Pouczenie
w sprawie nakładania i poboru grzywien celnych na miejscu, a także konfiskaty
zajętego towaru nieunijnego
Informuję, że Pani / Pana czyn wyczerpuje znamiona wykroczenia z §84 ustęp (1) punkt b)
ustawy CLII. z 2017 roku o wykonaniu unijnego kodeksu celnego (zwanej dalej: Vtv.), gdyż
dopuściła się Pani / dopuścił się Pan naruszenia przepisów artykułu 5 punkt 3 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny
(zwanego dalej: Kodeksem Celnym) w zakresie kontroli celnej lub artykułu 5 punkt 27 tegoż
rozporządzenia w zakresie dozoru celnego
1. Postanowienia dotyczące grzywny celnej
Wykroczenie podlega karze grzywny, której podstawę stanowi kwota uszczuplenia cła. Z
punktu widzenia grzywny celnej w myśl postanowień §2 punkt 6 ustawy Vtv. za uszczuplenie
cła w przypadku zajęcia i konfiskaty towaru z powodu naruszenia przepisów uznaje się kwotę
cła przywozowego oraz związanych z tym innych należności celnych (podatek akcyzowy,
podatek od towarów i usług).
W myśl postanowień §84 ustęp (8) ustawy Vtv., jeżeli do uszczuplenia cła dojdzie w wyniku
naruszenia przepisów lub związanych z tym zaniechań, kwota grzywny wyniesie 50% kwoty
uszczuplenia cła.
Jeżeli natomiast do określonego w §84 ustęp (1) punkt b) ustawy Vtv. naruszenia przepisów
dojdzie w ten sposób, że na obszar celny Unii Europejskiej zostaną wwiezione towary
akcyzowe i po wjeździe nie zostaną zgłoszone do cła, wymiar grzywny celnej wyniesie 200%
kwoty cła i innych danin obciążających towar, lecz nie mniej niż 40 tysięcy forintów. [. §84
ustęp (12) ustawy Vtv]
Ciężar popełnionego przez Panią / Pana wykroczenia jest niewielki, gdyż wwiozła Pani /
wwiózł Pan na obszar celny Unii Europejskiej takie towary nieunijne, w przypadku których
uszczuplenie cła nie przekracza kwoty 50 tysięcy forintów, zatem istnieje możliwość
przeprowadzenia określonego w §89 ustęp (1) ustawy Vtv. postępowania w trybie
przyspieszonym. Warunkiem przeprowadzenia postępowania w trybie przyspieszonym jest:
a) przyznanie się do popełnienia wykroczenia,
b) przyjęcie do wiadomości pouczenia o konsekwencjach prawnych swojego czynu,
c) rezygnacja z prawa do odwołania i
d) zapłata nałożonej kwoty grzywny celnej na miejscu.
W przypadku zastosowania postępowania w trybie przyspieszonym zostanie zastosowany
obniżony wymiar grzywny, który wyniesie tylko 50% grzywny celnej ustalonej zgodnie z §84
ustęp (8) lub (12) ustawy Vtv., lecz niemniej niż 4 tysiące forintów, zaś w przypadku
wykroczenia dotyczącego towarów akcyzowych – nie mniej niż 25 tysięcy forintów.
Jeżeli nie zachodzą łącznie wszystkie wymienione powyżej warunki, postępowanie w trybie
przyspieszonym nie może być przeprowadzone, a rozstrzygnięcie wykroczenia i ustalenie
związanej z nim sankcji następuje na zasadach ogólnych. W takim przypadku nie dochodzi do
natychmiastowego nałożenia kary grzywny na miejscu, ale ma ono miejsce w
pomieszczeniach służbowych organów celnych na podstawie §79 ustęp (1) ustawy Vtv. w
ciągu 90 dni.
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Konsekwencją prawną zastosowania postępowania w trybie przyspieszonym jest brak drogi
odwoławczej, co oznacza, że decyzja nie może być zaskarżona do organu nadrzędnego lub
sądu. Informuję, że oświadczenie w sprawie rezygnacji z prawa do odwołania nie podlega
cofnięciu, zatem w przypadku kwestionowania wykroczenia postępowanie w trybie
przyspieszonym nie może mieć zastosowania.
2. Zajęcie lub konfiskata w postępowaniu w trybie przyspieszonym
Informuję, że w przypadku wykroczenia określonego w §84 ustęp (12) Vtv. organ celny na
podstawie §90 ustęp (1) Vtv. zobowiązany jest do zajęcia objętych nim wyrobów akcyzowych
i używanego do ich przewozu przebudowanego w sposób umożliwiający naruszenie
przepisów celnych środka transportu.
W myśl postanowień §90 ustęp (2) Vtv., jeżeli do popełnienia wykroczenia określonego w
§84 ustęp (1) punkt b) dojdzie w ten sposób, że na obszar celny Unii Europejskiej zostaną
wwiezione towary nieunijne, organ celny do czasu uiszczenia ceł i innych należności, a także
zapłaty kwoty nałożonej grzywny celnej może dokonać zajęcia – z wyjątkiem rzeczy
niezbędnych, a także w przypadku braku innych wykroczeń z wyjątkiem towarów łatwo
psujących się i żywych zwierząt – towarów, które były przedmiotem wykroczenia, a także
środków używanych do ich stosowania, przechowywania i transportu, w szczególności
wówczas, gdy
a) można uprawdopodobnić, że występuje zagrożenie niezapłacenia należności w terminie
późniejszym,
b) petent posiada zaległe zobowiązania z tytułu ceł i innych należności celnych lub grzywien
celnych, lub
c) koszty związane z zajęciem, składowaniem, transportem i sprzedażą najprawdopodobniej
nie stanowią obciążeń niewspółmiernych do wysokości zobowiązania lub wartości towaru czy
środka.
Odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu celnym o zatrzymanie
rzeczy należy składać w ciągu 8 dni od daty jej ogłoszenia do urzędu celnego dokonującego
zatrzymania rzeczy, który zobowiązany jest przesłać je do organu drugiej instancji w ciągu 3
dni od daty wpływu odwołania. Odwołanie od stanowiącej o zatrzymaniu rzeczy decyzji
wydanej w postępowaniu celnym rozstrzygane jest przez organ drugiej instancji w ciągu 15
dni do daty jego przesłania. Złożenie odwołania od stanowiącej o zatrzymaniu rzeczy decyzji
wydanej w postępowaniu celnym nie wstrzymuje wykonania zatrzymania rzeczy.
W związku z postępowaniem w trybie przyspieszonym na podstawie §90 ustęp (5) Vtv.
zajęcie należy uchylić, jeżeli:
a) określone w postępowaniu celnym cła i inne należności, a także wskazana w ostatecznej
decyzji grzywna celna zostały zapłacone [przepis ten nie dotyczy zajętych w trybie §90. (1)
Vtv. wyrobów akcyzowych i stosowanych do ich przewozu przebudowanych w sposób
umożliwiający naruszenie przepisów celnych środków transportu], lub
b) stosowany do przewozu zajęty środek transportu nie stanowi własności osoby
dopuszczającej się wykroczenia i właściciel złoży na piśmie oświadczenie, że w dacie
popełnienia przedmiotowego wykroczenia nie posiadał wiedzy, iż pojazd zostanie
2

wykorzystany do naruszenia przepisów celnych, co umożliwia późniejsze wyjaśnienie stanu
faktycznego bez utrzymania w mocy zajęcia.
W myśl postanowień §90 ustęp (11) Vtv. wyroby akcyzowe podlegają konfiskacie wraz z ich
zajęciem, po czym po wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia wysokości grzywny
celnej należy je zniszczyć. Na podstawie §90 ustęp (13) stosowany do ich przewozu
przebudowany w sposób umożliwiający naruszenie przepisów celnych środek transportu
należy skonfiskować wraz z jego zajęciem. Taki środek transportu należy zbyć pod
warunkiem, że w chwili zakupu kupujący zobowiąże się do zlikwidowania w ciągu 3
miesięcy przebudowy umożliwiającej naruszenie przepisów celnych i okazania pojazdu
organom celnym.
Informuję ponadto, że w toku postępowania przyspieszonego w przypadku obywateli
zagranicznych nieposługujących się językiem węgierskim można odstąpić od wezwania
tłumacza, jeżeli po otrzymaniu niniejszego pouczenia cudzoziemiec w załączonym
oświadczeniu zrezygnuje z pomocy tłumacza.
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OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany .................................................................................... (nazwisko i imię),
zamieszkały:.................................................................................................................................,
obywatel ........................................, legitymujący się (nazwa i numer dokumentu tożsamości)
…………………………………….. oświadczam, że:
- otrzymałem niniejszą informację:

tak /nie *.

- zrozumiałem treść informacji:

tak /nie *;

- przyznaję się do popełnienia wykroczenia:

tak /nie*;

- przyjąłem do wiadomości pouczenie o warunkach i konsekwencjach
prawnych przeprowadzenia postępowania w trybie przyspieszonym:

tak /nie*;

- rezygnuję z prawa do złożenia odwołania:

tak /nie*;

- zapłacę za miejscu
nałożoną grzywnę celną:

tak /nie*

- rozumiem język węgierski:

tak /nie*

- proszę o zapewnienie tłumacza:

tak /nie*

Miejscowość:..........................., dnia ……………..20.......roku
………………………..
podpis
osoby,
która
wykroczenie

*właściwe podkreślić
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popełniła

