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Р Е Ш Е Н И Е № 2064
гр. Сандански, 12.08.2013 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на единадесети юли две хиляди и тринадесета година, наказателно отделение, първи състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Маргарита Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 506  по описа на съда за 2013 г. 
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № F042583 от 24.04.2013 г., издадено от С. С. П., Зам. директор на ТД на НАП-XXXXXXXXX, упълномощен да издава наказателни постановления за налагане на административни наказания по чл.185 от ЗДДС, с което на ЕТ „XXXXXXXXXXXX”, с ЕИК XXXXXXXXX, представлявано от Ж. Д.С., със седалище и адрес на управление: гр. XXXXXXXX, ул.”XXXXXXXX” № XX, на основание чл.53 от ЗАНН, във връзка с чл. 185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лева за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ.
В жалбата се изразява несъгласие с постановлението, навеждат се доводи за неправилността и  незаконосъобразността му - че при съставянето на АУАН и издаденото въз основа на него НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, че не е извършено нарушението, още повече виновно. Иска се отмяна на наказателното постановление.
В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя излага доводите от жалбата. В допълнение сочи, че е следвало наказание да бъде наложено на физическото лице, а не на търговеца, като счита, че са били допуснати процесуални нарушения при съставяне на акта за установяване на нарушение и при издаване на НП, включително, че фактическите и правни изводи, до които е достигнал административно наказващият орган, не се обосновават от доказателствената съвкупност по делото, поради което не могат да бъдат споделени. 
Административно-наказващият орган, редовно призован изпраща представител в съдебно заседание, който твърди, че наказателното постановление  е издадено правилно и законосъобразно, за което следва жалбата да бъде оставена без уважение.
За РП-гр. Сандански представител не се явява и не изразява становище.
Жалбата е подадена от надлежна страна в срока по чл. 59, ал. 2 пр. 1 от ЗАНН и срещу правораздавателен акт, който засяга имуществената сфера на наказаното лице. Изложеното прави разглеждането й в съдебното производство процесуално допустимо. Препис от НП е връчен на жалбоподателя на 22.05.2013г. /л.3/, а жалбата срещу същото е подадена по пощата на 29.05.2013г. /л.4/.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
На 30.01.2013 г. около 10.00 часа данъчните инспектори в ТД на НАП гр. XXXXXXXX Б. К. Х. и С. Б. К. извършили проверка на хотел „XXXXXXXXX” в гр. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXX” № XX, стопанисван от ЕТ „XXXXXXXXXX”, с ЕИК XXXXXXXXX, представлявано от Ж. Д. С., със седалище и адрес на управление: гр. XXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXXX” № XX. В заведението като служител на рецепцията този ден работела Р. Г. И.. Проверяващите направили контролна покупка за която им бил издаден касов бин, след което се легитимирали и отпочнали извършването на проверката. Установили, че хотелът разполага с 23 стаи с 43 легла, че хотелската част разполага със снек-бар с 20 места на закрито за което е предоставено удостоверение № 0029/31.10.2005 г., че в снек-бара предлагат топли, студени напитки, вина, алкохол. Било установено още, че в обекта има въведено в експлоатация фискално устройство, включено в работен режим, чрез което е била възможна промяната на касовата наличност чрез операциите “служебно въведени” или “служебно изведени” суми, извън случаите на продажба. Установили още, че дневният оборот от монтирания в обекта ЕКАФП, съгласно междинен отчет от ФП № 0002219/30.01.2013 г. е в размер на 38.00 лева. Фактическата наличност в касата на обекта е в размер на 3.00 лева съгласно опис на паричните средства, изготвен от служителката на рецепцията – Р. И.. В книгата за дневни финансови отчети на страницата за деня е нямало вписвания за ремонт ЕКАФП и спиране на на електрозахранването в търговския обект.
За констатираното при проверката бил съставен протокол на същата дата, в който било наредено управителят на дружеството да се яви на 08.02.2013 г. в 10.30 часа в ТД на НАП гр. XXXXXXXXX и да представи документи. На 13.02.2013 г. срещу ЕТ „XXXXXXXXXX” гр. XXXXXXXXX, в присъствие на управляващата и представляваща Ж. Д. С. и свидетелите С. С. П. и В. М. Д., свидетелят Б. К. Х. съставил акт за установяване на административно нарушение по чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Актът бил предявен на управителя, който се е запознал със съдържанието му, подписал го и му бил връчен препис от него. 
На 24.04.2013 г. зам. директорът на ТД на НАП гр. XXXXXXXX, упълномощен със заповед № ЗЦУ-28 от 06.01.2010 г. на изпълнителния директор на НАП, е издал обжалваното наказателно постановление № F042583 от 24.04.2013 г., издадено от С. С. П., Зам. директор на ТД на НАП-XXXXXXXXX, упълномощен да издава наказателни постановления за налагане на административни наказания по чл.185 от ЗДДС, с което на ЕТ „XXXXXXXXXX”, с ЕИК XXXXXXXXXXX, представлявано от Ж. Д. С., със седалище и адрес на управление: гр. XXXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXX” № XX, на основание чл.53 от ЗАНН, във връзка с чл. 185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лева за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ.
Тези факти съдът приема за установени след обсъждане и преценка на показанията на свидетелите Б. Х., С. К., С. П., частично от показанията на свидетелите Р. И. и А. С. и писмените доказателства. Съдът кредитира представените и приети на основание чл. 281 от НПК писмени доказателства по делото, като прие същите за относими към главния факт на доказване в производството и за безпротиворечиви в своята цялост. Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите Б. Х., С. К. и С. П., тъй като са непротиворечиви, логични, последователни и подробни – събитията ги описват в детайли, в тяхната хронология и прецизно по време, място и особености. Липсата на противоречия и наблюдаваната логика и последователност в показанията им категорично ги налага като безспорни доказателствени източници. Съдът съобрази и обстоятелството, че гласните доказателствени материали кореспондират с отразеното в приетите от съда писмени актове, относно персонала, който е бил на работа в процесния обект и лицата, които са присъствали по време на извършване на проверката, относно наличието на фискално устройство с функциите “служебно въведени суми” и “служебно изведени суми”, относно наличните суми в заведението от оборота, тъй като не противоречат на представените касова бележка, опис на парите и дневния финансов отчет за 30.01.2013 г. В този ред на мисли, съдът отказа да кредитира част от показанията на свидетелите Р. И. и А. С., за първата, в които твърди, че разликата в парите е била с оглед закупуване на перилни препарати, тъй като показания в подобен смисъл се опровергават от показанията на кредитираната група свидетели, които заявяват, че по време на проверката св. И. не е дала обяснения за липсата на 35 лева от оборота в касата /недостоверно звучат твърденията й, че проверката се е извършила много бързо и не й е била дадена възможност от проверяващите да обясни за липсата на тази сума, защото видно е, че на място е бил съставен констативен протокол, с подробно описание на случилото се, което няма как да се реализира за сравнително кратък период от време/, включително такива доказателства не са представени по време на съставяне и връчване на АУАН в  гр. XXXXXXXXXX. Фактурата за закупени препарати с дата 29.01.2013 г. и сума 57.39 лева се представя едва в с.з., поради което съдът намира, че твърдения, че сумата от 35 лева е била взета именно за закупуването им са неубедителни. Именно поради изложеното, съдът не даде вяра и на част от показанията на св. А. С. – съпруг на управляващата и представляваща търговеца, който от една страна е заинтересован от краен за търговеца изход на делото и от друга страна показанията му смислова насоченост, като тези на св. И. относно закупуването на препарати за 35 лева, така както му е преразказано от последната, противоречат на кредитираната група свидетели.
При така установените факти съдът прави следните изводи:
При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административно-наказателната отговорност не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството. НП е издадено от компетентен орган. Както в съставения акт, така и в НП нарушението е описано с фактическите му признаци, обстоятелствата, при които е извършено.
Актът за установяване на административно нарушение няма презумптивна доказателствена сила и при оспорване на констатациите съдът е длъжен да установи чрез допустимите от закона доказателства факта на извършване на административното нарушение и обстоятелствата при които то е осъществено.
От събраните по делото доказателства се доказа по безспорен начин извършеното от жалбоподателя нарушение.
 Съгласно чл.83, ал.1 от ЗАНН, в предвидените в съответния закон, указ, постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност.        
Обжалваното наказателното постановление е издадено от компетентен орган за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Съгласно цитираната разпоредба извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност /начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата/ на ФУ да се регистрира във ФУ чрез операциите “служебно въведени” или служебно изведени” суми.
	Съгласно чл. 185.  (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.), ал.1 Лице,което не издаде фискална касова бележка (фискален бон), се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв., а съгласно чл.185 (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) (1) На лице, което не издаде документ по чл. 118, ал. 1, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв. и ал.2. Извън случаите по ал. 1 на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1. 
Установи се по безспорен начин, че търговецът извън случаите на продажби на 30.01.2013 г. не е отразил промяната на касовата наличност - извеждането на 35 лева извън касата на монтираното в обекта фискално устройство чрез операцията служебно „изведени” суми.
Съдът счита за нужно да подчертае, че в случая наказаният субект е ЕТ, а административно наказателната му отговорност е ангажирана на основание чл. 83 от ЗАНН, вр. чл. 185, ал.2 от ЗДДС. Цитираните текстове предвиждат самостоятелна, корпоративна, обективна отговорност на ЮЛ и ЕТ при неизпълнение на задълженията си към държавата. Особената санкция по чл. 83 от ЗАНН изключва възможността отговорността на нарушителя да отпадне поради липса на виновно негово поведение /умишлена или непредпазлива вина/ - част от състава на деянието, която при останалите административно наказателно отговорни субекти /физическите лица/ винаги стои. В случая се касае за така наречената безвиновна отговорност при която вината не е необходим елемент на деянието, за да бъде то съставомерно. В случая жалбоподателят е ЕТ – като търговец по занятие управляващите следва да са добре запознати със законовите изисквания за извършване на търговска дейност. Освен това грижа на търговеца е да знае какви са изискванията на законодателството и да съблюдава своето поведение и дейността на търговеца си с тях, т.е. „грижата на добрия търговец” е обичайна, защото се извършват търговски сделки по занятие, това е квалифицирана „грижа”. Ето защо той е този, който следва да съблюдава изпълнението на закона и правилно административно наказващият орган е санкционирал именно него, а не физическото лице служител във фирмата.
Наложената имуществена санкция в размер на 500 лева е определена при минимума, предвиден в закона за конкретните нарушения и е съобразен с тежестта на нарушението и отсъствието на данни за други нарушения.
Неприложимостта на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН съдът обосновава със значимостта на охраняваните с нарушената материално правна норма обществени отношения. 
С оглед гореизложеното съдът счита, че наказателното постановление е законосъобразно и правилно постановено.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 1 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно наказателно постановление № F042583 от 24.04.2013 г., издадено от С. С. П., Зам. директор на ТД на НАП-XXXXXXXXX, упълномощен да издава наказателни постановления за налагане на административни наказания по чл.185 от ЗДДС, с което на ЕТ „XXXXXXXXXXX”, с ЕИК XXXXXXXXXXX, представлявано от Ж. Д. С., със седалище и адрес на управление: гр. XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXX” № XX, на основание чл.53 от ЗАНН, във връзка с чл. 185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лева за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба по реда на  АПК пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:




