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Р Е Ш Е Н И Е № 537
гр. Сандански, 10.03.2014 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 912 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 № 380 от 26.09.2013 г., издадено от В. К. П., и.д. Началник на Митница Югозападна, с което на „XXXXXXXXXXX” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXX, Промишлена зона „XXXXXXXXX”, ЕИК XXXXXXXXXX, с управляващ и представляващ В. Е., ЛНЧ XXXXXXXXXX, на основание чл. 238а от ЗМ във връзка с чл.53 от ЗАНН и чл. 83 от ЗАДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева, за нарушение на чл. 238а от Закона за митниците във вр. с чл.10, ал.2 от Наредба № Н-4 от 03.06.2009 г. на МФ, за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация на митнически цели и чл.3, ал.2 от ППЗМ.
Жалбоподателят моли за пълна отмяна на обжалвания акт. Твърди, че същото е незаконосъобразно, както и че не е извършил визираното в обжалваното НП нарушение. Алтеранативно моли съдът да приложи чл.28 от ЗАНН , а при липсата на посочените предпостивки за приложението му, да намали наложеното наказание в минимален размер. В съдебната заседание представител на жалбоподателя не се явява.
Административнонаказващият орган /АНО/ - Началника на Митница – XXXXXXXXXXX изпраща представител, който оспорва жалбата, а по същество счита обжалваното НП за правилно и  законосъобразно. Моли същото да бъде потвърдено. 
Районна прокуратура – Сандански, не изпраща представител и не взема становище.
Съдът, след като прецени поотделно и в тяхната съвкупност събраните по делото писмени и гласни доказателства, установи следното от фактическа страна: 
На 18.03.2013 г. в офиса на „XXXXXXXXXXX” ЕООД е извършена проверка по линия на последващ контрол за периода 11.01.2010 г.-11.01.2013 г. на основание чл.78, пар.2 от Регламент /ЕИО/ № 2913/92 г. на Съвета, относно създаване на Митнически кодекс на общността и чл.84а от Закона за митниците на „XXXXXXXXXXX” ЕООД, възложена със заповед за възлагане № 0023/14.01.2013 г. на Началника на Митница Югозападна от Г. Г. и К. Й. – инспектори в Митница Югозападна. Установили, че „XXXXXXXXXXX” ЕООД е вписано в търговския регистър на БлОС на основание чл.3, ал.1 от ТЗ с Решение № 730/27.02.2007 г., Регистър 10, партида 252	, том 7, стр.95 по фирмено дело № 428/2007 г. като „XXXXXXXXXXX” ООД, със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXX, пром. зона „XXXXXXXXXX”. Дружеството е вписано в търговския регистър на 14.03.2009 г. На 26.01.2012 г. дружеството е преобразувано от ООД в ЕООД чрез прехвърляне на дружествен дял в размер на 150 лв. /3%/. Прехвърлител е Г. Б. – Република Гърция, ЛНЧ XXXXXXXXXX, а правоприемник – В. Е.. В срок до 02.02.2012 г. /вкл./, дружеството не е уведомило митническите органи за извършената промяна. Установили още, че дружеството е декларирало стоки пред митническите учреждения, чрез упълномощен представител – ЕТ „XXXXXXXXXXX”. За целта е издадено пълномощно от „XXXXXXXXXXXX” ООД с № 1420 от 12.07.2010 г., вх. № 5700/13.07.2010 г. на Митница Югозападна. С писмо изх. № 1 ПК-002 от 22.02.2013 г., от ЕТ „XXXXXXXXXXX” е изискано да представи доказателства за своята представителна власт по смисъла на чл.5 от Регламент /ЕИО/ № 2913/92 г., по отношение декларирането на стоки пред митническите органи от „XXXXXXXXXXX” ЕООД. В отговор е бил предоставен екземпляр от цитираното пълномощно, издадено от „XXXXXXXXXXX” ООД, от което е видно, че след извършената промяна в организационната форма на дружеството, не са извършени промени в документите, удостоверяващи правото на ЕТ „XXXXXXXXXXXX” да представлява икономическия оператор и декларирането на стоките се е извършвало от името и за сметка на „XXXXXXXXXXXX” ООД, което дружество е преобразувано, считано от 26.01.2012 г.
Във връзка със събраните доказателства с писмо изх. № 9402-0065/05.04.2013 г. е отправена покана за съставяне на АУАН до управителя на „XXXXXXXXXXXXX” ЕООД, връчена на ръка на 10.04.2013 г.
За констатираното нарушение – неуведомяване в 7-дневен срок от настъпила промяна в правния статут на дружеството, е съставен АУАН № 318/16.04.2013 г., който е връчен на В. Е., в качеството й на управител и представител на „XXXXXXXXXXX” ЕООД, в деня на съставяне на акта. В законоустановения тредневен срок е постъпило възражение по АУАН с вх. № 7100-0325/19.04.2013 г. от „XXXXXXXXXXXXXX” ЕООД.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни доказателства – показанията на свидетелите Г.Г. и К. Й. и писмените доказателства – НП 101/09 от 23.11.09 по описа на Митница XXXXXXXXX; писмо изх. № 7100-0195/26.11.09 г. по описа на ТМУ митница XXXXXXXXX; известие за доставяне, получено на 30.11.09 г., АУМН № 101/10.08.09 г., протокол за осъществени контролни действия на лица, извършващи дейности с акцизни стоки от 03.08.09 г., фискален бон от 03.08.09 г., опис на иззети стоки по протокол за извършени контролни действия № 2087/03.08.09 г., обяснение от О. М., ксерокопие на лична карта на О. М., справка за изчислен и дължим акциз на стоки по АНП № 101/09 г., протокол за осъществени контролни действия на лица, извършващи дейности с акцизни стоки от 09.10.2008 г., ведно с опис на иззети стоки от 09.10.2008 г., разписка № 1442/13.10.08 г., писмо изх. № 6300-0434 от 15.12.09 г. по описа на ТМУ XXXXXXXXXX, ведно с длъжностна характеристика на длъжността старши инспектор – заверени копия, заповед с изх. № 2500-0082/17.08.09 г. на ЦМУ, Агенция митници, служебна бележка с изх. № 6300-0113/12.03.09 г.
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 даде вяра на показанията на свидетелите Г. и Й., като съобрази непосредствените си впечатления от изложението им в хода на съдебното следствие, както и обстоятелството, че гласните доказателствени материали кореспондират с отразеното в приетите от съда писмени актове.
При така установената фактическа обстановка и при условията на чл.84 от ЗАНН, вр.чл.14, ал.1 и ал.2 от НПК, съдът в настоящия си състав достига до следните правни изводи:
Жалбата е допустима – подадена е в срок и от надлежното лице.
Преценена по същество, жалбата е  частично основателна.
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. АУАН е съставен и 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, затова не е основателен доводът на жалбоподателя за допуснати процесуални нарушения в тази връзка. 
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.
        Съгласно чл. 1 от ППЗМ, представителството по ЗМ може да бъде пряко - когото едно лице действа от името и да смета на друго лице на базата на нотариално заверено пълномощно или косвено - когото представителят действа от свое име и за сметка на друго лице на базата на нотариално заверено пълномощно, в което задължително следва да бъде посочен обемът на представителната власт и митническото учреждение, пред което важи пълномощното. Съгласно чл. 3, ал. 1 от ППЗМ митническите учреждения водят регистри на представителите и съхраняват съответното пълномощното. От горните разпоредби следва да се направи изводът, че освен наличието на пълномощно, от което да е видно, че лицето действа в качеството на представител на друго лице, същото следва да е регистрирано пред митническите органи, за да възникне задължение само за представлявания за изпълнение на митническото  законодателство. Всяка промяна в правния статут на представляваното лице или на представителя трябва да бъде съобщена в 7-дневен срок от настъпването й в митническото учреждение, в което е регистърът по ал. 1, за да бъде вписана в него, съгласно чл.3, ал.2 от ППЗМ. Законовата позиция е ясна. Прекратяването на пълномощното  или промяната в правния статут на представлявания трябва да се впише в регистъра на митническото учреждение и едва от този момент прекратяването ще може да се противопостави на митницата. 
        Съдът не възприема довода на процесуалният представител на жалбоподателя, че жалбоподателят не е задължено лице по чл.3, ал.2 от ППЗМ. Действително сочената разпоредба е обща и не очертава ясно кръга на задължените лица, които следва да уведомят митническите органи за настъпилите промени, но тълкувайки смисъла на разпоредбата и съобразно духа на закона следва да се приеме,че задължени лица по смисъла на чл.3, ал.2 от ППЗМ са тези които извършват промяната, а в настоящият случай това е жалбоподателя и правоприемникът му.  
Съгласно чл.10, ал.2 от Наредба № Н-4 от 03.06.2009 г. на МФ, за условията и реда за създаване и функциониране на Националната система за регистрация и идентификация за митнически цели, при промяна на данните, вписани в регистрационния формуляр, лицето по чл. 12 е длъжно да отрази промените в 7-дневен срок от тяхното настъпване.
Съгласно чл.3, ал.2 от ППЗМ, всяка промяна в правния статут на представляваното лице или на представителя трябва да бъде съобщена в 7-дневен срок от настъпването й в митническото учреждение, в което е регистърът по ал. 1, за да бъде вписана в него.

С оглед изложеното, настоящата инстанция счита за безспорно установено по делото, че жалбоподателят е, като задължено лице по смисъла на чл.3, ал.2 от ППЗМ, не е спазил предвидения в чл.3, ал.2 от ППЗМ - 7-дневен срок за уведомяване на митническите органи за промяната в правния статут на икономическия оператор, с което е осъществил състава на нарушението по чл.238а от ЗМ, поради което издаденото НП е законосъобразно. С оглед на горното, настоящата инстанция намира, че фактическата обстановка, нарушението и авторството на дееца са установени в хода на протеклото административно-наказателно производство пред наказващият орган. 
С оглед неизпълнение на задължението в законно предвидения 7 дневен срок за уведомяване на митническите органи за промяната в правния статут по чл.3, ал.1 от ППЗМ и доколкото не се сочат обективни причини за неподаването й в срок не може да се приеме, че по отношение на това нарушение е налице малозначителност по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, вр. с разпоредбата на чл. 11 от ЗАНН, във връзка с чл. 9, ал. 2 от НК и съответно използвайки легалната дефиниция на маловажен случай, дадена в чл. 93, т. 9 от НК. В тази връзка, настоящият състав, счита за неоснователен  доводът на жалбоподателят, че неправилно наказващият орган е приел, че има извършено нарушение и не е съобразил разпоредбата на чл.28,б.а от ЗАНН т.к за да е налице „Маловажен случай” следва извършеното нарушение с оглед липсата на незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства да представлява по ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид, като такива доказателства не бяха ангажирани в настоящото производство.   
При индивидуализиране на наказанието съдът взе предвид, че така наложеното наказание се явява завишено с оглед на факта, че извършеното от жалбоподателя административно нарушение е за първи път,  не са налице  вредни последици, като така определеното наказание следва да бъде изменено от 500 лева на 100 лева /доколкото санкционната норма няма предвиден минимум, а единствено е определен максимум на наказанието, а именно 2000 лв./. Съдът намира за необходимо за постигане на предвидените в чл.12 от ЗАНН цели на административното наказание – да предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения правен ред и да се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани. 
Мотивиран така и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът в настоящия си състав                                    
                                       Р  Е  Ш  И  :
 
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 380 от 26.09.2013 г., издадено от В. К. П., и.д. Началник на Митница Югозападна, с което на „XXXXXXXXXX” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. XXXXXXXXXXXXX, Промишлена зона „XXXXXXXXX”, ЕИК XXXXXXXXXXX, с управляващ и представляващ В. Е., ЛНЧ XXXXXXXXXXX, на основание чл. 238а от ЗМ във връзка с чл.53 от ЗАНН и чл. 83 от ЗАДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лева, за нарушение на чл. 238а от Закона за митниците във вр. с чл.10, ал.2 от Наредба № Н-4 от 03.06.2009 г. на МФ, за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация на митнически цели и чл.3, ал.2 от ППЗМ, като вместо това налага на същия административно наказание "глоба" в размер на 100 /сто/ лева.
 Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:
















