Прилог Информације бр. 4001/2018. издате од стране Националне пореске и царинске
управе
Обавештење
о одређивању и наплати прекршајне казне на лицу места у убрзаном царинском
поступку и заплени робе која није пореклом из Европске Уније
Обавештавам Вас да сте починили прекршај из тачке (б) става (1) члана 84. Закона бр.
CLII из 2017. године о спровођењу царинских прописа Европске Уније (у даљем тексту:
”Закон”), пропуштањем обавезе обављања царинске контроле према тачки 3. члана 5.
Уредбе Европског парламента и Савета (ЕУ) број 952/2013 о установљавању Царинског
кодекса Европске Уније (у даљем тексту: ”Царински кодекс”), или пропуштањем
обавезе у вези са царинским надзором према члану 5. тачка 27. исте Уредбе у вези са
робом која није пореклом из Европске Уније.
1. Одредбе о прекршајној казни у царинском поступку
Због царинског прекршаја дужни сте да платите прекршајну казну у складу са висином
царинског дуга који сте прекршајем проузроковали. Према тачки 6. члана 2. Закона, из
аспекта утврђивања износа прекршајне казне за увоз робе која је заплењена и одузета
због непридржавања царинских правила, царински дуг представља збир увозне царине
и осталих накнада (акциза, порез на додату вредност).
У смислу става (8) члана 84. Закона, у случају настанка царинског дуга због кршењa
правних прописа или пропуста у вези с њима, износ прекршајне казне је 50% износа
царинског дуга.
У случају да је кршење правних прописа из тачке (б) става (1) члана 84. учињено
уношењем у царинско подручје Европске Уније акцизне робе која није била пријављена
непосредно након уношења ради царињења, износ прекршајне казне је 200% износа
збира увозне царине и осталих накнада, али најмање 40.000 мађарских форинти. [ставa
(12) члана 84. Закона];
Пошто се у вашем случају ради о лакшем прекршају, јер је износ насталог царинског
дуга за робу пореклом ван Европске Уније унешену у царинско подручје Европске
Уније мањи од 50.000 мађарских форинти, у смислу става (1) члана 89. Закона постоји
могућност спровођењa убрзаног поступка. Услови спровођења убрзаног поступка су
следећи:
(а) да признате прекршај;
(б) да узмете к знању информације о правним последицама;
(в) да се одрекнете права на улагање жалбе; и
(г) да платите установљени износ прекршајне казне на лицу места.
У случају примене убрзаног поступка је износ прекршајне казне мањи, тј. 50% оног
износа прекршајне казне који би било одређен у складу са одредбама става (8) или
става (12) члана 84. Закона али најмање 4.000 форинти; уколико је кршење правних
прописа учињено у вези са акцизном робом износ прекршајне казне је најмање 25.000
форинти.
Уколико претходни услови нису испуњени, убрзани поступак није могуће применити, а
санкционирање прекршаја вршиће се у складу са општим прописима. У том случају
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износ прекршајне казне због насталог царинског дуга неће бити одређен на лицу места,
него у року од 90 дана у службеним просторијама царинског органа, у складу са
одредбама из става (1) члана 79. Закона.
У случају убрзаног поступка немате право на улагање жалбе, што значи да одлука не
може да се оспори пред вишим органом или на суду. Обавештавам Вас да се изјава о
одрицању од права улагања жалбе не може повући, стога, ако оспоравате прекршај,
убрзани поступак није могуће применити.
2. Одузимање и заплена у убрзаном поступку
Обавештавам Вас да у случају прекршаја из става (12) члана 84. Закона, царински орган
ће дотичну акцизну робу и модификовано транспортно средство употребљено за
презвоз акцизне робе сходно одредбама става (1) члана 90. Закона обавезно одузети.
Према одредбама става (2) члана 90. Закона, уколико је прекршај из тачке (б) става (1)
члана 84. Закона учињен уношењем робe пореклом ван Европске Уније у царинско
подручје Европске Уније, надлежни царински орган може до плаћања царине, осталих
дажбина и новчане казне одређене од стране царинских органа, као гаранцију плаћања
– изузев неопходних ствари, односно (уколико у конкретном случају није било повреде
других правних прописа) кварне робе и живе стоке – одузети робу која је предмет
прекршаја, као и средство употребљено за коришћење, складиштење или превоз исте,
нарочито у следећим случајевима:
(а) може се претпоставити да је плаћањe наведених обавеза угрожено;
(б) прекршилац прописа има доспеле неизмирене обавезе плаћања царине, осталих
дажбина или новчане казне одређене од стране царинских органа;
(в) предвиђени трошкови одузимања, складиштења, превоза, продаје нису несразмерно
велики у односу на износ обавезе плаћања и/или на вредност робе, односно средства
употребљеног за коришћење, складиштење или превоз исте.
Против решења донетог у царинскокм поступку у оквиру којег је роба одузета може се
изјавити жалба другостепеном царинском органу у року од 8 дана од дана достављања
решења. Жалбу треба поднети царинском органу који је извршио одузимање робе, и
који је обавезан да жалбу у року од три дана од дана њеног пријема проследи
другостепеном царинском органу. О жалби поднетој против решења донетог у
царинскокм поступку у оквиру којег је роба одузета одлучује другостепени царински
орган у року од 15 дана од дана њеног достављања. Жалба поднета против решења
донетог у царинскокм поступку у оквиру којег је роба одузета нема одгодни учинак.
Према одредбама става (5) члана 90. Закона, одузимање робе у убрзаном поступку
треба укинути у следећим случајевима:
(а) износ царине и осталих дажбина, као и новчане казне одређене од стране
царинских органа је плаћено (то се не односи на акцизну робу, као и на модификовано
транспортно средство употребљено за презвоз акцизне робе одузете на основу
одредби из става (1) члана 90. Закона);
(б) одузето превозно средство употребљено за презвоз робе није у власништву
учиниоца прекршаја, а власник превозног средства писмено изјављује да за време
извршења предметног прекршаја није знао да је дотично превозно средство
употребљено за извршење радње која представља кршење царинских прописа, и
чињенично стање може бити утврђено без одузимања превозног средства.
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Према одредбама става (5) члана 90. Закона, акцизну робу истовремено њеним
одузимањем треба запленити, након тога – уколико је коначним решењем утврђена
новчана казна од стране царинских органа – треба уништити. Према одредбама става
(13) члана 90. Закона, модификовано транспортно средство употребљено за презвоз
акцизне робе истовремено њеним одузимањем треба запленити. Заплењено
транспортно средство треба продати, под условом да се купац приликом купопродаје
обавезује да ће у року од 3 месеца укинути модификацију која је омогућила кршење
правних прописа, и да ће након тога купљено транспортно средство показати
надлежном царинском органу.
Такође Вас обавештавам да приликом убрзаног поступка, у случају страних држављана
који не говоре мађарски језик, није обавезно да се позове преводилац, ако се приликом
преузимања овог обавештења попуњавањем приложеног обрасца писмено одрекнете
права на услуге преводиоца.
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ИЗЈАВА
Доле потписани/а
сталног пребивалишта
,

(име)
адреса
држављанин/ка
(број личне исправе) изјављујем да сам:

-

примио/ла информацију

да / не *;

-

разумео/ла садржај информације

да / не *;

-

признајем прекршај

да / не*;

-

примио/ла сам к знању информације о условима
примене убрзаног поступка и о правним последицама

да / не*;

-

одричем се права на жалбу.

да / не*;

-

одређену прекршајну казну платићу на лицу места.

да / не*

-

разумем мађарски језик.

да / не*

-

молим да се позове преводилац.

да / не*.

У

, дана

месеца

године 20

потпис лица које је починило прекршај

* подвуците одговарајуће
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