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П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 16.09.2009 година 

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

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ТЕОДОРА ТОЧКОВА 
                      Членове:       ИВА БАЙНОВА 
              ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА  

             
При участието на секретаря Д. Д. ………………...………..……………...……………..……..… 
и  прокурора Ангел  ПЕТРОВ ……………………..……………….…………….………………..    
сложи за разглеждане к.а.н.дело № 278 по описа за 2009 година  …..…………......….……....     
докладвано от  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ……….…....…...……….……………...…………………….. 
На именното повикване в 9.41 часа се явиха: 
 

КАСАЦИОННИЯТ жалбоподател ТД на НАП – Х., редовно призовани, се 

представляват от юрисконсулт С. Х., редовно упълномощена в производството пред 

първоинстанционния съд.  

ОТВЕТНИКЪТ по касационната жалба “М.-К.”ЕООД – Д., редовно призовани, не 

изпращат представител. 

От пълномощника на същите - адв.Н. Г. е постъпило писмено становище с 

вх.№3302/14.09.2009 г., с характер на писмена защита, което съдът докладва. Към същото 

прилага Протокол по чл.117 от ЗДДС издаден от дружеството на 01.03.2009 г. и моли същото 

писмено доказателство, да бъде прието по делото. 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Х., се явява прокурорът  П. 

ЮРК.Х. – Ход на делото. 

ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради 

което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Докладва се делото. 

ЮРК.Х. – Поддържам касационната жалба. Представям и моля да приемете като 

доказателство, ксерокопие от Ревизионен акт №260800686 от 10.02.2009 г. издаден от ТД на 

НАП въз основа на извършена ревизия на ответника по жалбата, с отбелязване, че същия вече 

е влязъл в законна сила на 05.03.2009 г. По отношение на така представеното писмено 

доказателство от пълномощника на ответника по жалбата, а именно Протокол по чл.117 по 

ЗДДС издаден от дружеството на 01.03.2009 г., само ще уточня, че не е допустимо същото да 

се приеме първо, защото не е представено в производството пред първоинстанционния съд. 

Имало е възможност да се представи такова доказателство, но ответника по жалбата не го е 

направил и второ, този протокол всъщност нищо не доказва, тъй като начисляването 

всъщност е корекцията на данъка. Видно от датата на издаване на протокола това е станало 

през м.март, съответно точно за този данъчен период е представен Дневник за покупки и 

Дневник за продажби и този протокол изобщо не е бил издаден към този момент. Така или 

иначе, след като не е представен пред първата инстанция, както вече споменах не следва да се 

цени като годно доказателствено средство. 

ПРОКУРОРЪТ - Предоставям на съда по двете писмени доказателства. 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателство по делото представеното в 

днешното съдебно заседание от процесуалния представител на касационния жалбоподател, 

ксерокопие от Ревизионен акт №260800686 от 10.02.2009 г., издаден от ТД на  НАП – Х. 
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срещу “М.-К.”ЕООД – Д. с отбелязване, че същия е влязъл в законна сила на 05.03.2009 г. 

като счита, че следва да приеме като доказателство и представеното писмено доказателство с 

писменото становище от адв.Н. Г. - пълномощник на ответника по жалбата, а именно 

Протокол по чл.117 от ЗДДС, издаден от ответника по касационната жалба на 01.03.2009 г., 

като доколко съдът ще цени същите писмени доказателства, които ще бъдат приети в 

днешното съдебно заседание, ще се произнесе в мотивите на съдебния акт, който ще бъде 

постановен по делото. 

Мотивиран така, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА като доказателство по делото, надлежно заверени ксерокопия от Ревизионен 

акт №2608006866 от 10.02.2009 г., издаден срещу “М.-К.”ЕООД – Д. с отбелязване, че е 

влязъл в законна сила на 05.03.2009 г. и Протокол № 0000000183 от 01.03.2009 по чл.117 от 

ЗДДС издаден от “М.-К.”ЕООД - Д. 

ЮРК.Х. – Нямам други искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна. 

Моля, за ход по същество. 

ПРОКУРОРЪТ – Нямам други искания. Считам делото за изяснено от фактическа 

страна. Да се приключи. 

Съдът като взе предвид, че от страните не се правят искания за събиране на други 

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

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

ЮРК.Х. – Уважаеми г-жи административни съдии, моля да отмените решението на 

първоинстанционния съд като неправилно и незаконосъобразно и да потвърдите изцяло НП. 

