מידע
על הטלת וגביית קנס במקום מרשויות המכס ,ועל החרמת סחורות שלא מהאיחוד האירופי ,במסגרת הליך
מזורז
אני מודיע לך בזאת כי מעשיך נוגדים את חוק  152לשנת  2017בנוגע למכס באיחוד האירופי (להל"ן חוק המכס),
סעיף  ,84פסקה ( ,)1נקודה ב' ,ביחס לטובין שאינם מהאיחוד האירופי ,לא מילאת את תקנות האיחוד ,בין היתר
תקנת הפרלמנט והמועצה מס'  EU/952/2013על קוד המכס של האיחוד האירופי סעיף  5פסקה ( 3להל"ן :קוד
המכס) ,או פיקוח המכס בהתאם לסעיף  5פסקה .27
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הוראות בנוגע לקנס מרשויות המכס

עליך לשלם קנס מכס בגין העבירה ,המתבסס על העדר תשלום מכס שנגרם עקב ההפרה .מבחינת הטלת קנס ,לפי
סעיף  2פסקה  6לחוק המכס ,מסי יבוא וחיובים אחרים הקשורים לסחורה שנתפסה והוחרמה (בלו ,מס ערך מוסף)
עקב אי-מילוי ההוראות נחשבים לחסרון במכס.
לפי סעיף  84פסקה  8לחוק המכס ,אם כתוצאה של הפרה או מחדל קשור נוצר חיסרון במכס ,סכום הקנס יהיה
 50%מסכום החיסרון.
עם זאת ,אם עבירה המוגדרת בנקודה ב' ,פסקה  1של סעיף §  84היא כזו ,שמכניסים סחורות בעלות ערך מוסף
לשטח המכס של האיחוד האירופי ,ובעקבות הכניסה הסחורה לא הוצגה בפני מכס ,שיעור הקנסות יהיה 200%
מהסכום של מכס וחיובים אחרים על המוצרים  ,אבל לפחות  40אלף פורינט [חוק המכס ,סעיף  ,84פסקה ]12
העבירה שביצעת נחשבת למזערית ,הרי הסחורה שהכנסת לאיחוד אינה מהאיחוד במקור ,וחיסרון המכס שנוצר
הוא פחות מ 50-אלף פורינט ,ולכן ניתן ליישם הליך מזורז בהתאם לפסקה ( ,)1סעיף  89לחוק המכס .הנוהל
המזורז כפוף לתנאים הבאים:
(א) להכיר בעובדת ההפרה,
(ב) לקבל ולהבין את המידע על ההשלכות המשפטיות,
ג) לוותר על זכות הערעור ו-
ד) לשלם במקום את סכום קנס המכס המוטל.
אם ייושם הנוהל המזורז ,יוטל קנס נמוך יותר ,כך יש לשלם  50%מהקנס לפי פסקאות  8או  12בסעיף  84לחוק
המכס אך לפחות  4,000פורינט ,או  25,000פורינט על עבירה שבוצעה בסחורה החייבת בבלו.
בהיעדר התנאים האמורים ,לא ניתן לבצע את ההליך המזורז ,וקביעת העבירה והעונש ייקבעו בהתאם לכללים
הכלליים .במקרה זה ,הטלת קנס לא תעשה במקום ,אלא במשרדי רשות המכס בהתאם לסעיף  79נקודה  1לחוק
המכס ,תוך  90יום.
התוצאה המשפטית של נוהל מזורז היא כי אין מקום לערעור ,ולכן לא ניתן לערער על ההחלטה אצל גוף אחר או
בית המשפט .ברצוני להודיע לך כי לא ניתן לבטל את ההצהרה על ויתור על זכות הערעור ,ולכן אם אתה חולק על
ההפרה ,לא ניתן ליישם את ההליך המזורז.

