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Р Е Ш Е Н И Е № 3400
гр. Сандански, 31.12.2018 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на двадесет и девети декември две хиляди и осемнадесета година, наказателно отделение, първи състав:

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Йорданка Стойкова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 243 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 № F286006 от 02.05.2017 г., издадено от А. К.Г. - 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-1582/23.12.2015 г., с което на “XXXXXXXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXX” № XX, представлявано от С. С. Б., на основание чл.53, във връзка с чл.27 /чл.83/ и чл.3, ал.1/ал.2 ЗАНН и чл. 185, ал.1 ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева за нарушение на чл.118, ал.1 ЗДДС.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговото изменение, тъй като са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в липса на пълно и точно описание на нарушението, като не са посочени обстоятелствата при които е извършено нарушението, както и в наличие на противоречия между фактите, които са били приети за установени. Твърди се, че зам. директорът на приходите не е надлежно оправомощен да издава НП, както и че наложената имуществената санкция, която е определена в размер на 1000 е необоснован и несъобразен с тежестта на вмененото на дружеството нарушение. В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован се явява, поддържа жалбата си, дава обяснение и лично и чрез процесуалния си представител моли НП да бъде отменено по изложени подробни основания изложени в писмено становище.
Административно-наказващият орган, редовно призован изпраща представител в съдебно заседание, който твърди, че наказателното постановление е издадено правилно и законосъобразно, за което следва жалбата да бъде оставена без уважение. Излага подробни съображения в писмено становище.
За РП-гр. Сандански представител не се явява и не изразява становище.
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 09.06.2017 г. /видно от разписка - л. 7 от АНД № 528/2017 г./, а жалбата срещу него е подадена на 15.06.2017 г. /л.5 от АНД № 528/2017 г./.
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 гр. XXXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXXX” № XX, представлявано от С. С. Б., стопанисва търговски обект – заведение „XXXXXXXXXX”, находящ се в гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXX” № XX. 
На 08.12.2016 г. в 19.30 часа е била извършена проверка от служителите на ТД на НАП-XXXXXXXX – инспектори по приходите в отдел „Оперативни проверки” И. В. Г. и Т. Е. И., в търговски обект – заведение „XXXXXXXXX”, находящ се в гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX. стопанисван от “XXXXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXXXXXXXX. Проверката документирали с ПИП № 0263572/08.12.2016г., като записали, че при извършената контролна покупка /консумация/ на обща стойност 26,29 лева, платени в брой от инспектор по приходите на НАП, от името на „XXXXXXXXX“ ЕООД не е била издадена фискална касова бележка от наличното в обекта и работещо фискално устройство, модел „Датекс“ с ИН на ФУ XXXXXXXX и ИН на ФП: XXXXXXXXXXX с потвърждение в НАП с № 3339678/02.04.2012г. 
От изложеното, проверяващите органи констатирали, че жалбоподателят е извършил нарушение по чл.118, ал.1 от ЗДДС, като не е изпълнил задължението си за направеното плащане да издаде фискална касова бележка.
За констатираното нарушение, свидетелят И. Г., в присъствието на свидетеля Т. И., съставил акт за установяване на административно нарушение № F286006/22.12.2016г. 
Въз основа на така съставения акт, Зам.Директора на ТД на НАП –XXXXXXXX – А. К. Г., е издал наказателно постановление № F286006, с което на жалбоподателя, на основание чл.185, ал., от ЗДДС е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1000/хиляда/ лева, за извършено нарушение по чл.118, ал.1 от ЗДДС. Наказателното постановление е връчено лично на жалбоподателя С. Б. на 09.06.2017г., а жалбата срещу същото е депозирана пред АНО поп пощата - на 15.06.2017г.
	Така установената фактическа обстановка съдът възприе въз основа на представените по делото писмени и гласните доказателства, събрани чрез разпита на свидетелите И. Г. и Т. И. и обясненията на жалбоподателя.
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 свидетеля, 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 категорично ги налага като безспорен доказателствен източник и се подкрепят и от обясненията на жалбоподателя. Съдът съобрази и обстоятелството, че гласните доказателствени материали кореспондират с отразеното в приетите от съда писмени актове. 
Жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.
Съгласно чл.83, ал.1 от ЗАНН, в предвидените в съответния закон, указ, постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност.        
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. 
Обжалваното наказателното постановление е издадено от компетентен орган за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС. Съгласно цитираната разпоредба "Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта”. 
	Съгласно чл.185, ал.1 от ЗДДС: „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.». 
Видно от Заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015 г., издадена от изпълнителния директор на ТД на НАП XXXXXXXXX, зам. директорите са оправомощени да издават НП, за нарушения по чл.185 от ЗДДС.
Задължителна част от съдържанието АУАН и на постановлението, съгласно чл.42, т.4 от ЗАНН и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, са описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено. Наказателно постановление без тези реквизити е незаконосъобразно и необосновано. В случая, както в АУАН, така и в обжалваното НП не е описано коректно нарушението с всичките му фактически признаци. Не се съдържат фактически констатации за това какви покупки са извършение, от кого са извършени, за да може съдът да прецени, дали действително се касае за закупуване на стоки, предмет на продажба в заведението, от кого са закупени и от тук каква е стойността им. Описанието на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено, следва да се съдържат, както в АУАН, така и в НП. Чрез описанието на нарушението наказаното лице следва да има възможност да разбере в извършване на какво точно административно нарушение е обвинен. Всички други документи могат да бъдат само доказателства в подкрепа на тези констатации. Отсъствието на пълно фактическо описание на нарушението в НП съставлява допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като нарушава процесуалните права на наказаното лице и конкретно правото му да разбере в извършване на какво точно нарушение е обвинено, за да се защити. Това е основание за отмяна на НП като незаконосъобразно от процесуалноправна страна в частта относно наложената  санкция, без необходимост съдът да се произнася по същество.