Считам, че мотивите на РС – Д. са неправилни и не кореспондират нито с материалния закон, 

нито със съдебната практика. По отношение на §18 от ЗИД на ЗДДС и неговата приложимост 

към настоящото производство, в тази връзка съм изнесла достатъчно подробни съображения 

в касационната жалба и моля същите да бъдат взети предвид. Цитираните в касационната 

жалба писма, също могат да бъдат взети под внимание от съда, тъй като те са задължителни 

за администрацията на НАП. Това, което следва да се вземе предвид е, че тук от фактическа 

страна казуса е абсолютно изяснен. Става въпрос за ВОП на автомобил. Това е една 

индивидуално определена вещ, придобита на датата на която е издадена фактурата. Това се 

доказва и от представените писмени доказателства, а именно от Дневник покупки за този 

данъчен период. По делото сме представили, както Дневник за продажби така и Дневник за 

покупки от които достатъчно ясно е видно, че в Дневника за покупки за м.март, за процесния 

данъчен период  в случая, съответно лицето е отбелязало така извършеното придобиване 

именно като ВОП, но без право на данъчен кредит. Това естествено не означава, че лицето 

няма право на данъчен кредит при условие, че съществуват законовите предпоставки за това, 

но в случая от така представените доказателства, а именно фактурата от следващата 

продажба и протокола по чл.90 от Правилника за прилагане на ЗДДС посочва ясно едно, 

колата е препродадена от ответника по жалбата по реда на специалния ред за облагане на 

марж, което означава съгласно чл.147, ал.5 от ЗДДС, че лицето няма право на данъчен кредит 

за така извършеното ВОП. Това явно лицето е осъзнало още при придобиването на 

съответното МПС. От фактурата е видно и отбелязана разпоредбата на чл.143 от ЗДДС, 

съответно е представен протокол, закона е ясен и тук вече няма, какво да се уточнява, че в 

случая не е приложим  чл.180а от ЗДДС, който предвижда по благоприятна имуществена 

санкция за лица, които имат право на пълен данъчен кредит и не са начислили в 

законоустановения срок съответния данък. Считам за правилни съображенията, които са 

изложени в писменото становище на процесуалния представител на ответника по жалба. 

Изцяло тук е стъпено върху административното производство, т.е. върху правото на 

признаване на данъчен кредит в този четиримесечен период, за който §18 от ЗИД на ЗДДС, 

съответно дава на лицата, които не са упражнили този данъчен кредит да го упражнят. Как 

става упражняването на данъчен кредит? Това става, след като бъде начислен съответния 

данък и този данък бъде отразен в съответните дневници за покупки и продажби, съответно и 
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в справка-декларация. Това начисляване изцяло става от страна на лицето. Това, което 

всъщност разпоредбата на §18 от ЗИД на ЗДДС има предвид е да се даде възможност на 

лицата в тези случаи да упражнят своето право на данъчен кредит, именно в този 

четиримесечен срок. Затова и самата норма така е направена, че лицето, което не е начислило 

този данък, той може в този четиримесечен период от м.януари до м.април включително на 

2009 г. да упражни това свое право на данъчен кредит. Едновременно с това законодателя 

предвижда именно за тези случаи прилагането на разпоредбата на чл.180а от ЗДДС като 

административно-наказателна разпоредба, съответно по благоприятната имуществена 

санкция за тези лица, тъй като нарушението за неначисляването на ДДС в законовите срокове 

е изцяло формално и затова е предвидена тази по благоприятна имуществена санкция. В 

случая обаче не сме изправени пред хипотезата на чл.180а от ЗДДС, а пред хипотезата на 

чл.180 от ЗДДС, тъй като лицето, когато не е начислило в законоустановените срокове 

дължимото ДДС, няма право на данъчен кредит и се наказва именно с размера на 

неначисления в срок ДДС. Считам, че НП е правилно и законосъобразно и същото, следва да 

бъде потвърдено. Ревизионният акт също е влязъл в сила и тези данъчни задължения са 

установени. Моля за Вашето решение в този смисъл. 

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми г-жи административни съдии, считам, че при 

произнасянето на решението си първоинстанционния съд правилно е приложил закона. 

Съответно неговото решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а 

касационната жалба оставена без уважение. 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

Заседанието приключи в 9.54 часа. 

Протоколът се изготви на 16.09.2009 година. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Секретар: 

 

 


