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Р Е Ш Е Н И Е № 158
гр. Сандански, 15.01.2018 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на седми декември две хиляди и седемнадесета година, наказателно отделение, първи състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 815  по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № F 296624 от 21.06.2017 г., издадено от А. К. Г. - заместник директор на ТД на НАП - XXXXXXX, упълномощена да издава наказателни постановления за налагане на административни наказания със заповед на изпълнителния директор на НАП № ЗЦУ-1582/23.12.2015 г., с което на “XXXXXXXXX” ЕООД, с ЕИК: XXXXXXXX, със седалище и адрес на управление с. XXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXXX” № XX, представлявано от Е. И. Х., с ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл.53 във връзка с чл.27 /чл.83/ и чл.3, ал.1/ал.2 ЗАНН и чл. 180, ал.3 ЗДДС са му наложени шест имуществени санкции в размер на по 200 лева за всяко едно от шестте нарушения на чл.86, ал.1, т.2 и т.3 ЗДДС.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като се сочи, че наказателното постановление е неправилно и незаконосъобразно. Излагат се твърдения, че административно наказаващият орган е следвало да наложи само една имуществена санкция, тъй като неначисленият данък се отнася за един и същи период, като е следвало да бъде приложен чл.27 ЗАНН. В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован не се явява и не изпраща свой процесуален представител.
Административно-наказващият орган, редовно призован не изпраща представител в съдебно заседание.
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 31.07.2017 г. /видно от разписка - л. 17 от делото/, а жалбата срещу него е подадена на 07.08.2017 г. /л.1 от делото/.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Не се спори по делото, че “XXXXXXXX” ЕООД, с ЕИК: XXXXXXXX, със седалище и адрес на управление с. XXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXX” № XX, представлявано от Е. И. Х., с ЕГН XXXXXXXXXX през месец октомври 2016 г. е извършило доставки на стоки – пъпеши, за които издало следните фактури:
- фактура № 1000000035/24.10.2016 г. с данъчна основа в размер на 3000,00 лева и дължим ДДС в размер на 600,00 лева. Предметът на доставката е пъпеши. Получател е „XXXXXXXXX” ЕООД с ЕИК XXXXXXXXX;
- фактура № 1000000036/25.10.2016 г. с данъчна основа в размер на 3000,00 лева и дължим ДДС в размер на 600,00 лева. Предметът на доставката е пъпеши. Получател е „XXXXXXXXX” ЕООД с ЕИК XXXXXXXXX;
- фактура № 1000000037/26.10.2016 г. с данъчна основа в размер на 3000,00 лева и дължим ДДС в размер на 600,00 лева. Предметът на доставката е пъпеши. Получател е „XXXXXXXXXX” ЕООД с ЕИК XXXXXXXXX;
- фактура № 1000000038/27.10.2016 г. с данъчна основа в размер на 3750,00 лева и дължим ДДС в размер на 750,00 лева. Предметът на доставката е пъпеши. Получател е „XXXXXXXX” ЕООД с ЕИК XXXXXXXXX;
- фактура № 1000000039/28.10.2016 г. с данъчна основа в размер на 3750,00 лева и дължим ДДС в размер на 750,00 лева. Предметът на доставката е пъпеши. Получател е „XXXXXXXXX” ЕООД с ЕИК XXXXXXXX;
- фактура № 1000000040/31.10.2016 г. с данъчна основа в размер на 4574,38 лева и дължим ДДС в размер на 914,88 лева. Предметът на доставката е пъпеши. Получател е „XXXXXXXXX” ЕООД с ЕИК XXXXXXXXXX;
„XXXXXXXXX” ЕООД не било отразило издадените фактури в дневника за продажби за данъчен период месец октомври 2016 г. Същите били отразени в дневника за продажба за данъчен период месец декември 2016 г.
За данъчен период месец октомври 2016 г. жалбоподателят подал справка-декларация по ЗДДС с вх. № 01001966818/10.11.2016 г., с данни за начислен ДДС в размер на 1023,00 лева и деклариран резултат за периода – ДДС за внасяне в размер на 1023,00 лева.