Но за пълнота на мотивите и тъй като производството е от административно наказателен характер, следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано. Съгласно чл.131, ал.1 ЗДДС, установяването на нарушенията по този закон и нормативните актове по прилагането му, издаването на наказателни постановления и обжалването им става по реда на ЗАНН. А чл.84 ЗАНН препраща към разпоредбите на НПК относно правилата за производството по разглеждане на жалбите. Съгласно чл.14, ал.2 от НПК нарушителя се счита за невиновен до доказване на противното по безспорен начин.
Съдът намира, че при така установената фактическа обстановка жалбоподателят от обективна страна като търговец, стопанисващ търговски обект – заведение за хранене, жалбоподателят е допуснал да се извърши продажба, описана в издадените административни актове от служителите на ТД на НАП, без да бъде издаден документ за продажба и по-конкретно фискална касова бележка от наличното в обекта фискално устройство.
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. 185, ал.1 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.
Но при налагане на наказанието административнонаказващият орган не е посочил дали е взел предвид тежестта на нарушението, всички смекчаващи и отегчаващи обстоятелства, и съответно защо не е констатирал, налице ли са предпоставките за прилагане на чл.28 от ЗАНН, което от своя страна не дава възможност на съда да прецени законосъобразността на издаденото НП. 
Настоящият състав намира, че в конкретния казус се касае именно за маловажен случай на административно нарушение. Едно деяние представлява „маловажен случай” по смисъла на чл.93 т.9 от НК, приложим на основание чл.11 от ЗАНН, когато степента на обществената му опасност е по-ниска от обикновените случаи на нарушения от съответния вид, поради липса или незначителност на вредните последици или поради наличие на други смекчаващи обстоятелства. Тъй като се касае за едно строго формално нарушение, не следва да се обсъждат вредните последици, но са налице единствено и само смекчаващи вината обстоятелства, а именно неиздаването на фискалната касова бележка не е довело до укриване на реалния оборот и неплащане на ДДС, поради обстоятелството, че тези плащания са били отразени в банковите извлечения на дружеството и съответно осчетоводени, както и липсата на каквито и да било други нарушения на фискалната политика при извършената проверка. Не без значение е и обстоятелството, че нарушението е за първи път, което е посочено и в самото НП. Всички тези обстоятелства дават основание да се приеме, че очевидно описаното в АУАН и НП административно нарушение разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушенията по чл.118, ал.1 от ЗДДС, както и че предвидения дори минимален размер на санкцията се явява несъразмерно тежък на извършеното нарушение.
Отделно от това, видно от обясненията на самия жалбоподател, както и от представените по делото писмени доказателства /контролна лента 1702 от дневен финансов отчет – л.61/, се установява, че процесната сума в размер на 26,29 лева е била фискализирана в 19.36 минути на същата дата. Установява се също, че в момента, когато проверяващите органи са потърсили сметката, същата им е била предоставена от друг сервитьор, а не този който ги е обслужвал, и тъй като всеки един от тях имал собствена парола за достъп до компютъра и не е могло да бъде приключена по този начин сметката от друг колегата, е била дадена бележка на хартия със съответната дължима сума, като причината за това е било отсъствие на сервитьора, тъй като в деня на проверката и по-конкретно в посочения час започнали да идват доста хора в заведението, предвид честването на студентския празник. Отделно от това, както съдът посочи по-горе, безспорно се установи от представените писмени документи – контролна лента 1702 от дневен финансов отчет, че процесната сума в размер на 26,29 лева е била фискализирана в 19.36 минути на същата дата.
Предвид изложеното съдът приема, че административно наказващият орган е следвало да съобрази, че се касае до маловажен случай на административно нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН и да предупреди писмено нарушителя, че при следващо нарушение ще бъде санкциониран. Като не е сторил това, той е издал НП в противоречие със закона.
Обстоятелството, че се касае до формално извършено нарушение, не изключва приложението на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН и административнонаказващият орган е следвало да направи съвкупна преценка на всички обстоятелства относно степента на обществена опасност на конкретното административно нарушение, като го съпостави с останалите случаи на това нарушение.
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:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № F286006 от 02.05.2017 г., издадено от А. К. Г. - заместник директор на ТД на НАП - XXXXXXXX, упълномощена да издава наказателни постановления за налагане на административни наказания по чл.185 от ЗДДС със заповед на изпълнителния директор на НАП № ЗЦУ-1582/23.12.2015 г., с което на “XXXXXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXX” № XX, представлявано от С. С. Б., на основание чл.53, във връзка с чл.27 /чл.83/ и чл.3, ал.1/ал.2 ЗАНН и чл. 185, ал.1 ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева за нарушение на чл.118, ал.1 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:




	

