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Р Е Ш Е Н И Е № 1962
гр. Сандански, 12.07.2018 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на дванадесети юни две хиляди и осемнадесета година, наказателно отделение, първи състав:
	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Спаска Трушева, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 221 по описа на съда за 2018 г.
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.59- 63 от ЗАНН.
Обжалвано е наказателно постановление № 434 от 22.03.2018 г., издадено от Г. С. А., Началник на Митница XXXXXXXX, с което на Б. А. И., ЕГН XXXXXXXXXXX, от с. XXXXXXXX, общ. XXXXXXXX, обл. XXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX, на основание чл. 128, ал.2 от ЗАДС във връзка с чл.53 от ЗАНН и чл. 83, ал.1 от ЗАДС му е наложена глоба в размер на 2346,32 лева, представляваща двойния размер на дължимия акциз, за нарушение на чл. 126, ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, а на основание чл.124, ал.1 от същия закон са отнети в полза на държаната: 80 литра алкохолен продукт от чист етилов алкохол с добавена вода, аромати и оцветители, с действително алкохолно съдържание по обем 47,0 % vol  при 20 градуса С, годен за консумация, съгласно МЛЕ № 06_15.08.2017/14.09.2017 г., съдържащ се в 7 бр. пластмасови бутилки с вместимост по 11 литра и 3 бр. пластмасови бутилки с вместимост по 1 литър; 143 литра алкохолен продукт от чист етилов алкохол с добавена вода, аромати и оцветители, с действително алкохолно съдържание по обем 46,7 % vol при 20 градуса С, годен за консумация, съгласно МЛЕ № 07_15.08.2017/14.09.2017 г., съдържащ се в 13 бр. пластмасови бутилки с вместимост по 11 литра; 5 литра алкохолен продукт от чист етилов алкохол с добавена вода, аромати и оцветители, с действително алкохолно съдържание по обем 45,4 % vol при 20 градуса С, годен за консумация, съгласно МЛЕ № 08_15.08.2017/20.09.2017 г., съдържащ се в 5 бр. пластмасови бутилки с вместимост по 1 литър; Общо количество: 228 /двеста двадесет и осем/ литра етилов алкохол, като предмет на нарушение по чл.126, ал.1, т.1 от ЗАДС.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. Жалбоподателят дава обяснения, не признава вината си. Чрез процесуалния си представител, твърди че наказателното постановление е незаконосъобразно. Иска се отмяна на наказателното постановление. Не се сочат доказателства.
Представителят на административно-наказващия орган счита, че жалбата е неоснователна и издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено. 
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 30.03.2018 г., а жалбата подадена от нарушителя и заведена в ТМУ – XXXXXXXXXX на 05.04.2018 г. 
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
На 04.08.2017 г. около 11.10 часа, в гр. XXXXXXXXXXX, на ул. “XXXXXXXXX”, служители на РУ-XXXXXXXXXX са спрели за проверка лек автомобил марка “Рено”, модел “Клио”, с рег. № XXXXXXXXXX, управляван от лицето Б. А. И., ЕГН XXXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX. При извършената проверка в багажника и на задната седалка на автомобила са открити пластмасови бутилки, съдържащи течност с мирис на алкохол.
На място по компетентност са пристигнали служители на Митница Югозападна в състав К. З. – началник сектор в АМ, А. К. – ст. митн. инспектор и М. А. – митн. Инспектор, които установили в лекия автомобил 20 броя пластмасови бутилки с вместимост по 11 литра и 8 броя пластмасови бутилки с вместимост по 1 литър, всички съдържащи течност с мирис на алкохол. Пластмасовите бутилки са обозначени с номера от 1 до 28 и същите са както следва:
- пластмасовите бутилки, номерирани от № 1 до № 7 били с вместимост по 11 литра и съдържали жълтеникава течност с мирис на алкохол;
- пластмасовите бутилки, номерирани от № 8 до № 20 били с вместимост по 11 литра и съдържали тъмно червена течност с мирис на алкохол;
- пластмасовите бутилки, номерирани от №24 до №28 били с вместимост по 1 литър и съдържали кехлибарена течност с мирис на алкохол.
Проверяващите установили, че жълтеникавата течност била 80 литра, тъмно червената течност била 143 литра, а кехлибарената течност била 5 литра или общо 228 литра течност с мирис на алкохол.
С преносим денситометър марка “Anton Paar”, модел “DMA 35 N”, фабр. № 80489924 е измерено алкохолно съдържание по обем на течността във всяка от горепосочените бутилки, при което били отчетени следните резултати: обект № 1 – 45,1% vol; обект № 2 - 45% vol; обект № 3 – 45,1% vol; обект № 4 – 45,1% vol; обект № 5 – 45% vol; обект № 6 – 45% vol; обект № 7 – 45% vol; обект № 8 – 44,7% vol; обект № 9 – 44,7% vol; обект № 10 – 44,7% vol; обект № 11 – 46,2% vol; обект № 12 – 44,8% vol; обект № 13 – 44,7% vol; обект № 14 – 44,8% vol; обект № 15 – 46,2% vol; обект № 16 – 44,8% vol; обект № 17 – 44,6% vol; обект № 18 – 46,2% vol; обект № 20 – 46% vol; обект № 21 – 44,4% vol; обект № 22 – 43,6% vol; обект № 23 – 44,2% vol; обект № 24 – 43,5% vol; обект № 25 – 43,5% vol; обект № 26 – 43,8% vol; обект № 27 – 44,2% vol; обект № 28 – 43,8% vol;
Направените от митническите служители констатации били отразени в Протокол за извършена проверка № 708/04.08.2017 г. /17BG5700А028057/10.08.2017 г./. С опис на иззетите акцизни стоки към ПИП № 708/04.08.2017 г. били иззети посочените по-горе пластмасови бутилки, съдържащи течност с мирис на алкохол. До Б. А. И. била отправена покана, отразена в ПИП, да се яви на 07.08.2017 г. в МБ XXXXXXXXX при Митница Югозападна за вземане на проби за лабораторен анализ от иззетата течност с мирис на алкохол. За извършената проверка на основание чл.81 ЗМВР от полицейските служители бил съставен протокол за извършена проверка на лични вещи, превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства, контейнери и на вещите, превозвани в тях от 04.08.2017 г. В снето писмено обяснение по случая, Б. И. заявил, че на 04.08.2017 г. е закупил 200 литра ракия на цена 4 лв. за литър за лична употреба от непознато лице на “XXXXXXXXXX”. Резултатите от проверката били отразени в докладна записка с УРИ339ЗМ-576/04.08.2017 г., изготвена от полицай Н. Ч. до Началника на РУ-XXXXXXXXXXX. По случая била заведена преписка № 339 ЗМ-576/2017 г. по описа на РУ-Сандански, за което била уведомена и РП – Сандански /вх. № 2791/2017 г. по описа на РП-Сандански/.
На 07.08.2017 г. в МБ Кулата при Митница Югозападна се е явил Б. А. И. и в негово присъствие били взети проби за лабораторен анализ, както следва: от жълтеникавата течност с мирис на алкохол, с общо количество 80 литра била взета сборна проба, отразена в протокол за вземане на проба рег. № 98/07.08.2017 г., разпределена в 4 броя пластмасови бутилки по 1 литър, запечатани с пломби №№ 0016319, 0016396, 0016377 и 0016366, от които две предназначени за митническа лаборатория, една контролна /на съхранение в МБ XXXXXXXXX при Митница Югозападна/ и една -  за проверяваното лице.
От кехлибарената течност с мирис на алкохол, с общо количество 5 литра, е взета сборна проба, отразена в протокол за вземане на проба рег. № 99/07.08.2017 г., разпределена в 4 бр. пластмасови бутилки по 1 литър, запечатани с пломби №№ 0016307, 0016349, 0016353 и 0016320, от които две предназначени за митническа лаборатория, една контролна /на съхранение в МБ XXXXXXXXXXX при Митница Югозападна/ и една – за проверяваното лице.
Със заявки за анализ/експертиза рег. №№  98, 99 и 100/07.08.2017 г., по две опаковки от всяка проба са изпратени до Централната Митническа Лаборатория за определяне вида на стоката и дали същата попада в обхвата на чл.9 от ЗАДС.
За извършените действия бил съставен протокол за извършена проверка № 715/07.08.2017 г. /17BG5700А028058/10.08.2017 г./
След вземането на проби за анализ, с рлиемо-предавателен протокол рег. № 220920/09.08.2017 г., гореописаните общо 28 бр. пластмасови бутилки, съдържащи течност с мирис на алкохол, са предадени за съхранение в склада на МБ XXXXXXXXXXX при Митница Югозападна, където са заприходени със складова разписка № 4900326869/СРО19/08.08.2017 г.
В Митница Югозападна били получени три броя митнически лабораторни експертизи, както следва:
- Митническа лабораторна експертиза № 06_15.08.2017/14.09.2017 г., съгласно която жълтеникавата течност с мирис на алкохол представлява алкохолен продукт от чист етилов алкохол с добавена вода, аромати и оцветители, с действително алкохолно съдържание по обем 47,0% vol при 20 градуса С, годен за консумация.
- Митническа лабораторна експертиза № 07_15.08.2017/14.09.2017 г., съгласно която тъмно-червената течност с мирис на алкохол представлява алкохолен продукт от чист етилов алкохол с добавена вода, аромати и оцветители, с действително алкохолно съдържание по обем 46,7% vol при 20 градуса С, годен за консумация.
- Митническа лабораторна експертиза № 08_15.08.2017/20.09.2017 г., съгласно която кехлибарената течност с мирис на алкохол представлява алкохолен продукт от чист етилов алкохол с добавена вода, аромати и оцветители, с действително алкохолно съдържание по обем 45,4% vol при 20 градуса С, годен за консумация.
В писма рег. № 32-256038/14.09.2017 г. и рег. № 32-261303/20.09.2017 г. на Дирекция “Тарифна политика” в Агенция “Митници” е изразено становище относно определяне на тарифното класиране на анализираните проби по горепосочените МЛЕ, съгласно които изследваните стоки се охарактеризират като алкохолни продукти на базата на етилов алкохол, с добавени вода, аромати и оцветители, с алкохолно съдържание по обем под80% vol, годни за консумация. Същите се класират в позиция на КН – 2208, обхващаща “етилов алкохол, неденатуриран с алкохолно съдържание по обем под 80 %; дестилати, ликьори и други спиртни напитки”.
За гореописаната акцизна стока – общо 228 литра етилов алкохол, не са представени документи, удостоверяващи плащането, начисляването или обезпечаването на дължимия за тях акциз.
На 10.10.2017 г. в Митница Югозападна с вх. № 32-280326/10.10.2017 г. било постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 02.10.2017 г. по преписка вх. № 2791/2017 г. по описа на РП-Сандански, ведно с материалите по преписка № 339 ЗМ-576/2017 г. по описа на РУ-XXXXXXXXXX, с оглед преценка относно реализиране на административно-наказателна отговорност по случая. Във връзка със събраните доказателства до Б. А. И., с адрес: с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX била отправена покана с рег. № 32-281312/10.10.2017 г., да се яви в тридневен срок от получаването й в МБ Кулата при Митница Югозападна, за съставяне на акт за установяване на административно нарушение по чл.126 от ЗАДС. Същата е връчена на 23.10.2017 г. на ръка на Б. И..
За констатираното нарушение – превозване на акцизни стоки /етилов алкохол/, без данъчен документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на дължимия за тях акциз, в присъствие на нарушителя бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 284/23.10.2017 г., който бил връчен на Б. А. И. в деня на съставянето, без възражения. В законоустановения тридневен срок срещу АУАН не е постъпило възражение. 
Въз основа на административно наказателната преписка на 22.03.2018 г. от Началника на Митница Кулата, било издадено наказателно постановление № 434 от 22.03.2018 г., издадено от Г. С. А., Началник на Митница XXXXXXXXXX, с което на Б. А. И., ЕГН XXXXXXXXX, от с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX, на основание чл. 128, ал.2 от ЗАДС във връзка с чл.53 от ЗАНН и чл. 83, ал.1 от ЗАДС му е наложена глоба в размер на 2346,32 лева, представляваща двойния размер на дължимия акциз, за нарушение на чл. 126, ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, а на основание чл.124, ал.1 от същия закон са отнети в полза на държаната: 80 литра алкохолен продукт от чист етилов алкохол с добавена вода, аромати и оцветители, с действително алкохолно съдържание по обем 47,0 % vol  при 20 градуса С, годен за консумация, съгласно МЛЕ № 06_15.08.2017/14.09.2017 г., съдържащ се в 7 бр. пластмасови бутилки с вместимост по 11 литра и 3 бр. пластмасови бутилки с вместимост по 1 литър; 143 литра алкохолен продукт от чист етилов алкохол с добавена вода, аромати и оцветители, с действително алкохолно съдържание по обем 46,7 % vol при 20 градуса С, годен за консумация, съгласно МЛЕ № 07_15.08.2017/14.09.2017 г., съдържащ се в 13 бр. пластмасови бутилки с вместимост по 11 литра; 5 литра алкохолен продукт от чист етилов алкохол с добавена вода, аромати и оцветители, с действително алкохолно съдържание по обем 45,4 % vol при 20 градуса С, годен за консумация, съгласно МЛЕ № 08_15.08.2017/20.09.2017 г., съдържащ се в 5 бр. пластмасови бутилки с вместимост по 1 литър; Общо количество: 228 /двеста двадесет и осем/ литра етилов алкохол, като предмет на нарушение по чл.126, ал.1, т.1 от ЗАДС.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни доказателства – показанията на свидетелите К. Л., Т. Ш. и Р. В. 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 XXXXXXXXXX; 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 А. К., К. З. и М. 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. В тази насока са и обясненията на жалбоподателя, на които съдът също даде вяра.
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. НП е издадено от компетентен орган.
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 кредитираните доказателствени средства се установи от обективна страна, че на 04.08.2017 г. в гр. XXXXXXXX, на ул. “XXXXXXXXXX”, Б. А. И. е превозвал с управлявания от него лек автомобил марка “Рено”, модел “Клио”, с рег. № XXXXXXXXXX, акцизна стока – етилов алкохол, както следва:
- 80 литра алкохолен продукт от чист етилов алкохол с добавена вода, аромати и оцветители, с действително алкохолно съдържание по обем 47,0 % vol при 20 градуса С, годен за консумация, съгласно съгласно МЛЕ № 06_15.08.2017/14.09.2017 г., съдържащ се в 7 бр. пластмасови бутилки с вместимост по 11 литра и 3 бр. пластмасови бутилки с вместимост по 1 литър;
- 143 литра алкохолен продукт от чист етилов алкохол с добавена вода, аромати и оцветители, с действително алкохолно съдържание по обем 46,7 % vol при 20 градуса С, годен за консумация, съгласно МЛЕ № 07_15.08.2017/14.09.2017 г., съдържащ се в 13 бр. пластмасови бутилки с вместимост по 11 литра;
- 5 литра алкохолен продукт от чист етилов алкохол с добавена вода, аромати и оцветители, с действително алкохолно съдържание по обем 45,4 % vol при 20 градуса С, годен за консумация, съгласно МЛЕ № 08_15.08.2017/20.09.2017 г., съдържащ се в 5 бр. пластмасови бутилки с вместимост по 1 литър; 
Общо количество: 228 /двеста двадесет и осем/ литра етилов алкохол, с дължим акциз в размер на 1173,16 лв., видно от експертна справка рег. № 32-334838/29.11.2017 г. на отдел “Акцизи” при Митница Югозападна, без данъчен документ по ЗАДС или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ, или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, с което е осъществил състава на чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове.
Умисълът на едно лице към определено нарушение се установява не само от неговите обяснения,но преди всичко от неговите обективни действия. От фактическите действия на жалбопадателя прозира, че ясно е съзнавал общественоопасният  характер на деянието  и неговите последици и е целял тяхното настъпване, поради което съдът приема, че нарушението е извършено умишлено.
С оглед на гореизложеното съдът намира, че жалбоподателят е нарушил задължението си по чл. 126, ал.1, т.1 от ЗАДС /в редакцията на ДВ преди измененията в ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г./, а именно: «На лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се налага: глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 2000 лв. – за физическите лица», поради което правилно и законосъобразно административно наказателната му отговорност е ангажирана на същото основание. Наложената глоба е определена в точно определен размер, поради не подлежи на корекция. 
Съгласно чл.124, ал.1 от ЗАДС при нарушение на чл.126 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. 
Съгласно чл.4 т.1 от ЗАДС по смисъла на този закон: "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2, а съгласно чл.2 от същия закон на облагане с акцизни стоки подлежат алкохолът и алкохолните напитки. А съгласно чл.4, т.7 от ЗАДС "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.
С оглед значимостта на охраняваните обществени отношения, случаят не е маловажен по смисъла на чл. 28 ЗАНН. Ето защо, не са налице предпоставките за приложение на разпоредбите на чл. 39 ЗАНН.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА, като законосъобразно и правилно наказателно постановление № 434 от 22.03.2018 г., издадено от Г. С. А., Началник на Митница XXXXXXXXX, с което на Б. А. И., ЕГН XXXXXXXXX, от с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXX, обл. XXXXXXXXX, ул. “XXXXXXXXXX” № XX, на основание чл. 128, ал.2 от ЗАДС във връзка с чл.53 от ЗАНН и чл. 83, ал.1 от ЗАДС му е наложена глоба в размер на 2346,32 лева, представляваща двойния размер на дължимия акциз, за нарушение на чл. 126, ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, а на основание чл.124, ал.1 от същия закон са отнети в полза на държаната: 80 литра алкохолен продукт от чист етилов алкохол с добавена вода, аромати и оцветители, с действително алкохолно съдържание по обем 47,0 % vol  при 20 градуса С, годен за консумация, съгласно МЛЕ № 06_15.08.2017/14.09.2017 г., съдържащ се в 7 бр. пластмасови бутилки с вместимост по 11 литра и 3 бр. пластмасови бутилки с вместимост по 1 литър; 143 литра алкохолен продукт от чист етилов алкохол с добавена вода, аромати и оцветители, с действително алкохолно съдържание по обем 46,7 % vol при 20 градуса С, годен за консумация, съгласно МЛЕ № 07_15.08.2017/14.09.2017 г., съдържащ се в 13 бр. пластмасови бутилки с вместимост по 11 литра; 5 литра алкохолен продукт от чист етилов алкохол с добавена вода, аромати и оцветители, с действително алкохолно съдържание по обем 45,4 % vol при 20 градуса С, годен за консумация, съгласно МЛЕ № 08_15.08.2017/20.09.2017 г., съдържащ се в 5 бр. пластмасови бутилки с вместимост по 1 литър; Общо количество: 228 /двеста двадесет и осем/ литра етилов алкохол, като предмет на нарушение по чл.126, ал.1, т.1 от ЗАДС.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:



