 .2תפיסה והחרמה בהליך מזורז
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ברצוני להודיע לך כי במקרה של הפרה הנזכרת בסעיף  84נקודה  12לחוק המכס ,רשויות המכס יחרימו את מוצרי
הבלו הנוגעים בדבר ואת הציוד הנלווה המשמש להובלה בהתאם לסעיף  90נקודה ( )1של חוק המכס.
לפי סעיף  90נקודה  2לחוק המכס ,במידה וההפרה לפי נקודה ב' פסקה ( )1לסעיף  84נעשת בצורה שסחורה שלא
מהאיחוד נכנסת לאיחוד ,כערובה לתשלום סכומי המכס והמיסים ,כולל הקנסות ,למעט הדברים החיוניים או בהעדר
הפרות אחרות למעט טובין מתכלים ובעלי חיים – רשויות המכס יכולות להחרים את הסחורות הנוגעות בדבר ,כולל
האמצעים הננקטים לשימוש בהם ,אחסון והעברה ,במיוחד
(א) צפוי כי לא ניתן יהיה לגבות את הקנס מאוחר יותר,
(ב) ללקוח יש חובה ,חיוב אחר או קנס מכס אחר ,או
(ג) העלויות העשויות להיגרם ע"י תפיסה ,אחסון ,הובלה או מכירה לא יהוו נטל בלתי פרופורציונלי על החוב או
על ערך הטובין או הנכסים.

ערעור על החלטה שנתקבלה ברשויות המכס הנוגע להחרמה יוגש למשרדי הרשויות תוך  8ימים מיום ההודעה על
ההחלטה ,אשר תשלח לבית המשפט בערכאה שניה תוך  3ימים מיום קבלתה .ערעור על החלטה שנתקבלה
ברשויות המכס תגיע לבית המשפט לערכאה שניה בתוך  15ימים מיום השליחה .הערעור נגד ההחלטה שהתקבלה
ברשויות בנוגע להחרמה לא ישהה את החרמת הסחורה.
בקשר להליך המזורז ,יש להפסיק את ההחרמה לפי פסקה  5סעיף  90לחוק המכס במידה ו:-
(א) סכום החובות והקנסות האחרים שנמסרו במכס המכס והקנס שהוטל על ידי ההחלטה הסופית שולמו [זה לא
חל על סחורות הבלו שנתפסו בהתאם לסעיף  90פסקה ( )1לחוק המכס והאמצעים המומרים המשמשים להובלה],
או
(ב) אמצעי התחבורה שנתפסו אינם רכושו של העבריין והבעלים מצהיר בכתב ,כי בעת ההפרה המדוברת לא היה
מודע לשימוש במכשיר לצורכי הפרת חוקי מכס ,ולאחר מכן העובדות ברורות גם ללא החרמה.
תחת סעיף  90פסקה ( )11לחוק המכס ,את סחורות הבלו יש להחרים בעת מציאתם ,ולאחר מכן יש להרוס אותם,
במידה ויש החלטה על הטלת קנס המכס .על פי סעיף  90נקודה ( ,)13על הציוד המשומש ששימש למשלוח להיות
מוחרם בו זמנית גם כן .ציוד זה יימכר בתנאי שהרוכש יתחייב במועד המכירה להפסיק את השינוי שאיפשר את
העבירה תוך  3חודשים ,ויציג את הציוד אצל רשויות המכס.
כמו כן ,ברצוני להודיע כי במהלך הליך מזורז ,במקרה של אזרחים זרים שאינם דוברים הונגרית ,ניתן שלא
להשתמש במתורגמן אם לאחר קבלת המידע הרלוונטי ניתנת ההצהרה הכתובה המצורפת בזו על וויתור השימוש
במתורגמן.
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הצהרה

(שם) .................................................הח"מ  ..................................................תושב תחת כתובת
 ...............................................אזרח ..................................................
 ..................................................מס' זהות , ...............מצהיר בזאת

קיבלתי את המידע לעיל :כן  /לא* ;

הבנתי את המידע הכלול לעיל :כן  /לא* ;

אני מכיר בעבירה :כן  /לא*;

אני מקבל את התנאים וההשלכות המשפטיות לביצוע הליך מזורז :כן  /לא*;

אני מוותר על זכות הערעור שלי :כן  /לא*;

אני משלם את הקנס המוטל במקום :כן  /לא*;

אני מבין הונגרית :כן  /לא*;

אני רוצה להשתמש במתורגמן :כן  /לא*.

נחתם בתאריך שנת  ,20...חודש ,....יום...

חתימת העובר על החוק
.....................
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* יש לסמן את החלק המתאים
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