На 10.01.2017 г. в отдел „Проверки” в ТД на НАП XXXXXXXX, офис XXXXXXXX, при извършена проверка на „XXXXXXXXX” ЕООД, възложена с резолюция за извършване на проверка № П-22000116227747-0РП-001/23.12.2016 г. и изменена резолюция за извършване на проверка № П-22000116227747-0РП-002/03.01.2017 г. било установено, че жалбоподателят е начислил данъка по посочените доставки в размер на 4214,88 лв. в данъчен период м. декември 2016 г., като е посочило издадените от него фактури - фактура № 1000000035/24.10.2016 г., фактура № 1000000036/25.10.2016 г., - фактура № 1000000037/26.10.2016 г., фактура № 1000000038/27.10.2016 г., фактура № 1000000039/28.10.2016 г. и фактура № 1000000040/31.10.2016 г., в регистър „Дневник продажби” за данъчен период м. декември 2016 г. и е включило размера на данъка приопределяне на резултата в справката-декларация за данъчен период м. декември 2016 г., подадена в ТД на НАП XXXXXXXX, офис XXXXXXXXXXX на 10.01.2017 г. с вх. № 1001996720.
Нарушението било установено на 10.01.2017 г., в ТД на НАП XXXXXXX, офис XXXXXXXXXX, след извършена проверка в информационната система на НАП, по партидата на „XXXXXXXX” ЕООД, приключила с Протокол за извършена насрещна проверка № П-22000116227747-141-001/10.01.2017 г.
На 07.04.2017 г. Е. И. Х. – управляващ и представляващ „XXXXXXXX” ЕООД се явил в ТД на НАП, където му бил съставен акт за установяване на административно нарушение № F296624/07.04.2017 г. от И. А. К., в присъствието на С. И. П. – свидетел при установяване на нарушението. След съставянето на същия, на същата дата, АУАН бил предоставен за запознаване на Е. Х., който след запознаване със същия, не направил писмени обяснения и възражения и получил екземпляр от него. 
Въз основа на административно-наказателната преписка на 21.06.2017 г. заместник директорът на ТД на НАП - гр. XXXXXXXX, издал обжалваното наказателно постановление № F 296624 от 21.06.2017 г., с което на “XXXXXXXX” ЕООД, с ЕИК: XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление с. XXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXX” № XX, представлявано от Е. И. Х., с ЕГН XXXXXXXXX, на основание чл.53 във връзка с чл.27 /чл.83/ и чл.3, ал.1/ал.2 ЗАНН и чл. 180, ал.3 ЗДДС са му наложени шест имуществени санкции в размер на по 200 лева за всяко едно от шестте нарушения на чл.86, ал.1, т.2 и т.3 ЗДДС.
	Така установената фактическа обстановка съдът възприе въз основа на представените по делото писмени доказателства, както и въз основа на гласните доказателства, събрани чрез разпита на свидетелката С. П.. 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 свидетелката, 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 й категорично ги налага като безспорни доказателствени източници. Съдът съобрази и обстоятелството, че гласните доказателствени материали кореспондират с отразеното в приетите от съда писмени актове. 
Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.
При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на атакуваното наказателно постановление 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. При извършената служебна проверка се установи, че АУАН и НП са съставени от компетентните органи, 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. 
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.
Съдът намира, че при така установената фактическа обстановка жалбоподателят е осъществил съставите на шест административни нарушения по чл.86, ал.1, т.2 и т.3 ЗДДС, съгласно който: „Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като: включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период и посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период.”, а л.2 продължава с периода за който е дължим данъкът: „Данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден данъчният документ, а в случаите, когато не е издаден такъв документ или не е издаден в срока по този закон - за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем.”
Правилно административно наказващият орган е приел, че в случая са налице шест отделни нарушения, тъй като законът говори за документ издаден в данъчния период, т.е. за една фактура, а не за всички документи, като в чл.180, ал.1 и ал.3 използва отново единствено число за неначисляване на данъка и за начисляване на данъка, а не за данъците.
От обективна страна като търговец е извършил доставка на пъпеши – 6 пъти и е издал данъчен документ – 6 пъти / фактура № 1000000035/24.10.2016 г., фактура № 1000000036/25.10.2016 г., фактура № 1000000037/26.10.2016 г., фактура № 1000000038/27.10.2016 г., фактура № 1000000039/28.10.2016 г. и фактура № 1000000040/31.10.2016 г./, но не е посочило същите в дневника за продажба за данъчен период м.10.2016 г. и не е включило размера на данъка при определяне на резултата за данъчен период м.10.2016 г. в справка-декларация по чл.125 ЗДДС за този данъчен период. 
Съгласно чл.125, ал.1 ЗДДС, за всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл.124 ЗДДС, а на основание чл.125, ал.2 ЗДДС, справката-декларация и отчетните регистри се подават до 14-то число, включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят. Видно от посочените разпоредби, дължимите документи се подават от регистрираното лице, което той не сторил.
Съдът счита за нужно да подчертае, че в случая наказаният субект е ЕООД, а административно наказателната му отговорност е ангажирана на основание чл. 83 ЗАНН, вр. чл. 180, ал.3 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 ЕООД – 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”. По дефиниция търговецът е професионалист, който сключва и изпълнява търговски сделки, носител е на специални знания в съответната търговска област, което повишава изискванията към него (чл. 302 от Търговския закон). Ето защо той е този, който следва да съблюдава изпълнението на закона и правилно административно наказващият орган е санкционирал именно него, а не лицето извършило конкретно продажбата и което не е посочено в НП, тъй като не е имал такова задължение.
Съгласно чл.180, ал.1 ЗДДС „Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двоен размер на неначисления данък, но не по-малко от 1000 лв.”
Наложените имуществени санкции са в размер на по 200 лева и за шестте нарушения, при минимума определен в чл.180, ал.3 от ЗДДС: „При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в срок до 6 месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция, е в размер 5 на сто от данъка, но не по-малко от 200 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 400 лв.” В случая нарушенията са за първи път и данъка е бил начислен през месец декември 2016 г.
На базата на всички доказателства, съдът е на становище, че фактическата обстановка по извършване и констатиране на всяко от шестте нарушения, идентични по своя характер, описана и в акта, и повторена в наказателното постановление е установена по безспорен начин. 
Правилно с оглед наличие на основания за приложение на привилегированите санкционни разпоредби на ЗДДС, предвид това, че лицето е тачислило данъка по-късно в следващия период, е определена от наказващия орган санкционната разпоредба на чл.180, ал.3 ЗДДС. Правилно е определен и размера на имуществената санкция за всяко от нарушенията в размер именно на 5 на сто от данъка, но не по-малко от 200 лева, който е минимума и не се нуждае от корекция.
Неприложимостта на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН съдът обосновава със значимостта на охраняваните с нарушената материалноправна норма обществени отношения. Така целта и респективно задължението на търговеца за начисляване на данъка има двойно значение и в случая е взето предвид и обстоятелството, че е начеслен в следващия период – до 6 месеца, както и че нарушенията са за първи път. Ето защо съдът намира, че в случая не е налице маловажност на случая, обусловена само и единствено от това, че данъкът е начислен в следващ период и няма щети за бюджета.
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:

ПОТВЪРЖДАВАкато правилно и законосъобразно наказателно постановление № F 296624 от 21.06.2017 г., издадено от А. К. Г. - заместник директор на ТД на НАП - XXXXXXXXXX, упълномощена да издава наказателни постановления за налагане на административни наказания със заповед на изпълнителния директор на НАП № ЗЦУ-1582/23.12.2015 г., с което на “XXXXXXXX” ЕООД, с ЕИК: XXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление с. XXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXXXX” № XX, представлявано от Е. И. Х., с ЕГН XXXXXXXXXX, на основание чл.53 във връзка с чл.27 /чл.83/ и чл.3, ал.1/ал.2 ЗАНН и чл. 180, ал.3 ЗДДС са му наложени шест имуществени санкции в размер на по 200 лева за всяко едно от шестте нарушения на чл.86, ал.1, т.2 и т.3 ЗДДС.
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:




	

