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Р Е Ш Е Н И Е № 2591
гр. Сандански, 01.10.2018 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

при секретаря Валентина Томова, като разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.д. № 264 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 № F363529 от 15.01.2018 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, с което на „XXXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXX, представлявано от Б. С. С., със седалище и адрес на управление: гр. XXXXXXXX, ул. ”XXXXXXX” № XX, на основание чл.53 във връзка с чл.83 от ЗАНН и чл. 185, ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева за нарушение на чл.118, ал.1 от 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. Твърди, че липсва фактическото основание на чл.185, ал.1 ЗДДС за издаване на НП, тъй като не е налице постъпило плащане от клиента на дружеството, заради което да се налага издаване на касова бележка. Сочи се, че се касае за дистанционна продажба, а не за такава в търговския обект, както и че е съставен втори АУАН за нарушение на чл.185, ал.2 ЗДДС, която разпоредба поглъщала чл.185, ал.1 ЗДДС. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява. Процесуалният му представител поддържа подадената жалба по сочените в същата съображения и доразвива доводите си.
Административно-наказващият орган, редовно призован, не изпраща представител в съдебно заседание, но изпраща писмено становище, в което твърди, че НП е издадено правилно и законосъобразно, за което следва жалбата да бъде оставена без уважение. Излага подробни съображения затова.
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 02.04.2018 г. /видно от разписка - л. 8 от делото/, а жалбата срещу него е подадена на 05.04.2018 г. /л.1/.
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 „XXXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXXXXX, представлявано от Б. С. С., със седалище и адрес на управление: гр. XXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXXX” № XX, стопанисва търговски обект – цех за производство и търговия с ГО и СОМ, находящ се в гр. XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX.
На 23.10.2017 г. била извършена проверка от служителите на ТД на НАП-XXXXXXXXXX – инспектори по приходите в отдел “Оперативна проверка” в търговски обект - цех за производство и търговия с ГО и СОМ, находящ се в гр. XXXXXXXXX, XXXXXXXX, стопанисван от “XXXXXXXX” ЕООД.
Проверяващите открили в обекта стокова разписка № 0000023526 от 09.10.2017 г. с печат на ЗЛ и печат “платено” за сумата от 340.00 лв., за извършена от клиент покупка на дърва нарязани и сцепени, с доставчик “XXXXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXXXXXXX. Установили, че за извършената от клиента покупка на дърва не е издадена касова бележка за извършеното плащане на 09.10.2017 г., въпреки, че в обекта имало монтирано, технически изправно и функциониращо фискално устройство модел “DATECS DP 35 KL” с ИН на ФУ: XXXXXXX и ИН на ФУ: XXXXXXXX и потвърждение в НАП № 3106681/05.01.2012 г.
За установеното проверяващите съставили констативен протокол, в присъствието на Б. С. – управител и Р. Ч. - секретар, в който отразили констатациите и наредили управителят или упълномощено лице да се яви в ИТД на НАП гр. XXXXXXXX, ул.”XXXXXXX” №XX на 03.11.2017 г. и да представи определени документи.  На 20.11.2017 г. бил съставен и акт за установяване на административно нарушение № F363529/20.11.2017 г., в присъствието на С. М. П. и В. Д. – свидетели-очевидци при установяване на нарушението и Р. Б. С. – пълномощник на представляващият и управляващ “XXXXXXXXX” ЕООД, за нарушение на чл.118, ал.1 ЗДДС. След съставянето на същия, на същата дата АУАН бил предоставен за запознаване на Р. С. - пълномощник, който след запознаване със същия, не направил писмени обяснения и възражения и получил екземпляр от него. 
Въз основа на административно-наказателната преписка на 15.01.2018 г. заместник директорът на ТД на НАП - гр. XXXXXXXXX, издал обжалваното наказателно постановление № F363529 от 15.01.2018 г., с което на „XXXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXXXXXX, представлявано от Б. С. С., със седалище и адрес на управление: гр. XXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXX” № XX, на основание чл.53 във връзка с чл.83 от ЗАНН и чл. 185, ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева за нарушение на чл.118, ал.1 от 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 свидетелите К. М., С. П. и Р. С.. 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 показанията на свидетелите М. и П., макар и с липса за спомен за случилото се, тъй като потвърждават отразеното в АУАН и в съставения констативен протокол, които факти се припокриват и с част от показанията на свидетеля С., който потвърждава за откритата в офиса стокова разписка, с надпис “Платено” и липсата на касова бележка, във връзка с тази стокова разписка. Но съдът отказа да кредитира показанията му, които са в насока, че дървата не били доставени и платени, тъй като противоречи на здравата житейска логика, да издаваш документ за плащане на стока и този документ преждевременно да го предоставящ на клиента, с цел именно да удостовериш плащането на тази стока. 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 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. Както в АУАН, така и в НП е изписана датата на извършване на нарушението – 09.10.2017 г.
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 състава на административно нарушение по чл.118, ал.1 от ЗДДС. 
От обективна страна като търговец, стопанисващ търговски обект – цех за производство и търговия с ГО и СОМ, находящ се в гр. XXXXXXXXX, XXXXXXXXX е допуснал да се извърши продажба, подробно 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. Видно от приложената по делото стокова разписка, същата е от 09.10.2017 г., за дърва на стойност 340.00 лв., предадени на клиента – С. П. и е налице отразяване с печат, че сумата е била платена в брой. В стоковата разписка е посочен за съставител управителя на дружеството. Именно тези обстоятелства водят на извода, че е била осъществена покупко-продажба на описаните в стоковата разписка стоки, а също така е налице и отбелязване, че сумата е платена. В се в тази посока липсва отбелязване, че сумата не е платена или пък ще бъде платена след определен срок, поради което съдът прие, че именно на тази дата е била извършена покупко-продажбата по аргумент на чл.328, ал.1 ТЗ, съгласно който купувачът е длъжен да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му дават право да я получи, освен ако е уговорено друго. В случая обаче липсват доказателства да е уговорено друго, напротив наличната стокова разписка е точно в посока, че е извършена покупко-продажбата и плащане на същата, поради което при липса на издаден фискален бон за това плащане, жалбоподателят е осъществил състава на вмененото му нарушение от обективна страна.
От събраните по делото доказателства се доказа по безспорен начин извършеното от жалбоподателя нарушение на чл. 118, ал.1 от ЗДДС, съгласно който " 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 (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.”. 
Съгласно чл.25, ал.2 от Наредба № 18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, при разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл.3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането. Без значение в случая е какви са вътрешните правила на дружеството щом същите противоречат на Наредбата от разпоредбите на която следва извод, че в момента на извършване на плащането, продавачът следва да издаде фискален касов бон или да е издал фискална касова бележка, предадена на разносвача в хипотезата на разносна търговия, който от своя страна да я предостави на купувача при плащането.
Съдът счита за нужно да подчертае, че в случая наказаният субект е ЕООД, а административно наказателната му отговорност е ангажирана на основание чл. 83 от ЗАНН, вр. чл. 185, ал.1 от 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.
Наложената имуществена санкция в размер на 500 лева е определена при минимума, който в случая е 500 лева, предвиден в закона за конкретните нарушения – чл.185, ал.1 от ЗДДС и е съобразен с тежестта на нарушението и отсъствието на данни за други нарушения, поради което не съществува основание за ревизията й. 
Неприложимостта на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН съдът обосновава със значимостта на охраняваните с нарушената материално правна норма обществени отношения. Така целта и респективно задължението на търговеца за издаване на касова бележка има двойно значение. От една страна, тя е свързана с фискалната политика на държавата, а от друга - тя е документ за извършена продажба с минимално съдържание: дата, вид на стоката и цената й, и като такъв има голямо значение за защита интересите на потребителите. Ето защо съдът намира, че в случая не е налице маловажност на случая, обусловена само и единствено от цената на продадената стока.
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:

ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно наказателно постановление № F363529 от 15.01.2018 г., издадено от А. К. Г. - заместник директор на ТД на НАП-XXXXXXXXXX, упълномощена да издава наказателни постановления за налагане на административни наказания по чл.185 от ЗДДС, с което на „XXXXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXXXXX, представлявано от Б. С. С., със седалище и адрес на управление: гр. XXXXXXXX, ул. ”XXXXXXXX” № XX, на основание чл.53 във връзка с чл.83 от ЗАНН и чл. 185, ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева за нарушение на чл.118, ал.1 от 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:

