Melléklet a Nemzeti Adó – és Vámhivatal által kiadott 4001/2018. tájékoztatáshoz
Tájékoztató
gyorsított eljárás keretében vámigazgatási bírság helyszínen történő kiszabásáról és
beszedéséről, valamint a lefoglalt nem uniós áru elkobzásáról
Tájékoztatom, hogy az Ön cselekménye az uniós vámjog végrehajtásáról szóló
2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 84. § (1) bekezdés b) pontjába ütköző
törvénysértést valósított meg azzal, hogy nem uniós áruval kapcsolatban az Uniós Vámkódex
létrehozásáról szóló 952/2013/EU Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban:
Vámkódex) 5. cikk 3. pontja szerinti vámellenőrzéssel, vagy az 5. cikk 27. pontja szerinti
vámfelügyelettel kapcsolatos kötelezettségét megszegte.
1. A vámigazgatási bírságra vonatkozó rendelkezések
A jogsértés miatt vámigazgatási bírságot kell fizetnie, amelynek alapját a jogsértéssel okozott
vámhiány jelenti. A vámigazgatási bírság kiszabása szempontjából a Vtv. 2. § 6. pontja
értelmében vámhiánynak minősül a szabályok be nem tartása miatt lefoglalt és elkobzott
termékek esetében a keletkezett behozatali vámok, valamint a kapcsolódó egyéb terhek
(jövedéki adó, általános forgalmi adó) összege.
A Vtv. 84. § (8) bekezdése értelmében, ha a jogsértés vagy ezekkel összefüggő mulasztás
eredményeként vámhiány keletkezik, akkor a bírság összege a vámhiány összegének 50%-a.
Azonban, ha a Vtv. 84. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogsértést oly módon
követik el, hogy az Európai Unió vámterületére jövedéki terméket szállítanak be és a belépést
követően azt nem állítják vám elé, a vámigazgatási bírság mértéke az árut terhelő vám és
egyéb terhek összegének 200%-ával megegyező összeg, de legalább 40 ezer forint. [Vtv. 84. §
(12) bekezdés]
Az Ön által elkövetett jogsértés csekély súlyú, mivel az Európai Unió vámterületére olyan
nem uniós árut juttatott be, amelynek tekintetében a keletkezett vámhiány az 50 ezer forintot
nem haladja meg, ezért a Vtv. 89. § (1) bekezdése szerinti gyorsított eljárás alkalmazására van
lehetőség. A gyorsított eljárás lefolytatásának feltétele, hogy Ön:
a) a jogsértés tényét elismerje,
b) a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást tudomásul vegye,
c) a jogorvoslati jogáról lemondjon és
d) a megállapított vámigazgatási bírság összegét a helyszínen megfizesse.
A gyorsított eljárás alkalmazása esetén, alacsonyabb összegű bírság kerül kiszabásra, így a
Vtv. 84. § (8) vagy (12) bekezdése szerint megállapítható vámigazgatási bírság 50%-át kell
csak kiszabni, de legalább 4 ezer forintot, jövedéki termékre elkövetett jogsértés esetén
legalább 25 ezer forintot.
Amennyiben az előbbi feltételek együttesen nem állnak fenn, a gyorsított eljárás lefolytatására
nem kerülhet sor és a törvénysértés elbírálása, az ahhoz kapcsolódó szankció megállapítása az
általános szabályok szerint történik. Ebben az esetben a vámigazgatási bírság kiszabására nem
azonnal a helyszínen, hanem a vámszerv hivatalos helyiségében a Vtv. 79. § (1) bekezdése
alapján 90 napon belül kerül sor.
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A gyorsított eljárás jogkövetkezménye, hogy az eljárás ellen nem fellebbezhet, így felettes
szerv vagy bíróság előtt nem támadható meg a döntés. Tájékoztatom, hogy a fellebbezési
jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozat nem vonható vissza, ezért amennyiben vitatja a
jogsértést, a gyorsított eljárás nem alkalmazható.
2. Gyorsított eljárással kapcsolatos lefoglalás és elkobzás
Tájékoztatom, hogy a Vtv. 84. § (12) bekezdésében említett jogsértés esetén a vámhatóság az
érintett jövedéki terméket és a szállításra használt átalakított eszközt a Vtv. 90. § (1)
bekezdése alapján kötelezően lefoglalja.
A Vtv. 90. § (2) bekezdése alapján, ha a 84. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogsértést oly
módon követik el, hogy az Európai Unió vámterületére nem uniós árut juttatnak be, a
vámhatóság a közölt vámok és egyéb terhek, valamint a kiszabott vámigazgatási bírság
összegének megfizetéséig biztosítékként - a nélkülözhetetlen dolgok, illetve egyéb jogsértés
hiányában a romlandó áruk és az élő állatok kivételével - lefoglalhatja azt az árut, amelyre a
kötelezettségszegést elkövették, valamint az annak felhasználására, tárolására, szállítására
használt eszközt, különösen akkor, ha
a) valószínűsíthető, hogy a követelés későbbi kielégítése veszélyben van,
b) az ügyfélnek vám és egyéb teher vagy vámigazgatási bírság tartozása van, vagy
c) a lefoglalással, tárolással, szállítással, értékesítéssel várhatóan felmerülő költségek nem
jelentenek aránytalan terhet a tartozáshoz vagy az áru, eszköz értékéhez képest.
A lefoglalással érintett vámigazgatási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést a
döntés közlésétől számított 8 napon belül kell előterjeszteni a lefoglalást végző vámhivatalnál,
amely köteles azt a másodfokú eljárást lefolytató szervhez a beérkezéstől számított 3 napon
belül megküldeni. A lefoglalással érintett vámigazgatási eljárásban hozott döntés ellen
benyújtott fellebbezést a másodfokú eljárást lefolytató szerv a megküldéstől számított
15 napon belül bírálja el. A lefoglalással érintett vámigazgatási eljárásban hozott döntés ellen
benyújtott fellebbezésnek a lefoglalás végrehajtására nincs halasztó hatálya.
A gyorsított eljárás kapcsán a lefoglalást a Vtv. 90. § (5) bekezdése alapján meg kell
szüntetni, ha:
a) vámigazgatási ügyben közölt vámok és egyéb terhek összegét, továbbá a végleges
döntéssel megállapított vámigazgatási bírságot megfizették [ez nem vonatkozik a Vtv. 90. §
(1) bekezdése alapján lefoglalt jövedéki termékre és a szállításra használt átalakított
eszközre], vagy
b) a lefoglalt, szállításra használt eszköz nem a jogsértést elkövető tulajdona, és a tulajdonos
írásban nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó jogsértés időpontjában nem volt tudomása
arról, hogy az eszközt vámjogszabályok megsértése céljából használják fel, és ezt követően a
tényállás a lefoglalás fenntartása nélkül is tisztázható.
A Vtv. 90. § (11) bekezdése értelmében a jövedéki terméket a lefoglalással egyidejűleg el kell
kobozni, majd ezt követően meg kell semmisíteni, ha végleges döntéssel vámigazgatási bírság
kerül megállapításra. A 90. § (13) bekezdése alapján a szállításra használt átalakított eszközt a
lefoglalással egyidejűleg el kell kobozni. Az ilyen eszközt értékesíteni kell, feltéve, hogy a
vevő az értékesítéskor kötelezettséget vállal arra, hogy a jogsértést lehetővé tevő átalakítást
3 hónapon belül megszünteti és az eszközt a vámhatóságnál bemutatja.
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Tájékoztatom továbbá, hogy a gyorsított eljárás során, a magyar nyelvet nem beszélő, külföldi
állampolgár esetén a tolmács alkalmazása mellőzhető, ha az érintett jelen tájékoztató átvételét
követően, a mellékelt nyilatkozaton írásban lemond a tolmács igénybevételéről.
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NYILATKOZAT
Alulírott..............................................................................................................(név)..................
............................................................................................................................. szám alatti
lakos............................................... állampolgár ……………………….. (személyazonosító
okmány száma) nyilatkozom, hogy:
- jelen tájékoztatót átvettem:

igen /nem *;

- tájékoztatóban foglaltakat megértettem:

igen /nem *;

- jogsértés elkövetését elismerem:

igen / nem*;

- gyorsított eljárás lefolytatásának feltételeiről
és jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatást tudomásul vettem:

igen / nem*;

- jogorvoslati jogomról lemondok:

igen / nem*;

- kiszabásra kerülő vámigazgatási bírságot
helyszínen megfizetem:

igen / nem*

- magyar nyelvet értem:

igen / nem*

- tolmács alkalmazására igényt tartok:

igen / nem*.

Kelt...........................,20.......év....hó...nap
………………………..
a jogsértő személy aláírása

*a megfelelő rész aláhúzandó
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