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Р Е Ш Е Н И Е № 18
гр. Сандански, 06.01.2014 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на пети декември 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. № 888  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 № F 061112 от 16.07.2013 г., издадено от С. С. П. - Заместник директор на ТД на НАП - XXXXXXXXX, упълномощена да издава наказателни постановления за налагане на административни наказания по чл.185 от ЗДДС със заповед на изпълнителния директор на НАП № ЗЦУ-28/06.01.2010 г., с което на Н. С. В., с ЕГН XXXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, на основание чл.53 във връзка с чл.83 от ЗАНН и чл. 185, ал.2 от ЗДДС му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на чл.3, ал.5, във връзка с чл.7, ал.3 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като се сочи, че наказателното постановление е незаконсъобразно и неправилно. В съдебно заседание жалбоподателят и процесуалният му представител поддържат подадената жалба по сочените в молбата съображения.
Административно-наказващия орган, редовно призован изпраща представител в съдебно заседание, който твърди, че НП е издадено правилно и законосъобразно, за което следва жалбата да бъде оставена без уважение. Излага подробни съображения затова в писмена защита.
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 - наказателното постановление е връчено на нарушителя на 16.09.2013г. /л. 3 от делото/, а жалбата срещу него е подадена на 23.09.2013г. /видно от пощенски плик л. 4/. 
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Н. С. В., с ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX е собственик на 2 броя детски механизирани играчки /въздушен хокей/. Съгласно договор от 01.04.2013 г. играчките били отдадени за безвъзмездно ползване на ЕТ „XXXXXXXXXX”, с ЕИК XXXXXXXXXXXX.
На 18.04.2013 г. в 16.30 часа била извършена проверка от служителите на ТД на НАП-XXXXXXXXXX – инспектори по приходите в отдел Оперативна проверка С. П., К. М. и А. В. в търговски обект – детски механизирани играчки /въздушен хокей/ 2 броя, монтирани на адрес гр. XXXXXXXXX, пл. „XXXXXXXXXX” № XX, пред фонтаните на хотел „XXXXXXXXXX”. Проверката била извършена във връзка с получен сигнал в НД на НАП – гр. XXXXXXXXX. Проверяващата М. пуснала един лев в едната от играчките и проверяващите установили, че играчките работят, но функционират без фискално устройство вградено в автомата на самообслужване с изградена дистанционна връзка с НАП. 
За констатираното при проверката бил съставен протокол на същата дата, в който било наредено управителят или упълномощено лице да се яви на 26.04.2013 г. в 10.30 часа в ТД на НАП гр. XXXXXXXXX и да представи документи. На 17.05.2013 г. срещу Н. С. В., в присъствието на свидетелите К. М. и А. В., свидетелят С. П. съставила акт за установяване на административно нарушение по чл. 3, ал.5, във връзка с чл.7, ал.3 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 16.07.2013 г. зам. директорът на ТД на НАП гр. XXXXXXXXXX, упълномощен със заповед № ЗЦУ-28 от 06.01.2010 г. на изпълнителния директор на НАП, издал обжалваното наказателно постановление № F 061112 от 16.07.2013 г., с което на Н. С. В., с ЕГН XXXXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, на основание чл.53 във връзка с чл.83 от ЗАНН и чл. 185, ал.2 от ЗДДС му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на чл.3, ал.5, във връзка с чл.7, ал.3 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите.
Тези факти съдът приема за установени след обсъждане и преценка на показанията на свидетелите С.П., К. М. и А. В., частично от обясненията на жалбоподателя и от писмените доказателства. Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите С. П., К. М. и А. В., 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, а именно констативен протокол, договор за безвъзмездно ползване и договор за заем за послужване /доколкото последните два установяват наличието им/. В този ред на мисли, съдът отказа да кредитира част от обясненията на жалбоподателя, в които твърди, че 2 броя автоматизирани играчки не са работели към датата на извършване на проверката, че по принцип са работели с жетони и че са били отдадени за ползване от ЕТ „XXXXXXXXXX”, че работи на трудов договор при търговеца, че за всяка продажба е издавал фискална бележка от фискалното устройство в обекта, тъй като обяснения в подобен смисъл се опровергават от показанията на кредитираната група свидетели, които заявиха, че машините са работели с монети от по 1 лев, а не с жетони. Действително по делото се представиха договори, които опровергават горните заключения, но съдът отказа да ги кридитира, тъй като намира че са подписани за нуждите на съдебното производство в по-късен момент. Извод в този смисъл е именно, че същите не са представени от жалбоподателя по време на извършване на проверката, нито е имало изявление от негова страна за подобен довод.
Но независимо от горното, съдът намира, че жалбата е ОСНОВАТЕЛНА, макар и при липса на посочени в нея подробни основания за отмяната на НП.
При извършената служебна проверка се установи, че АУАН и НП са съставени от компетентните органи съобразно разпоредбите и в законовите срокове, установени в чл.34 от ЗАНН, които имат императивен характер. АУАН е съставен в тримесечен срок от откриване на нарушителя, а НП е издадено в шестмесечен срок от съставяне на АУАН. Както в съставения акт, така и в НП нарушението е описано с фактическите му признаци и обстоятелствата, при които е извършено. 
Но съдът намира на първо място, че като санкционни норми са посочени едновременно чл.185, ал.1 от ЗДДС и чл.185, ал.2 от ЗДДС, съгласно които (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.», което представлява съществено нарушение на процесуалните правила, довело до невъзможност на лицето да разбере по коя от двете хипотези е наказано, за да може да реализира в пълнота защитата си.

На следващо място и в АУАН и в НП като нарушена правна норма е посочен чл.3, ал.5 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите. За описаното в него административно нарушение това е приложимата материалноправна норма. Разпоредбата на чл.3, ал.5 /Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г./, е обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г. Съгласно чл. 3, ал.1 от ЗАНН за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му, а съгласно ал.2 ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Безспорно в случая разпоредбата на чл.3, ал.5 от от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите е била обявена за нищожна към момента на извършване на проверката. Основен принцип в правото е, че на едно лице не може да бъде налагано наказание за деяние, което към момента на извършването му не е съставлявало нарушение на закона.  Този принцип е закрепен в Конституцията (чл. 5, ал. 3), в Закона за административните нарушения и наказания (чл. 3, ал. 1) и в Наказателния кодекс (чл. 2, ал. 1).. Предвид това НП следва да бъде отменено.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № F 061112 от 16.07.2013 г., издадено от С. С. П. - Заместник директор на ТД на НАП - XXXXXXXXX, упълномощена да издава наказателни постановления за налагане на административни наказания по чл.185 от ЗДДС със заповед на изпълнителния директор на НАП № ЗЦУ-28/06.01.2010 г., с което на Н. С. В., с ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, на основание чл.53 във връзка с чл.83 от ЗАНН и чл. 185, ал.2 от ЗДДС му е наложена глоба в размер на 300.00 лева за нарушение на чл.3, ал.5, във връзка с чл.7, ал.3 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите.

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:





