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Р Е Ш Е Н И Е № 3401
гр. Сандански, 31.12.2018 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

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

	                     			 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова

при секретаря Йорданка Стойкова, като разгледа докладваното от съдия Бузова АНД № 427 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 № 87 от 17.07.2018 г., издадено от Г. С. А., Началник на Митница Югозападна, упълномощен със Заповед № ЗАМ-555/32-127892 от 11.05.2017 г. на Директора на Агенция „Митници”, с което на Д. О. М., ЕГН XXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXX, ПК XX, общ. XXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXX” № XX, на основание чл. 128, ал.2 от ЗАДС във връзка с чл.53 от ЗАНН му е наложена глоба в размер на 5809,32 лева, 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: 540 литра дестилатен алкохолен продукт, с действително алкохолно съдържание по обем 48,9 % vol при 20 градуса С, годен за консумация, съгласно МЛЕ № 11_04.12.2017/02.02.2018 г. на ЦМЛ при ЦМУ, съдържащ се в 54 броя пластмасови туби с вместимост по 10 литра всяка, като предмет на нарушение по чл.126 от ЗАДС.
Санкционният акт в срок е обжалван от наказаното лице. С жалбата е направено искане за неговата отмяна, като не се сочат основания за това. В съдебно заседание жалбата е поддържана от наказаното лице, като изложените доводи се свеждат до това, че желае да му се намали имуществената санкция, тъй като няма възможност да я заплати
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 31.07.2018 г., а жалбата подадена от нарушителя и заведена в ТМУ – XXXXXXXXX на 03.08.2018 г. 
След преценка допустимостта на жалбата, събраните по делото доказателства и направените доводи, съдът приема за установено следното от фактическа страна:
Д. О. М., ЕГН XXXXXXXX е с адрес с. XXXXXXXX, ПК XX, общ. XXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, като през 2017 г. живеел на различни места.
На 09.11.2017 г. около 11.30 часа свидетели на ММГ при ЦМУ – старши митнически инспектор В. М., старши митнически инспектор Ж. К., митнически инспектор Р. Г. и митнически инспектор м. К. – Е., извършили проверка в частен дом, находящ се в с. XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX. Проверката била извършена във връзка с оперативна информация относно държане на акцизна стока – етилов алкохол, без данъчни документи, удостоверяващи плащането, начисляването или обезпечаването на акциз, от лицето Д. О. М.. Лицата били допуснати доброволно до имота от един от обитателите му Д. М., с ЕГН XXXXXXXXXXX.
Под стълбище, находящо се на входната врата в жилищната постройка в имота, били открити 17 броя пластмасови туби с вместимост 10 литра, съдържащи общо 170 литра безцветна течност с мирис на етилов алкохол. На тавана установили 37 броя пластмасови туби с вместимост 10 литра всяка или общо 370 литра безцветна течност с мирис на етилов алкохол, като общото количество открито в имота било 540 литра. Пред проверяващите служители Д. М. заявил, че откритата течност с мирис на алкохол е ракия и че е негова, но нямал документи за заплатен, начислен или обезпечен акциз.
Със спиртомер било установено еднакво алкохолно съдържание по обем във всяка една от тубите, поради което от течността била взета сборна проба за лабораторен анализ, отразена в Протокол за вземане на проба № 325/09.11.2017 г., разпределена в 4 броя пластмасови бутилки по 1 литър, запечатани с пломби № 0027812, № 0027803, № 0027821 и № 0027835, от които 2 бр. – лабораторни, 1 бр. – за проверяваното лице и 1 бр. – контролна /на съхранение в Митница Югозорадна/. След приключване на контролните действия всички 54 броя пластмасови туби с вместивост по 10 литра всяка били обезпечени чрез поставянето на пломби.
Резултатите от проверката и направените констатации били отразени в Протокол за извършена проверка № 17BG9999А040072/09.11.2017 г. по описа на ЦМУ, а с опис на иззетите акцизни стоки към ПИП, са иззети откритите 54 броя пластмасови туби с вместимост 10 литра всяка, съдържащи 540 литра безцветна течност с мирис на етилов алкохол. Същите били предадени за съхранение в склада на МБ XXXXXXXXX при Митница Югозапдна, където били заприходени със складова разписка № 4900367423/ЗА025/2017/09.11.2017 г.
Със заявка за анализ/експертиза рег. № 325/09.11.2017 г., два броя опаковки от взетата проба били изпратени до ЦМЛ за изготвяне на Експертно становище относно определяне вида на стоката. Съгласно Митническата лабораторна експертиза № 11_04.12.2017 г./02.02.2018 г. на ЦМЛ при ЦМУ, безцветната течност с мирис на алкохол – 540 литра, представлява дестилатен алкохолен продукт, с действително алкохолно съдържание по обем 48,9% vol при 20 градуса С, годен за консумация.
Видно от служебна бележка към рег.№ 32-34874/02.02.2018 г. на Директора на Дирекция „Митническа дейност и методология” в Агенция „Митници”, анализираните проби могат да се класират до ниво позиция на КН – 2208, обхващаща „етилов алкохол, неденатуриран с алкохолно съдържание по обем под 80 %; дестилати, ликьори и други спиртни напитки”.
За тези акцизни стоки – 540 литра етилов алкохол, не били представени документи, удостоверяващи плащането, начисляването или обезпечаването на дължимия за тях акциз, поради което на 06.02.2018 г. бил проведен телефонен разговор с Д. О. М., който бил поканен да се яви на 08.02.2018 г. в 11.00 часа в Митница Югозападна – гр. XXXXXXXXXXX, за съставянето и връчването на АУАН, за което бил съставен ПИП № 18BG9999А004398/06.02.2018 г.
За констатираното нарушение – държане на акцизни стоки /етилов алкохол/, без данъчен документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на дължимия акциз, на основание чл.40, ал.1 ЗАНН, бил съставен АУАН № 45/08.02.2018 г., който бил предявен и върчен на нарушителя Д. О. М., в деня на съставянето му, без възражения от страна на жалбоподателя. В законоустановения 3-дневен срок не постъпили и писмени възражение по съставения АУАН. 
Въз основа на административно наказателната преписка било издадено наказателно постановление № 87 от 17.07.2018 г., от Г. С. А., Началник на Митница Югозападна, упълномощен със Заповед № ЗАМ-555/32-127892 от 11.05.2017 г. на Директора на Агенция „Митници”, с което на Д. О. М., ЕГН XXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXXX, ПК XX, общ. XXXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX” № XX, на основание чл. 128, ал.2 от ЗАДС във връзка с чл.53 от ЗАНН му е наложена глоба в размер на 5809,32 лева, 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: 540 литра дестилатен алкохолен продукт, с действително алкохолно съдържание по обем 48,9 % vol при 20 градуса С, годен за консумация, съгласно МЛЕ № 11_04.12.2017/02.02.2018 г. на ЦМЛ при ЦМУ, съдържащ се в 54 броя пластмасови туби с вместимост по 10 литра всяка, като предмет на нарушение по чл.126 от ЗАДС.
Изложената фактическа обстановка по делото се установява от събраните по делото гласни доказателства – обясненията на жалбоподателя, показанията на свидетелите М. Е. К.-Е., О. Ж. М., Г. С. Т., Р. Й. Г. и писмените доказателства –Договор за услуги на работник в Агенция; Служебна бележка  от Агенция по заетостта с изх. №60-08-12-15752/12.04.2018 г. на Д. О. М.; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №87, том I, дело №125/1985 година; Регистрационна карта на земеделски производител от 07.03.2006 г. на О. Ж. М.; Анкетна карта за регистрация на земеделски производител от 07.03.2006 г. на О. Ж. М.; Два броя договор за отдаване на лозе под наем от 01.10.2012 г.; Удостоверение за вписване в  лозарския регистър №11301974/01/24.09.2013 г. на О. Ж. М.; Писмо от Изпълнителна агенция по лозата и виното до О. М.; Акцизен данъчен документ № 8 от 09.02.2010 г. на О. Ж. М.; Акцизен данъчен документ №6 от 07.02.2011 г. на О. Ж. М.; Акцизен данъчен документ № 9 от 05.03.2011 г. на О. Ж. М.; Акцизен данъчен документ № 5 от 13.05.2011 г. на О. Ж. М.; Акцизен данъчен документ №1 от 04.01.2013 г. на О. Ж. М.; Акцизен данъчен документ № 1 от 27.02.2015 г. на О. Ж. М. и Справка декларация от 04.01.2013 г. за джибри от О. Ж. М..  
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 М. Е. К.-Е., Г. С. Т. и Р. Й. Г., 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 и по-конкретно липсата на възражения от страна на жалбоподателя при съставянето на АУАН, както и липсата на такива в законовия 3-дневен срок. В този ред на мисли, съдът отказа да изгради фактическите си констатаци от показанията на свидетеля О. М. – баща на жалбоподателя и от обясненията на жалбоподателя, в частите, в които заявяват, че процесния алкохол е на бащата М., тъй като този свидетел е заинтересован от благоприятен за сина му изход и твърдения в подобен смисъл изцяло се опровергават от изложеното по-горе.
Съдът не изгради фактическите си констатации и от представените от процесуалния представител на жалбоподателя АДД-та, тъй като видно от същите, те са за заплатен акциз за ракия с измерено алкохолно съдържание 40 % vol, а съгласно Митническата лабораторна експертиза № 11_04.12.2017 г./02.02.2018 г. действителното алкохолно съдържание по обем на откритата в дома на жалбоподателя ракия е 48,9 % vol. Още повече, че същите са за малка част в сравнение с откритото количество.
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 и АУАН са издадени от компетентни органи, при спазване на сроковете по чл.34 от ЗАНН.
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 жалбоподателят Д. О. М. на 09.11.2017 г. е държал в обитавания от него частен дом, находящ се на ул. „XXXXXXXX” № XX в гр. XXXXXXXXX, акцизна стока – етилов алкохол, както следва: 540 литра дестилатен алкохолен продукт, с действително алкохолно съдържание по обем 48,9 % vol при 20 градуса С, годен за консумация, съгласно Митническа лабораторна експертиза № 11_04.12.2017 г./02.02.2018 г. на ЦМЛ при ЦМУ на Агенция „Митници”, съдържащ се в 54 броя пластмасови туби с вместкимост по 10 литра всяка, с дължим акциз в размер на 2 904,66 лв., видно от експретна справка № 32-54618/21.02.2018 г. на отдел „Акцизи” при митница Югозапдна, 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 акциз, с което деяние е осъществил състава на чл.126, ал.1, т.1 от ЗАДС.
Ракията е акцизна стока. 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.
Административната отговорност на нарушителя е ангажирана, затова че жалбоподателят държи акцизни стоки без документ удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза. За да е осъществен състава на нарушението по чл.126 от ЗАДС е необходимо субектът на административното нарушение да е осъществил посочената в правната норма на изпълнителното деяние „държане” на акцизни стоки без документ удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, като не е необходимо същият да е собственик, за да бъде осъществен състава на нарушението.
Настоящият случай правилно не е определен от административнонаказващия орган като маловажен, тъй като съгласно чл.126 „б”, ал.2 ЗАДС, маловажни са случаите, при които двойният размер на дължимия акциз за стоките – предмет на нарушение не надвишава 100 лв. В настоящия случай двойният размер на дължимия акциз е в размер на 5 809,32 лв. При определяне на наказанието, административнонаказващият орган правилно е определил материалните и процесуални разпоредби на закона и е наложил глоба в законоустановените граници, въз основа на двойния размер на дължимия на стоката „етилов алкохол” акциз, към момента на извършване на нарушението.   
Съгласно чл.124, ал.1 от ЗАДС при нарушение на чл.123, ал.2 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. 
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 № 87 от 17.07.2018 г., издадено от Г. С. А., Началник на Митница Югозападна, упълномощен със Заповед № ЗАМ-555/32-127892 от 11.05.2017 г. на Директора на Агенция „Митници”, с което на Д. О. М., ЕГН XXXXXXXXX, с адрес с. XXXXXXXXX, ПК XX, общ. XXXXXXXXX, обл. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX” № XX, на основание чл. 128, ал.2 от ЗАДС във връзка с чл.53 от ЗАНН му е наложена глоба в размер на 5809,32 лева, 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: 540 литра дестилатен алкохолен продукт, с действително алкохолно съдържание по обем 48,9 % vol при 20 градуса С, годен за консумация, съгласно МЛЕ № 11_04.12.2017/02.02.2018 г. на ЦМЛ при ЦМУ, съдържащ се в 54 броя пластмасови туби с вместимост по 10 литра всяка, като предмет на нарушение по чл.126 от ЗАДС.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Благоевградски административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
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