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Р Е Ш Е Н И Е № 2571
гр. Сандански, 27.09.2018 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публичното заседание на тринадесети 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. № 414  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 № 0294622 от 28.04.2017 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, с което на „XXXXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXXXXX, представлявано от Е. С. Ц., със седалище и адрес на управление: гр. XXXXXXX, пл.”XXXXXXXX” № XX, на основание чл.53 от ЗАНН, във връзка с чл. 185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 /три хиляди/ лева за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена от МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС.
В жалбата се изразява несъгласие с постановлението, навеждат се доводи за неправилността и  незаконосъобразността му - че при съставянето на АУАН и издаденото въз основа на него НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и че извършването на нарушението не е доказано. Иска се отмяна на наказателното постановление.
В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя излага доводите от жалбата, които доразвива в писмена защита. 
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 писмена защита.
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. Препис от НП е връчен на жалбоподателя на 29.06.2018 г. /л.6/, а жалбата срещу същото е подадена в ТД на НАП XXXXXXXXX на 04.07.2018 г. /л.2/.
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
На 20.02.2017 г. в 13.15 часа органите по приходите от отдел „Оперативни проверки” при ТД на НАП гр. XXXXXXXX извършили проверка на търговски обект  - фитнес-център, находящ се в гр. XXXXXXX, ул. “XXXXXXXX” № XX, стопанисван от „XXXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXXXXX. В обекта като фитнес инструктор работел св. М. С. Ц.. Проверяващите се легитимирали и отпочнали извършването на проверката. Било установено, че в обекта има въведено в експлоатация фискално устройство, включено в работен режим, чрез което е била възможна промяната на касовата наличност чрез операциите “служебно въведени” или “служебно изведени” суми, извън случаите на продажба. Установили, че разчетената касова наличност по фискално устройство за 20.02.2016 г., видно от отпечатан дневен финансов отчет № 003776/20.02.2017 г. от монтираните в обекта ЕКАФП модел „Дейзи перфект S-KL” с ИН на ФУ: DY 320544 и ИН на ФП 36484432 в размер на 56,50 лева. Фактическата наличност преброена по банкноти и монети и вписана в опис от присъстващия на проверката фитнес инструктор била в размер на 183,60 лева. От дневния финансов отчет № 003776/20.02.2017 г. проверяващите установили, че за 20.02.2017 г. има вписани “служебно въведени” суми в размер на 50.00 лева. Установили още, че разликата между фактическата наличност в касата и тази разчетена от ФУ е в размер на 77,10 лева, за която направили извод, че представлявала въвеждане на пари в касата извън случаите на продажби, което не било отразено на фискалното устройство като “служебно въведени” суми.  
За констатираното при проверката бил съставен протокол на същата дата, в който било наредено управителят на дружеството или упълномощено от него лице да се яви на 27.02.2017 г. в 10.00 часа в ТД на НАП гр. XXXXXXXX и да представи документи. На 06.03.2017 г. срещу “XXXXXXXXX” ЕООД гр. XXXXXXXX, в присъствие на управителя Е. С. Ц., свидетелите С. П. и Г. П., свидетелят С. А. съставила акт за установяване на административно нарушение по чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Актът бил предявен на управителя, който се е запознал със съдържанието му, подписал го и му бил връчен препис от него. 
На 28.04.2017 г. зам. директорът на ТД на НАП гр. XXXXXXX, издал обжалваното наказателно постановление № 0294622 от 28.04.2017 г., с което на „XXXXXXXX” ЕООД, с ЕИК 202693548, представлявано от Е. С. Ц., със седалище и адрес на управление: гр. XXXXXXXX, пл.”XXXXXXX” № XX, на основание чл.53 от ЗАНН, във връзка с чл. 185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 /три хиляди/ лева за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена от МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС.
Тези факти съдът приема за установени след обсъждане и преценка на показанията на свидетелите С. А., С. П., Г. П. и М. Ц. 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 кредитира изцяло показанията на свидетелите, 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 им категорично ги налага като безспорни доказателствени източници. Съдът съобрази и обстоятелството, че гласните доказателствени материали кореспондират с отразеното в приетите от съда писмени актове, относно наличието на фискално устройство с функциите “служебно въведени суми” и “служебно изведени суми”, относно наличните суми, които са предадени, тъй като не противоречат на представените касови бележки, опис на парите и дневния финансов отчет. 
При така установените факти съдът прави следните изводи:
Жалбата е подадена от лице с право на жалба в законния седемдневен срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения :         
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.        
Обжалваното наказателното постановление е издадено от компетентен орган за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Съгласно цитираната разпоредба извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност /начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата/ на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите “служебно въведени” или служебно изведени” суми.
Съгласно чл. 185, ал.1 ЗДДС (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) 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. и ал.2, извън случаите по ал. 1 на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1.
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 нарушението с всичките му фактически признаци. Действително в случая е записано, че  установената разлика между фактическата наличност в касата и тази разпечатана от ФУ в размер на 77,10 лева представлява въвеждане на пари в касата извън случаите на продажби, което не е отразено на фискалното устройство като “служебно въведени” суми, а на следващо място е записано, че нарушението води до неотразяване на приходи, което е от съществено значение за реализиране на отговорност по посочения текст. Или казано по друг начин налице е противоречие, като не е описан в пълнота елемент от фактическия състав на нарушението по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, като съвсем не става ясно къде е била касата или в кой са се съхранявали парите, тъй като съгласно НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения не се съдържа изискване за обект, какъвто е процесният да има налична метална каса, а от друга страна безспорно се установи, че функциониращото в проверявания обект фискално устройство не е снабдено със собствено чекмедже за съхранение на постъпилите суми от продажбите в обекта. 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, в случая наличите на противоречиво описание на нарушението 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 процесуално правна страна в частта относно наложената  санкция, без необходимост съдът да се произнася по същество.
Но за пълнота на мотивите, според настоящия съд не се доказа, че жалбоподателят е извършил нарушението, което му е вменено.
Действително в случая е налице, т.нар. безвиновна отговорност, която при ЮЛ винаги стои, но в случая не се доказа, че е била променена касовата наличност извън случаите на продажба, за да бъдат използвани операциите на ФУ “служебно въведени” или “служебно изведени” суми. Както беше споменато по-горе в мотивите, се установи, че функциониращото в проверявания обект фискално устройство не е снабдено със собствено чекмедже за съхранение на постъпилите суми от продажбите в обекта, като служебни средства са се намирали в обособена каса. Доказа се в случая, че наред със служебните средства върху бар-плота са се намирали и лични такива на лица от фитнеса, което не е било забранено. Безспорно се установи, че в касата е имало 50 лева служебно въведени средства. Единствените служебни средства, намиращи се в касата са били тези, които са били служебно въведени и от покупки в общ размер 106,50 лева. В подкрепа на това обстоятелство са и показанията на свидетелите, че проверяващите не са обяснили подробно на свидетеля Ц., че следва да се предоставят само средствата за служебни цели, нито са изискали писмени обяснения от сервитьорите и декларации. За да е налице нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н 18 е необходимо да бъде установено, че не е отразена промяна в касовата наличност, като за целта е необходимо административно наказващият орган да докаже, че има промяна в служебната касова наличност, която не е надлежно отразена във ФУ. Такава е само наличността, получена в резултат на извършената дейност, а не наличността, в която са включени и лични средства на други лица. Само фактът, че наличната сума е по-голяма от отчетената не е достатъчен да се приеме, че това е резултат на не отразени приходи. Тежестта на доказване в хода на административно-наказателното производство е на административно-наказващият орган, който следва да докаже всички елементи от състава на вмененото на жалбоподателя нарушение, в това число и основанията за ангажиране на отговорността му по по-неблагоприятната санкционна норма.  
 По тези съображения съдът намира, че наказателното постановление е незаконосъобразно и неправилно и следва да бъде отменено. 
С оглед изхода на делото, съдът прие, че направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 32.54 лв., представляващи изплатена сума за пътни разходи на свидетеля С. А., с оглед субсидиарното приложение на НПК, и по-конкретно на нормата на чл.190, ал.1 НПК, следва да останат за сметка на държавата.
Предвид гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,съдът            

Р    Е    Ш    И :

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0294622 от 28.04.2017 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, с което на „XXXXXXXXX” ЕООД, с ЕИК XXXXXXXXX, представлявано от Е. С. Ц., със седалище и адрес на управление: гр. XXXXXXXX, пл.”XXXXXXXX” № XX, на основание чл.53 от ЗАНН, във връзка с чл. 185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 /три хиляди/ лева за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена от МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС.
	ПОСТАНОВЯВА направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 32.54 /тридесет и два лева и петдесет и четири стотинки/ лева, представляващи изплатена сума за пътни разходи на свидетел, ДА ОСТАНАТ за сметка на Държавата.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: 






