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Р Е Ш Е Н И Е № 1821
гр. Сандански, 14.08.2015 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Галина Герганова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 482 по описа на съда за 2015 г.
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 111 от 15.06.2015 г., издадено от Г. С. А., Началник на Митница Югозападна, с което на И. Б. М. от с. XXXXXXXXXX, ПК XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX, му е наложена глоба в размер на 1000.00 лева, за нарушение на чл. 123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, а на основание чл.124, ал.1 от същия закон са отнети в полза на държавата: 11 бр. кутии по 19 къса – 209 къса всяка цигара марка „LD”.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като неправилно и незаконосъобразно. Изложените доводи се свеждат до това, че жалбоподателят е извършил деянието, но с оглед отдалечеността на село XXXXXXXXX, в което не се продават цигари, от друго населено място, то всички закупуват това, което им се предложи в селото. В съдебно заседание жалбата се поддържа от жалбоподателя.
Представителят на административно-наказващия орган счита, че жалбата е неоснователна и издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено. 
За Районна прокуратура-гр. Сандански, редовно призована, представител не се явява.
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 19.06.2015 г., а жалбата подадена от процесуалния представител на нарушителя на 24.06.2015 г., т.е. в предвидения в закона преклузивен 7-дневен срок. 
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
На 29.01.2015 г. около 11.00 часа служители на ГПУ-XXXXXXXXX извършили проверка на пощенски клон, находящ се в с. XXXXXXX, обл. XXXXXXXXX. При проверката, извършена в присъствието на лицето И. Б. М., ЕГН XXXXXXXXXX – служител в пощенския клон, в чекмеджето на работното бюро били открити тютюневи изделия – цигари, без задължителния български акцизен бандерол, а именно 11 бр. кутии по 19 къса – 209 къса всяка цигара марка „LD”.
На място е съставен Протокол за извършена проверка в помещение без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие на основание чл.83 от МВР с рег. № 4398р-1104/30.01.2015 г.
С протокол за доброволно предаване с рег. № 4398р-1106/30.01.2015 г. цигарите са предадени от И. Б. М. на ст. полицай А. П. С. – служител при ГПУ XXXXXXXX към ЦПГ-XXXXXXXXX.
В писмено обяснение по случая с вх. № 439800-108/30.01.2015 г. И. М. е посочил, че на 29.01.2015 г. около 08.00 часа е закупил откритите цигари за лични нужди от лице на име Д. за сумата от 33 лв.
За констатираното нарушение – държане на акцизни стоки /цигари/, без задължителния акцизен бандерол по образец, утвърден от МФ, срещу И. Б. М. е съставен акт за установяване на административно нарушение № 4/29.01.2015 г., който е връчен на нарушителя в деня на съставянето му.
В законоустановения срок не е постъпило писмено възражение по акта.
Резултатите от проверката и направени констатации са отразени в Докладна записка рег. № 4398р-1090/29.01.2015 г., изготвена до Началника на ГПУ XXXXXXXXXXXX.
За извършеното деяние е уведомена Районна прокуратура-Сандански, която с постановление от 06.03.2015 г. е отказала да образува наказателното производство по преписка вх. № 468/2015 г. по описа на РП-Сандански и е изпратила по компетентност материалите на Началника на Митница Югозападна за преценка относно реализиране административно наказателна отговорност спрямо лицето И. М..
От съставената на 30.03.2015 г. експертна справка за начисления акциз за процесните цигари е видно, че възлиза на 31,23 лева, т.е. двойният размер на дължимия акциз е в размер на 62,46 лева.
Въз основа на административно-наказателната преписка било издадено наказателно постановление № 111 от 15.06.2015 г., издадено от Г. С. А., Началник на Митница Югозападна, с което на И. Б. М. от с. XXXXXXXXX, ПК XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXX, му е наложена глоба в размер на 1000.00 лева, за нарушение на чл. 123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, а на основание чл.124, ал.1 от същия закон са отнети в полза на държавата: 11 бр. кутии по 19 къса – 209 къса всяка цигара марка „LD”.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни доказателства – обясненията на жалбоподателя, показанията на свидетелите А. С. и И. Х. 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 даде вяра на обясненията на жалбоподателя, в които признава вината си и показанията на свидетелите С. и Х., 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, съдът приема от правна страна следното:
Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.
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.
От събраните доказателства се установи по несъмнен начин извършването на нарушението, авторството и вината на жалбоподателя. Доказателствената сила на редовно съставения акт срещу М. не се обори от събраните доказателства в съдебно заседание. От тях се установи, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна признаците на състава на административно нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС. От кредитираните доказателствени средства се установи, че жалбоподателят И. Б. М. от с. XXXXXXXX, ПК XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXX, е държал акцизни стоки - 11 бр. кутии по 19 къса – 209 къса всяка цигара марка „LD”, без бандерол на МФ, когато такъв е задължителен. Установи се, че дължимия акциз е в размер на 71,16 лева, видно от експертна справка вх. № 3600-0072/22.01.2014 г. на отдел „Акцизи” при ТМУ Югозападна. Нарушението по визираната разпоредба е формално и самото констатиране на  наличието на акцизни стоки без бандерол в лицето е достатъчно  основание за обосноваване на административно наказателна отговорност. В случая е без значение какво е било предназначението им – дали за собствена консумация, или за продажба.
С оглед на гореизложеното съдът намира, че жалбоподателят е нарушил задължението си по чл. 123, ал.1 от ЗАДС, съгласно който: „Физическо лице, което държи, предлага, продава, превозва или пренася акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв.», поради което правилно и законосъобразно административно наказателната му отговорност е ангажирана на същото основание. Наложената глоба е определена в минимален размер, предвиден в закона за конкретното нарушение, поради което не съществуват основания за ревизията й, чрез намаляването й. 
Съгласно чл.124, ал.1 от ЗАДС при нарушение на чл.123, ал.1 от ЗАДС стоките предмет на нарушението се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са, ето защо с НП процесните вещи са били отнети в полза на държавата. 
Настоящия състав намира, че в случая не са налице предпоставки за прилагане на института на маловажност. Когато се касае за нарушения на законодателството уреждащо облагането с акциз и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на  стоките, подлежащи на облагане с акциз не може да се говори за маловажен случай и малозначителност на деянието. След като законодателят е предвидил, че при осъществяването на обективните признаци на едно конкретно административно нарушение следва да бъде ангажирана отговорността на определен правен субект, всякакви доводи като тези, че нарушението е инцидентно, цигарите са предназначени за друг или за лична употреба или затруднено финансово състояние са без значение. Действително, съгласно Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007 г. на тълк. н. д. № 1/2005 год., НК на ВКС, преценката на административно-наказващия орган за „маловажност” на случая по чл. 28 от ЗАНН се прави за законосъобразност и подлежи на съдебен контрол и няма пречка съдът, когато установи, че са налице съответните предпоставки сам да приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. При всички случаи, обаче съдът е длъжен да има предвид вида и характера на административното нарушение, за което е ангажирана отговорността на нарушителя. Със ЗАДС се уреждат обществени отношения, както вече беше казано, свързани с облагането с акциз и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз. Предвиденият контрол е засилен, съответно и отговорността за нарушения по Закона е по-строга. ЗАДС определя висока степен на обществена опасност на деянията, изразяващи се в нарушаване на неговите норми. В съответствие с тази отчетена от законодателя висока степен на обществена опасност са и предвидените относително високи размери на наказанията - глоба и имуществена санкция, високият минимален праг на същите, както и императивът този размер да бъде налаган като наказание. Следователно, специфичният характер на извършеното деяние, не може да го определи, като маловажно. Преценявайки по този начин извършеното административно нарушение в конкретната хипотеза, настоящият състав счита, че не е налице „маловажен случай” по смисъла на чл. 93, т. 9 от Наказателния кодекс, във връзка с чл. 11 от ЗАНН, съответно липсва основание за прилагане на чл. 28 от ЗАНН. „Маловажни случаи” по смисъла на чл.126б, ал.2 от ЗАДС, който се явява специален по отношение на ЗАНН, са тези, при които двойният размер на акциза за стоките – предмет на нарушението, не надвишава 50 лева. Двойният размер на акциза, видно от  експертна справка на отдел „Акцизи” при ТМУ Югозападна е 62,46 лв., т.е надвишава сумата от 50 лева. Предвид гореизложеното, неоснователни в случая се явяват възраженията на жалбоподателя за приложението на чл.28 от ЗАНН. /в тази насока Решение № 2031 по КАНД № 736/2013 г. по описа на Административен съд-гр. Благоевград/.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА, като законосъобразно и правилно наказателно постановление № 111 от 15.06.2015 г., издадено от Г. С. А., Началник на Митница Югозападна, с което на И. Б. М. от с. XXXXXXXX, ПК XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXX, му е наложена глоба в размер на 1000.00 лева, за нарушение на чл. 123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, а на основание чл.124, ал.1 от същия закон са отнети в полза на държавата: 11 бр. кутии по 19 къса – 209 къса всяка цигара марка „LD”.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:









