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Р Е Ш Е Н И Е
 

№ 257
Велико Търново,  11.06.2018 г.

 
 

В ИМЕТО НА НАРОДА
 

Административен съд Велико Търново, ХІ-ти адм.състав, в открито съдебно заседание
на седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 
                                                      АДМ. СЪДИЯ: ДИАНКА ДАБКОВА
 

при участието на секретаря М.Н.
разгледа докладваното от съдията адм. дело № 66/2018 година по описа на съда. При
това, за да се произнесе взе предвид следното:

 
Производство по реда на чл.156 и сл. от ДОПК, във вр. с чл.226 от АПК, вр. с §2

от ДР на ДОПК – ново разглеждане на делото от първоинстанционния съд.
С Решение №  1348 от 30.01.2018г. на Върховен административен съд,

постановено по административно дело № 870/2017 г. е отменено в цялост Решение №
347/15.11.2016 г., постановено по административно дело №  520/2016 г. по описа на
Административен съд Велико Търново и делото е върнато за ново разглеждане от друг
състав на същия съд.

При този резултат от касационния контрол, законосъобразността на РА №
Р-04001115008716-091-001/03.05.2016г. е предмет на настоящото производство, в
частта, потвърдена с Решение №218/18.07.2016г. на ДОДОП Велико Търново, в която за
данъчни периоди на м.12/2014г., м.01, м.02, м.03, м.04, м.08 и м.09 на 2015г. е начислен
ДДС в размер на 27 454,91лв. и са определени лихви в размер на 2 182,07лв.

Производството е образувано по жалба на „КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС“ АД,
със седалище и адрес на управление град Ловеч, ул. „Освобождение“ №  7,
представлявано от Р.М.Б., чрез А.Т. – САК. Оспорва се Ревизионен акт (РА) №
Р-04001115008716-091-001/03.05.2016 година, издаден от органи по приходите при ТД
на НАП Велико Търново, в частта, потвърдена с Решение № 218/18.07.2016 година на
и.д. директор на Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика” град
Велико Търново при Централно управление на Националната агенция за приходите
относно допълнително установени задължения за ДДС за данъчни периоди на
м.12.2014г., м.01, м.02, м.03, м.04, м.08 и м.09 на 2015г. в размер на 27 454,91лв. и
лихви в размер на 2 182,07лв.

РА се оспорва като неправилен и незаконосъобразен. Жалбоподателят счита, че
ревизиращите органи са допуснали съществени нарушения при преценка на
доказателствата и при приложение на закона. В тази връзка посочва, че не са изяснени
всички релевантни факти и обстоятелства от значение за данъчното облагане и са
приложили неправилно разпоредбите на чл.86, ал.1 и чл.2 във вр. с чл.82, ал.1 от ЗДДС.
Излага съображения, че неправилно е извършено и прихващане със сума, подлежаща
на възстановяване, като твърди, че ревизиращите органи изцяло са игнорирали и не са
се съобразили със задължителните указания, дадени в  Решение №  76/23.03.2016г.,
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постановено по адм.д. № 9/2016г. на Административен съд Велико Търново. По тези
съображения оспорващият моли съда РА да бъде отменен. Претендира разноски.

В открито съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя
поддържа жалбата по изложените в нея съображения и пледира да бъде уважена.
Претендира разноски. Прави възражение за прекомерност на претендираното
юрисконсултско възнаграждение. В представени по делото писмени бележки доразвива
доводите си за незаконосъобразност на РА.

Ответникът - директорът на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна
практика” град Велико Търново при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител,
оспорва жалбата като неоснователна и недоказана. Моли същата да бъде отхвърлена, а
по съществото на спора поддържа мотивите, изложени в потвърдителното Решение на
ДОДОП. Моли да се вземат предвид и подробните аргументи, изложени при първото
разглеждане на делото. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в
размер на 4 257 лева - за всяко разглеждане на делото. Прави възражение за
прекомерност на адвокатското възнаграждение, тъй като в решението на ВАС няма
изрично произнасяне в частта по разноските. Счита, че следва да се присъди
адвокатски хонорар само за една инстанция.

Административен съд - Велико Търново, в настоящия състав, като прецени
доводите на страните във връзка със събраните по делото доказателства намира за
установено  от фактическа страна следното:

Ревизията е възложена със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) №  Р –
04001115008716-020-01/26.10.2015 година /папка 1, л.38 от преписката/, връчена на
електронната поща на ревизираното дружество на 02.11.2015 година. Процесната ЗВР е
изменена със ЗИЗВР №  Р-04001115008716-020-02/18.11.2015 г. и ЗИЗВР №  Р-
04001115008716-020-03/19.01.2016 г. / относно обхвата на ревизията/, и със ЗИЗВР №
Р-04001115008716-020-04/01.02.2016 г. /относно срока на приключване на
ревизионното производство/. И тези ЗВР са надлежно връчени на жалбоподателя.

На основание чл.117 от ДОПК, за резултатите от ревизията е съставен
Ревизионен доклад (РД) №  Р- 04001115008716-092-001/04.04.2016 г., връчен на
ревизираното дружество на 05.04.2016г. В срока по чл.117, ал.5 от ДОПК от страна на
ревизираното дружество не е депозирано възражение срещу РД.
         В срока по чл. 119, ал. 2 ДОПК е издаден обжалвания РА № Р-04001115008716-
091-001/03.05.2016 година, с който за данъчни периоди м.12.2014г., м. 01, м. 02, м. 03,
м.04, м.08 и м. 09.2015 г. по ЗДДС са определени допълнителни задължения общо в
размер на 23 157,13 лв. и лихви в размер на 2 182,07 лв. Установен е ДДС за
възстановяване в размер на 9 916,61 лв. за данъчен периоди м.09.2015 г., който е
прихванат със задължения за м. 08.2015г. в същия размер. След извършеното
прихващане, са установени за внасяне данъчни задължения общо в размер на 15 422,59
лв., от които ДДС в размер на 13 240,52 лв. и лихви ДДС в размер на 2 182,07 лв. За
останалите периоди по ЗДДС не са определени допълнителни задължения.
Ревизионният акт е връчен на жалбоподателя по електронен път на 03.05.2016г., като в
срока по чл.152, ал.1 от ДОПК е постъпила жалба, с която същия е обжалван по
административен ред в частта относно допълнително установени с него задължения за
ДДС за данъчни периоди м. 12.2014 г., м. 01, м. 02, м. 03, м.04, м.08 и м. 09.2015 г. В
останалата част, в която не са определени допълнителни задължения, РА не е обжалван
и е влязъл в сила.
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В  срока по чл. 155 ал. 1 от ДОПК и.д. директор на Дирекция „ОДОП” град
Велико Търново при ЦУ на НАП е постановил Решение № 218/18.07.2016 година, с
което е потвърдил РА в оспорваната част. Същото е връчено на ревизираното
дружество по електронен път на 18.07.2016г.

Недоволен от така постановеното решение, жалбоподателят е оспорил РА по
съдебен ред в потвърдената от административния орган част с жалба, подадена чрез
същия на 27.07.2016г.

В хода на ревизията е установено, че жалбоподателят има основна икономическа
дейност – производство на класически (машинно или ръчно плетени) трикотажни
изделия, като през ревизирания период е извършвал доставки на готова продукция –
плетено облекло, на клиенти в България и чужбина. В тази връзка е установено, че
същият е извършвал доставки на готова продукция – плетено облекло към KRIS
FASHION GmbH с VIN DE280074891, регистрирано за целите на ДДС лице в
Германия, като по силата на сключен Договор за доставка от 20.10.2014г. между KRIS
FASHION GmbH-възложител и „КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС“ АД- доставчик,
стоките /плоско и кръгло изплетени облекла/ са доставени директно на клиенти на
възложителя в Швейцария. За тези доставки жалбоподателят не е начислил ДДС, тъй
като ги е квалифицирал като вътреобщностни доставки на стоки.

В хода на съдебното производство при първоначалното разглеждане от ответника
е представена пълната административна преписка.

В настоящото съдебно производство, на страните е указано, че на основание
чл.226, ал.2 от АПК, при новото разглеждане се допускат само писмени доказателства,
които не са могли да бъдат известни на страната, както и доказателства за новооткрити
или новонастъпили обстоятелства след първоначалното разглеждане на делото от
първоинстанционния съд.

