и
правните последици на провеждането на бързото
производство

да / не*;

-

отказвам се от правото си на обжалване

да / не*;

-

ще платя на място наложената глоба за митническо
нарушение

да / не*

-

разбирам унгарски език

да / не*

-

желая да бъде назначен преводач

да / не*.

гр.
Дата:

20 ... г.

подпис на лицето, извършило правонарушение

*вярното се подчертава
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