Informace
o ukládání a vybírání celních pokut na místě v rámci zrychleného řízení
a o zabavování zadrženého zboží s původem mimo EU
Informuji Vás, že Váš čin byl porušením zákona CLII. z roku 2017 k provedení unijního
celního práva (dále jen: Zp.) § 84. odstavec (1) bod b), kterého jste se dopustil porušením své
povinnosti týkající se zboží s původem mimo EU, jeho celní kontroly podle článku 5. bodu 3,
nebo celního dohledu podle článku 5. bodu 27. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen: Celní kodex)
1. Ustanovení týkající se celní pokuty
Z důvodu protiprávního jednání jste povinen zaplatit celní pokutu, jejímž základem je celní
deficit, způsobený protiprávním jednáním. Z hlediska uložení pokuty podle § 2. bodu 6. Zp. v
případě zboží zadrženého a zabaveného z důvodu nedodržení předpisů se za celní deficit
pokládá suma dovozního cla a souvisejících poplatků (spotřební daň, daň z přidané hodnoty).
Podle § 84. odstavce (8) Zp., pokud jako důsledek protiprávního jednání, nebo s ním
souvisejícího opomenutí vznikne celní deficit, částka pokuty činí 50% částky celního deficitu.
Pokud je však protiprávní jednání, definované § 84. odstavec (1) bod b) provedeno tak, že
bude na území Evropské unie dovezeno zboží podléhající spotřební dani, a to po dovezení
nebude předloženo k proclení, částka celní pokuty odpovídá 200% částky cla a souvisejících
poplatků, činí však minimálně 40 tisíc forintů. [Zp. § 84. odstavec (12)]
Protiprávní jednání, jehož jste se dopustili, je méně závažné, protože jste na území Evropské
unie dovezl zboží s původem mimo EU, ohledem něhož částka vzniklého deficitu nepřesahuje
50 tisíc forintů a proto § 89. odstavec (1) umožňuje použití zrychleného řízení. Podmínkou
zrychleného řízení je, že:
a) přiznáte skutečnost protiprávního jednání,
b) vezmete na vědomí informaci o právních důsledcích,
c) vzdáte se možnosti podat opravní prostředek a
d) částku uložené celní pokuty na místě uhradíte.
V případě použití zrychleného řízení bude uložena nižší pokuta a tak podle § 84. odstavce (8)
nebo (12) Zp. bude uloženo jenom 50% pokuty, minimálně však 4 tisíce forintů, v případě
protiprávního jednání, týkajícího se zboží podléhajícího spotřební dani, minimálně 25 tisíc
forintů.
Pokud výše uvedené podmínky nejsou splněny společně, zrychlené řízení nemůže být
provedeno a protiprávní jednání a sním souvisejících sankce budou posouzeny podle
obecných předpisů. V takovém případě nebude pokuta uložena na místě, ale v úřední
místnosti celního orgánu, podle § 78. odstavce (1) Zp. do 90 dní.
Právním důsledkem zrychleného řízení je, že proti řízení není možné podat odvolání a tak
rozhodnutí není možné napadnout u nadřízeného orgánu nebo před soudem. Informuji Vás, že
prohlášení o vzdání se práva na odvolání, není možné odvolat, proto v případě, že
protiprávního jednání popíráte zrychlené řízení není možné použít.
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2. Zadržení a zabavení v souvislosti se zrychleným řízením
Informuji Vás, že v případě protiprávního jednání definovaného § 84. odstavce (12) celní úřad
dotčené zboží podléhající spotřební dani a upravený prostředek, použitý na jeho dopravu na
základě § 90. odstavce (1) Zp. povinně zabaví.
Podle § 90. odstavce (2) Zp., pokud je protiprávní jednání, definované § 84. odstavec (1) bod
b) provedeno tak, že bude na území Evropské unie dovezeno zboží podléhající spotřební dani,
celní úřad jako zajištění do uhrazení cla a jiných poplatků, jakož i uložené celní pokuty - s
výjimkou nepostradatelných věcí, respektive v případě absence jiného protiprávního jednání s
výjimkou zboží podléhající rychlé zkáze a s výjimkou živých zvířat - může zadržet zboží,
ohledem kterého byly porušeny povinnosti, jakož i prostředky k jeho používání, dopravě,
zejména pokud
a) je pravděpodobné, že pozdější uhrazení pohledávky je ohrožené,
b) klient má celní a jiná břemena nebo nezaplacené celní pokuty, nebo
c) předpokládané náklady na zadržení, skladování, přepravu, prodej nepředstavují
nepřiměřenou zátěž ve srovnání s hodnotou zboží, prostředků.
Podání odvolání proti rozhodnutí v celním řízení, dotčeném zadržením zboží, je možné do 8
dní od oznámení rozhodnutí u celního úřadu, který provedl zadržení zboží, celní úřad je
povinen odeslat odvolání druhostupňovému orgánu do 3 dní od doručení. Odvolání, podané
proti rozhodnutí v celním řízení, dotčeném zadržením zboží, druhostupňový orgán posoudí do
15 dní od odeslání. Odvolání, podané proti rozhodnutí v celním řízení, dotčeném zadržením
zboží, nemá na zadržení zboží odkladný účinek.
V souvislosti se zrychleným řízením může být zadržení zrušeno podle § 90. odstavce (5) Zp,
pokud:
a) částka cel a jiných poplatků oznámených ve věci celního řízení, dále částka celní pokuty,
stanovená konečným rozhodnutím byla uhrazena [výjimku tvoří zboží podléhající spotřební
dani a prostředky upravené k jeho použití, zabavené na základě § 90. odstavec (1) Zp.], nebo
b) prostředek, používaný k dopravě, není majetkem osoby, která se protiprávního jednání
dopustila, a majitel podá písemné prohlášení, že v době daného protiprávního jednání nevěděl
o tom, že je prostředek použit k porušení celních předpisů, a skutkový stav lze vyjasnit i bez
dalšího zadržení prostředku.
Podle § 90. odstavce (11) Zp. musí být zboží podléhající spotřební dani zároveň se zadržením
zabaveno, a následně zničeno, v případě uložení celní pokuty konečným rozhodnutím. Podle §
90. odstavce (13) musí být upravený prostředek použitý na dopravu zároveň se zadržením
zabaven. Takovýto prostředek musí být zpeněžen, s podmínkou, že se kupující při prodeji
zaváže do 3 měsíců úpravu, umožňující protiprávní jednání, odstranit a prostředek pak
předvede celnímu úřadu.
Dále Vás informuji, že během zrychleného řízení v případě zahraničního občana,
neovládajícího maďarštinu, je možné upustit od využití tlumočníka, pokud se dotčená osoba
po převzetí informací pomocí přiloženého prohlášení vzdá využití tlumočníka.
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PROHLÁŠENÍ
Já,
níže
podepsaný/podepsaná.....................................................................................................(jméno)..
.............................................................................................................................................
bytem............................................... občan……………………….. (číslo dokladu totožnosti)
tímto prohlašuji, že:
- jsem tyto informace převzal:

ano/ne *;

- jejich obsahu jsem porozuměl:

ano/ne *;

- přiznávám, že jsem se dopustil protiprávního jednání:

ano/ ne*;

- informace o podmínkách zrychleného řízení
a o jeho právních důsledcích beru na vědomí:

ano/ ne*;

- vzdávám se možnosti podat opravní prostředek:

ano/ ne*;

- uloženou celní pokutu
na místě uhradím:

ano/ ne*

- maďarštinu ovládám:

ano/ ne*

- chci využít tlumočníka:

ano/ ne*.

V...........................,den....měsíc.....rok 20.....
………………………..
podpis osoby která se dopustila
protiprávního jednání
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*odpovídající podtrhnout
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