
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: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 

                    Членове:  ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА 

         КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА  
             

При участието на секретаря М. Ч. ..………..……………...……………..……..… 

и  прокурора Г.Г. ……………………..……………….…………….………………..    

сложи за разглеждане к.а.н.дело № 255 по описа за 2009 година .…………......….……....     

докладвано от  Председателя ………….…....…...……….……………...…………………….. 

На именното повикване в  10.20   часа се явиха: 

 

 КАСАТОРЪТ ТД НА НАП – Х., редовно призован се представлява от юриск.М. – Т., с 

пълномощно представено днес. 

 ОТВЕТНИКЪТ “Ф.” ЕООД гр. Х., представлявано от В. Д. Д., редовно призован се 

представлява от адв.Д., с пълномощно представено пред първата инстанция.    

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

 Юриск. М. – Т.– Да се даде ход на делото.  

 Адв.Д. – Да се даде ход на делото.  

 ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.  

 Съдът  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

 Докладва се касационната жалба.  

 Юриск. М. – Т. – Поддържам жалбата. Нямам искания за събиране на други 

доказателства. Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи. 

 Адв.Д. – Оспорвам жалбата. Нямам искания за събиране на други доказателства. 

Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи. 

 ПРОКУРОРЪТ - Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам делото за 

изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

 Юриск.М. – Т. - Уважаеми административни съдии,  моля да отмените решението на 

РС-Х., като незаконосъобразно и потвърдите издаденото наказателно постановление. Считам, 

че абсолютно незаконосъобразно, неправилно и необосновано районния съд е кредитирал, 

представената по делото, така наречената проформа фактура, като същия е направил извода 

за наличие на авансово плащане, въз основа на нея и за приложението на чл. 63, ал.5 от 

ЗДДС, определящ изискуемостта на данъка да бъде, съгласно общото правило на 15 ден на 

следващия месец, а не както е преценил наказващия орган на датата на издаване на 

фактурата. Този извод на съдът, считам за незаконосъобразен, за това защото в случая не е 

издадена фактура, като данъчен документ по ЗДДС, а е издадена друг документ - проформа 

фактура, която не  е данъчен документ и е без значение за данъчното облагане, съответно и за 

приложението на чл.63, ал.5 от ЗДДС, предвиждаща авансовото плащане. С оглед на това 

считам, че решението е незаконосъобразно, като неправилно е  посочено от съдът за 

приложим данъчен период, следва да бъде начислен данъка не м.01.2008г., както е посочено в 

наказателното постановление. Предвид изложеното, считам, че наказателното постановление 



се явява правилно и законосъобразно, с оглед на обстоятелството, че в случая  има издаден 

данъчен документ-протокол и при наличие на материално-правната разпоредба на чл.86, ал.2, 

предвиждаща, че тогава когато е издаден данъчен документ, следва да бъде начислен и 

дължим данъка, така както е посочено в наказателното постановление. Моля предвид тези 

съображения и изложените такива в жалбата, да потвърдите изцяло издаденото наказателно 

постановление.  

 Адв.Д.  – Уважаеми административни съдии, моля да оставите без уважение жалбата, 

същата е неоснователна и моля да оставите в сила атакуваното решение на Х. районен съд. 

Същото е правилно и постановено в съответствие с материално-правните норми и не е 

допуснато процесуално нарушение и на административно-процесуалните правила. 

Изложените доводи в касационната жалба, че не е нали авансово плащане и неприемането на 

тези факти и обстоятелства не са подкрепени от събрания доказателствен материал по делото. 

Ако административно наказващия орган не беше съгласен с обстоятелствата изложени в 

жалбата, за които ние сочим и доказателствата, следваше да оспори представените писмени 

доказателства, за да може да се позове в тази инстанция и да се съберат други такива 

доказателства за установя на фактите и обстоятелствата, които ние твърдим в жалбата.  

Основното обстоятелство е, че е налице авансово плаща, поради което не следва да се 

прилага разпоредбата на чл.63, ал.4 от ЗДДС, която е и изключение по принцип норма. 

Административно наказващия орган не оспори доказателствата, които са приложени по 

делото. Нещо повече този орган не е събирал такива доказателства в цялото административно 

производство, за да приложи разпоредбата на тази норма.  След като не е оспорил писмените 

доказателства, а това са именно тази проформа фактура, представеното банково извлечение и 

доказателствата, които представихме във връзка със заявката която е направена считам, че 

тези доказателства, следва да бъдат ценени като годни такива по делото и органа неправилно 

се позова едва в тази инстанция на липсата на доказателствена стойност на тези документи. 

Решението на РС – Х. е правилно и законосъобразно, тъй като той се е позовал правилно на 

представените доказателства. Посочил е заявката, която е направена, издадената проформа 

фактура и е отразил, че действително има разминаване в заявката и плащането, което е по т.4. 

Направена е заявка, вижда се цената не може да се заплати в момента на плащане, тъй като 

следва да бъде авансово такова и се заплащат стоките по първите три пункта на този 

документ. Вярно е, че не е счетоводен документ, но това е основанието и е налице плащане. 

Плащането е м.12, т.е преди издаването на фактурата, която е вече през м.01.2008г. Правилно 

РС-Хасково е приел, че след като  фактурата е издадена на 11.01.2008г. и стоката е 

натоварена на 14.01.2008г., данъчното събитие за данъчно задълженото лице е настъпило 

през м.01 и неговото задължение е да отрази в счетоводните документи и да начисли данъка е 

на 15 ден на месеца следващ, месеца на издаването на документи. Правилно е решението на 

съдът, че не се прилага разпоредбата на чл. 63, ал.4, която е изключение, а се прилага тази на 

чл.63, ал.3 и още повече втория аргумент е, че е налице авансово плащане и се прилага 

разпоредбата на  ал.5 на чл.63. Ето защо, считам, че правилен е извода на съда, обоснован с 

оглед отмяна на наказателното постановление, поради което решението следва да се остави в 

сила. В този смисъл, моля за Вашето решение.  

 ПРОКУРОРЪТ - Считам жалбата за неоснователна, поради което следва решението да 

се остави в сила, като правилно и законосъобразно.   

 Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.  

 Заседанието приключи в 10.25 часа. 

 Протоколът се изготви на 23.09.2009 година.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Секретар:   


