
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 23.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и трети 
септември през две хиляди и девета година, в състав: 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ТЕОДОРА ТОЧКОВА 
                      Членове:       ИВА БАЙНОВА 
              ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА  

             
При участието на секретаря М. Ч. ...………..……………...……………..……..… 
и  прокурора Г. Г. ……………………..……………….…………….………………..    
сложи за разглеждане к.а.н.дело № 211 по описа за 2009 година .…………......….……....     
докладвано от  Председателя  ………….…....…...……….……………...…………………….. 
На именното повикване в  09.30   часа се явиха: 
 

 КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ ТД НА НАП – Х., уведомен от предходното 

съдебно заседание се представлява от юриск.Х., редовно упълномощена.  

 ОТВЕТНИКЪТ ПО КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА “С.” ООД – Х., представлявано от С. 

Т. И., уведомен от предходното съдебно заседание се представлява от адв.К., редовно 

упълномощена по делото в производството пред първата инстанция.  

 ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Х. се явява прокурорът Г. Г..  

 Юриск.Х. – Да се даде ход на делото.  

 Адв. К. – Да се даде ход на делото.  

 ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.  

  Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото, поради което 

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

 Докладва се касационната жалба. 

 Юриск. Х. – Поддържам касационната жалба по изложените в нея съображения. 

Представям и моля да приемете като доказателство по делото  административен акт - 

ревизионен акт №2600800619/07.11.2008г., с отбелязване, че на 25.11.2008г. е влязъл в сила. 

Нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам делото за изяснено от фактическа 

страна. Да се приключи.  

 Адв. К. – Оспорвам жалбата. На възразявам да се приеме представения ревизионен акт. 

Нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам делото за изяснено от фактическа 

страна. Да се приключи.  

 ПРОКУРОРЪТ – Да се приеме представеното писмено доказателство. Нямам искания 

за събиране на нови доказателства. Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се 

приключи.  

 Юриск.Х. – Това е ревизионен акт, във връзка с ревизия, която е протекла отделно, но 

касае въпросния данъчен период, представяме го, тъй като в писмената защита представена 

от пълномощника на “С.” ООД пред първата инстанция, с която в последствие се запознахме 

се прави възражение, че представения по делото такъв няма заверка, т.е не е влязъл в сила, 

поради което в това производство го представяме именно с такава заверка.     

 Съдът намира, че следва да приеме като доказателство по делото представено заверено 

копие на ревизионен акт №2600800619/07.11.2008г., издаден срещу “Стиван” ООД – Х., с 



отбелязване, че е влязъл в сила на 25.11.2008г. и като взе предвид, че не се правят искания за 

събиране на други доказателства, счита, че следва да се даде ход на делото по същество. 

 Водим от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

 ПРИЕМА като доказателство по делото: ревизионен акт №2600800619/07.11.2008г., 

издаден срещу “С.” ООД – Х., със заверка, че е влязъл в сила на 25.11.2008г. 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

 Юриск.Х. – Уважаеми административни съдии, считаме решението на 

първоинстанционния съд за неправилно и незаконосъобразно, поради което моля да го 

отмените и наказателното постановление потвърдено. Съображенията ми са подробно 

описани в касационната жалба, поради което няма да ги преповтарям. Ще уточня, че от 

фактическа страна, че казусът е изцяло  изяснен, съответно тук става въпрос именно за 

вътрешнообщностно придобиване. Това бе потвърдено както от събраните по делото писмени 

доказателства, така и съответно от изготвената съдебно-счетоводна експертиза, а именно “С.” 

ООД е придобил съответни материали от страна на “М.” ООД,  съответно тези материали по-

късно са вложени в съответна продукция, която в последствие продадена на “М.” ООД. Не 

става въпрос за извършване на услуга, доколкото “С.” ООД е заприходил, така придобитите 

материали, именно като актив, т.е след като свои, и след като  ги е заприходил като свои, 

всъщност след това ги е вложил в производство, което също така продава именно  като 

вътрешнообщностна доставка на “М.” ООД. Това се потвърждава от приложените по делото 

дневници за покупки, съответно дневници за продажби и съдебно–счетоводната експертиза, 

където  ясно е отразено в кои сметки е заприходено като собствен актив и е третирано, като 

вътрешнообщностно доставка. От тази гледна точка ние считам, че мотивите на РС – Х., за 

това че сме изправени пред вътрешнообщностно придобиване на материалите по процесната 

фактура, ние считаме за правилни и законосъобразни.  

 Не считаме за правилни и законосъобразни мотивите обаче, че наказателното 

постановление се явява незаконосъобразно, тъй като не била изяснена датата на данъчното 

събитие, съответно датата на изискуемост на данъка. Тук и от съдебно-счетоводната 

експертиза се установява, че ответника в настоящото производство именно на 24.11.2007 

година е придобил материалите когато всъщност е издадена и процесната фактура. Това не  

оспорено и от “С.” ООД в хода на производството и от тази гледна точка РС – Хасково не е 

отделил спорното от безспорното. От съдебно-счетоводната експертиза се установи, че “С.” 

ООД е придобил тези материали именно на тази дата, като в последствие през м.11 е вложил 

тези материали в производство, в продукция готова, която изнася съответно за “М.” ООД, 

именно през м.11, по-късно и през други периоди. Именно поради това не считаме, че датата 

на данъчното събитие не е изяснена.  

 Относно изискуемостта на данъка е приложим чл.63, ал.4 от ЗДДС, тъй като фактурата 

е издадена именно на датата на възникване на данъчното събитие. Следва също така да 

отбележа, че  както датата на настъпване на данъчното събитие, така и датата на изискумост 

на съответния данък е установено с влязъл в сила акт, които не е оспорен от ответната страна. 

Така, че от гледна точка на данъка, същия се явява изискуем именно за данъчен период - 

месец ноември 2007г. С оглед на това считаме, че наказателно постановление е 

законосъобразно и правилно е наложена и имуществена санкция, тъй като безспорно е, че 

“С.” ООД не е начислил изискуемия данък. В този смисъл, моля за Вашето решение. 

 Адв. К. -  Уважаеми административни съдии, моля да потвърдите решението на РС – 

Х., като правилно и законосъобразно, макар и да не споделям мотивите на 

първоинстанционния съд изцяло, тъй като от самото начало на производството твърдим, че 

не е налице вътрешнообщностно придобиване, а е налице хипотезата на чл.13, ал.4,  т.8 от 

ЗДДС, която изключва наличието на вътрешнообщностно придобиване. От всички събрани 

по делото писмени доказателства, така и от съдебно-счетоводната експертиза се установява, 



че предмет на договорът не е продажба на тези стоки, а изработването, това е така наречения 

договор на ишлеме. Не мога да споделя доводите на касаторът, че е безспорно установено 

кога е данъчното събитие, като ние твърдим, че въобще липсва вътрешнообщностно 

придобиване, да не говорим, че въобще всички изводи на ТД на НАП – Х. се градят върху 

една издадена фактура. Фактурата и счетоводството би следвало да отразят действителните 

стопански операции, които са извършени, а това със сигурност не е договора за продажба.  По 

делото въобще не е изяснено кога е настъпило данъчното събитие. За да е настъпило едно 

данъчно събитие е необходимо да има прехвърляне на собствеността или плащане. В 

конкретния случай се касае за родово определени вещи, неизяснено кога те са били 

предадени на доверителите ми. В същото време безспорно установено по делото е, че 

плащане по тази фактура няма.   Не може да се градят изводи за настъпило данъчно събитие 

въз основа на издадена фактура, тъй като тя би следвало да бъде издадена след настъпване на 

определеното събитие. Действително погрешното осчетоводяване, не би могло да се 

квалифицира за  нарушението, за което е санкционирано представляваното от мен дружество, 

а би могло да се санкционира по ЗС. Моля да имате предвид подробните съображения, които 

съм изложила в писмената защита представена пред РС – Х. и да оставите в сила решението 

на РС – Х.. 

 Юриск.Х. /реплика/ - Също така моля да имате предвид представената пред  РС – Х. 

писмена защита. Ще уточня, че действително става въпрос за родово определени вещи, дори 

при тях, водещо е съгласието, когато липсва това съгласието тогава водещия момент е датата 

на предаването. Това предаване може да бъде, както на превозвач, така и на самото лице. 

Отново ще отбележа, че в съдебно-счетоводната експертиза, изрично е посочено, че  вещите 

са заприходени като актив на “С.” ООД, именно през м.11.2007г. и по тази фактура са 

придобити  съответните активи.  

 ПРОКУРОРЪТ – Жалбата е неоснователна, поради което решението като правилно и 

законосъобразно следва да се остави в сила.  

Съдът ще постанови решението си в законния срок.  

 Заседанието приключи в 09.43 часа. 

 Протоколът се изготви на 23.09.2009 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Секретар: 

 

 