В тази връзка е разпределена доказателствената тежест, като на жалбоподателя е
указано, на основание чл.171, ал.4 от АПК, във вр. с чл.154, ал.1 от ГПК и §2 от ДР на
ДОПК, че следва да докаже осъществяването на  фактите, твърдени в жалбата, от които
черпи изгодни правни последици. В това число следното: доказването на основанията
за прилагане на нулева ставка на ДДС по процесните доставки.

На ответника е указано, на основание чл.226, ал.1 от АПК, във връзка с  чл.171,
ал.4 от АПК и §2 от ДР на ДОПК, че носи доказателствената тежест за валидността на
РА, в т.ч. че същия е издаден от оправомощени органи по приходите в предвидената
форма за действителност, като е подписан от издателите си с квалифициран електронен
подпис. В тази връзка, съдът е задължил същия да попълни административната
преписка със следното: електронни копия на оспорения РА, РД и ЗВР към него,
издадени като електронни документи, във файлов формат на електронен носител/с
копие за другата страна/, комплектувани ведно с файловете на самите електронни
подписи за всеки електронен документ и удостоверение по чл. 24, във връзка с чл. 16,
ал.1, т.1 ЗЕДЕП, че органите по приходите, издали РА са притежавали квалифициран
електронен подпис към датата на подписване на ревизионния акт като електронен
документ – 03.05.2016г. Това е предприето, т.к. на основание чл.226, ал.1 от АПК,
производството следва да започне от първото незаконосъобразно процесуално
действие, послужило като основание за връщане на делото. Съгласно мотивите на ВАС,
РА не е нищожен на изтъкнатото от първостепенния съд основание, а при връщане на
делото АС следва да обсъди въпроса за законосъобразността на РА, а това на практика
означава, че делото следва да започне отначало. В резултат на това и предвид
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междувременно установената практика на ВАС, съдът служебно следва да изследва
въпроса дали оспореният РА, който е издаден като електронен документ е подписан от
органите по приходите с  квалифициран електронен подпис/КЕП/. Видът на ЕП е
свързан с преценка на валидността на РА – изискване за форма, предвидено в чл.120,
ал.1, т.8 от ДОПК. По силата на законовата фикция на чл.13, ал.4 от ЗЕДЕП само
квалифицираният електронен подпис има значение на саморъчен подпис. Това
обстоятелство е останало неизяснено по делото.

В тази връзка, в о.с.з. на 29.03.2018г., ответникът попълни административната
преписка със следното: 1 бр. СD с надпис „КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС” АД,
представен с изявлението, че на същия се съдържат във файлов формат електронните
документи  - процесния  РА, РД, и ЗВР към него, както и файловете на Удостоверенията
за квалифициран електронен подпис.

В същото о.с.з. на жалбоподателя е указано, че при условията на чл. 184, ал.2 от
ГПК има възможност в следващо съдебно заседание да заяви ще оспори ли
истинността/автентичността на представените като копия  електронни документи, като
в случай на оспорване на автентичността на електронните подписи на ЕД следва да
бъде ангажирана компютърна експертиза. Указано му е също, че на основание чл. 185
от ГПК, следва в срок следващо открито съдебно заседание да представи заверен
превод на документите, представени при административното производство на чужд
език - митнически документи, транспортни документи и фактури.

В изпълнение на тези указания, в о.с.з. на 17.05.2018г., процесуалния
представител на жалбоподателя е заявил, че не оспорва автентичността и истинността
на електронните документи по ревизията – РА, РД и ЗВР. Представя под опис
документи в превод на български език, които са приети от съда като доказателства по
делото.

При така установената фактическа обстановка, съдът осъществявайки пълна
служебна проверка на валидността и законосъобразността на оспорвания РА съгласно
разпоредбата на чл. 168 от АПК вр. § 2 от ДОПК, намира от правна страна следното:

Жалбата е допустима, като подадена в срока по чл. 156, ал. 1 от ДОПК, от
ревизираното лице, до компетентния съд, след изчерпване на процедурата по
административното оспорване на РА. Разгледана по същество жалбата е
НЕОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

В настоящото производство и съгласно чл. 160, ал. 2 от ДОПК съдът преценява
законосъобразността и обосноваността на ревизионния акт, като проверява дали е
издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалните и
материалноправните разпоредби по издаването му.

След служебно извършена проверка съдът установи, че обжалваният ревизионен
акт е валиден административен акт, издаден след провеждане на ревизия, възложена от
надлежно оправомощен административен орган, в срока, определен от него. РА е
издаден от компетентните органи - възложителя на ревизията и ръководителя на
същата, и определя данъчни задължения за периода, за който е възложена ревизията.
Подписан е и от двамата ОП с квалифициран електронен подпис, валидни към момента
на подписването на РА. Спазени са сроковете за извършване на ревизията и издаване на
РД по чл. 114, ал. 2 и чл. 117, ал. 1 от ДОПК. РА съдържа всички реквизити,
предвидени в чл. 120 от ДОПК, вкл. подписи на издателите му, поради което не страда
от пороци във формата. Ревизионният акт съдържа изложение на фактическите и
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правните основания за постановяването му, т.е. мотиви. Не е обсъждано възражение
срещу ревизионния доклад, т.к такова не подадено.

Изводът на съда за валидност на оспорения РА се основава на представената по
делото Заповед №  532/25.08.2014г. на Директора на ТД на НАП В. Търново/л.17 от
папка 1А от преписката/, с която на основание чл.112, ал.2, т.1 от ДОПК, във вр. с
чл.11, ал.3 от ЗНАП са определени органи по приходите, компетентни да издават
заповеди за възлагане на ревизии. Между тях фигурира служителят Н.С.И., на
длъжност „Началник сектор ревизии“ – възложила ревизията в случая. С факта на
посочване на органа по приходите в издадената от директора заповед по чл. 112, ал. 2,
т. 1 ДОПК определеният орган по приходите придобива освен материална /по силата на
закона/ и персонална компетентност да издава заповеди за възлагане на ревизии за
всички данъчни субекти, спрямо които териториалната дирекция е компетентна, така
както е прието и с ТР № 5/22.06.2015г., постановено по тълк. дело № 4/2014г. на ОСС
на ВАС.

Обжалваният ревизионен акт е издаден от оправомощени органи, в съответствие
с разпоредбата на чл. 119, ал. 2 от ДОПК, в редакция, действаща при постановяването
му /03.05.2016г./, предвид отмяната и на препращата норма на чл.118, ал.2 от ДОПК с
ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г. Въпросът, че участието на лице с ръководни,
а не с експертни функции в екипа издал РА не прави същия нищожен е изяснен
междувременно и с Тълкувателно решение №  5/13.12.2016г. на ОСС от ВАС,
постановено по тълкувателно дело № 10/2016г. по описа на ВАС.  

РА е издаден от компетентните органи – възложителят на ревизията и
ръководителят на същата, като е подписан и от двамата с квалифицирани електронни
подписи, обстоятелство, което се установява от доказателствата по делото. В
съдържанието не само на ревизионния акт, но и на заповедите за възлагане на
ревизията и ревизионния доклад е отразено, че са издадени чрез информационна
система „Контрол“ като електронен документ, подписан с електронен подпис.
Представянето на електронните документи на хартиен носител като заверен от страната
препис е допустимо по силата на чл. 184, ал. 1 от ГПК, вр. § 2 от ДР на ДОПК. Същите
са предоставени и на електронни носители /CD в плик на л. 33 от делото/, включително
и на жалбоподателя, който не се възползва от правото си да оспори истинността им в
срока по чл. 184, ал. 2, изр. последно от ГПК, вр. § 2 от ДР на ДОПК, въпреки дадените
указания и възможност за това, с нарочно определение на съда.

 Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис
(ЗЕДЕП, в редакцията действаща при издаване на РА, понастоящем с изменено
заглавие-ЗЕДЕУУ с ДВ бр.85 от 2017г.) електронен подпис е всяка информация в
електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за
установяване на неговото авторство, но според чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕП само
квалифицираният електронен подпис има значението на саморъчен подпис. Съгласно
чл. 16, ал. 1 от ЗЕДЕП квалифициран електронен подпис е този усъвършенстван
електронен подпис, който е придружен от издадено от доставчик на удостоверителни
услуги удостоверение за квалифициран електронен подпис, отговарящо на
изискванията на чл. 24 от ЗЕДЕП и удостоверяващо връзката между автора и
публичния ключ за проверка на подписа и е създаден посредством устройство за
сигурно създаване на подписа. Според чл. 28, ал. 1 от ЗЕДЕП доставчикът на
удостоверителни услуги води електронен регистър, в който публикува удостоверенията
за електронен подпис, които използва в дейността си като доставчик, издадените
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удостоверения и списъка на прекратените удостоверения. Последната разпоредба е
доразвита в чл. 37, ал. 2 от Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни
услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на
удостоверителни услуги, според която регистърът съдържа: 1. удостоверенията за
квалифициран електронен подпис, които използва в дейността си като доставчик на
удостоверителни услуги; 2. списък на издадените удостоверения за квалифициран
електронен подпис; 3. списък на прекратените удостоверения; 4. удостоверения за
време за представяне на електронен подпис, създаден за определен електронен
документ, в случаите, когато такива се издават от доставчика на удостоверителни
услуги; 5. информация по чл. 28, ал. 3 от ЗЕДЕП. Следователно публичния електронен
регистър на доставчика съдържа информация относно действащите и прекратените
удостоверения за квалифицираните електронни подписи, издадени от същия.

В случая по отношение на електронния подпис на Н.С.И. (орган, възложил
ревизията) във всички ЗВР и РА, настоящият съдебен състав извърши служебна
справка на представения от ответната администрация CD-R и в публичния регистър на
електронните подписи на доставчика на удостоверителни услуги „Борика банксервиз“
АД с уеб сайт http://www.b-trust.org/, според която лицето е имало валиден
квалифициран електронен подпис за периода 18.12.2014 г. - 18.12.2015 г. и от
25.11.2015г. – 24.11.2016 г. По отношение на електронния подпис на Г.Л.Г.(член на
ревизиращия екип) в ревизионния доклад, след извършената справка се установява, че
лицето е имало валиден квалифициран електронен подпис за периода 06.06.2014 г. -
05.06.2016 г. По отношение на електронния подпис на П.Г.А.(ръководител на
ревизията) извършената служебна справка установи, че лицето има валиден
квалифициран електронен подпис за периода 25.11.2015 г. - 24.11.2016 г. С оглед
изложеното, съдът приема, че изброените ЗВР, РД и РА са подписани от лицата, които
са посочени като издатели на същите, с квалифицирани електронни подписи, валидни
към този период, предвид което издадените от тях документи са валидни такива и не са
налице основания да се считат за нищожни, като неподписани от техните издатели.

Следва да се отбележи за пълнота, че при липсата на валиден квалифициран
електронен подпис в процесните електронни документи, при разпечатването на същите
на хартиен носител не биха се появили цифрите и символите от алгоритъма за
създаване и проверка на КЕП, каквито се съдържат във всички тях. Ето защо, съдът
счита, че изискването за форма по чл. 120, ал. 1, т. 8 от ДОПК е спазено, във вр. с чл.3,
ал.2 от ЗЕДЕУУ, тъй като е съставен електронен документ, подписан с квалифицирани
електронни подписи, което гарантира неговата автентичност и валидност. Предвид
изложеното и доколкото РА съдържа всички реквизити по чл. 120 от ДОПК,
включително подписи на издателите му, същият не страда от пороци, засягащи
неговата формална законосъобразност и такива, компрометиращи компетентността на
издателите му.

На следващо място, съдът не намира да са допуснати съществени нарушения на
ревизионните правила, в това число на принципите и разпоредбите относно
доказването, вкл. събирането и преценката на доказателствените средства, както и
такива гарантиращи правото на защита на РЛ. В хода на ревизионното производство
приходната администрация е предприела разписани от закона процесуални действия и
е събрала годни, допустими и относими доказателства, необходими за определяне на
основата за облагане с данъци според обхвата на възложената ревизия. Доколко
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направените изводи, от тези иначе събрани доказателства, са правилни, е въпрос по
съществото на спора.

Накрая, ревизионният акт съдържа изложение на фактическите и правните
основания за постановяването му, т.е. мотиви, поради което същият е обоснован от
фактическа и правна страна по смисъла на чл. 160, ал. 2 от ДОПК, в процесуален
аспект.

Решението на ДОДОП №  218/18.07.2016г., с което е потвърден в обжалваната
част оспореният в настоящото производство РА е издадено от П.Г.Ц., изпълняваща
длъжността „директор на Дирекция „ОДОП“ В. Търново, съгласно представената
Заповед за оправомощаването ѝ при условия на заместване № ЗЦУ-1015/25.07.2014г. на
ИД на НАП/л.14 от Папка 1А/, като са приложени и доказателства за отсъствието на
титуляра на длъжността. В този ред на мисли, същото е валиден акт, който макар да не
е предмет на делото е предпоставка за съдебния контрол на РА.

След преценка на  констатациите в обжалвания  ревизионен акт, становищата на
страните и представените по делото доказателства, съдът приема за установено
следното, по отношение на материалната законосъобразност на РА, в обжалваната част:

С ревизионния акт за данъчни периоди м. 12.2014 г., м. 01, м. 02, м. 03, м.04, м.08
и м. 09.2015 г., на основание чл. 86, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 82, ал. 1 от ЗДДС е
начислен допълнително ДДС общо в размер 27 454,91 лв. по 62 бр. фактури (подробно
посочени на стр. 4, 5, 6 и 7 на РА), издадени от ревизираното дружество на KRIS
FASHION GmbH с VIN DE280074891, регистрирано за делите на ДДС лице в Германия.

В хода на настоящата ревизия на ревизираното дружество са връчени ИПДПОЗЛ
№  Р 040001115008716-040-001/ 20.11.2015 г., ИПДПОЗЛ №  Р-040001115008716-040-
002/22.03.2016г. и ИПДПОЗЛ № Р- 040001115008716-040-003/31.03.2016 г., с които са
изискани първични и вторични счетоводни документи, както и документи във връзка с
осъществените от дружеството ВОД, а именно фактури, договори, транспортни
документи и др. Освен това, с посочените искания конкретно са изискани и документи
за доставки към KRIS FASHION GmbH, по които стоките са транспортирани от
България до Швейцария - договор, фактури, митнически декларации и др.

В отговор на връчените ИПДПОЗЛ от страна на ревизираното лице са
представени Договор за доставка от 20.10.2014 г., сключен между българското и
германското дружество; фактури, по които получател е немското дружество KRIS
FASHION GmbH; ЕАД /митнически декларации/, в които като изпращач/износител е
отразено немското дружество - KRIS FASHION GmbH, а получатели са дружества,
регистрирани в Швейцария; транспортни документи, от които е видно, че стоката е
превозена от България до Швейцария и фактури, издадени от немското дружество на
швейцарските дружества. Представена е и фактура № 1401/15.10.2015 г., издадена от
„КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС" АД, с която фактурира на KRIS FASHION GmbH
оформяне на митнически документи за износ, транспортни разходи до Швейцария и
митнически разходи.

След анализ на така представените документи, както ревизиращите органи, така
и решаващият орган са приели, че доставките на стоки към KRIS FASHION GmbH не
представляват вътреобщностни доставки , които да са освободени от начисляване на
ДДС, тъй като същите са предназначени за Швейцария /която не е държава членка на
ЕС/, а мястото на изпълнение е България. Същевременно са преценили и че не става
въпрос за доставки от ревизираното лице до трета страна, облагаеми с нулева ставка по
чл.28 от ЗДДС, тъй като същият не притежава документ по чл.21, ал.1 от ППЗДДС.
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Основание за втория извод е обстоятелството, че в представените митнически
декларации като износител не е вписано „КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС“ АД, а
немското дружество „KRIS FASHION GMBH“. В резултат на така установеното,
ревизиращите органи са приели, че въпросните доставки на стоки са извършени на
територията на страната, подлежат на облагане със ставка 20% и за тях е следвало да
бъде начислен данък от жалбоподателя. С оглед на така констатираното, на основание
чл.86, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.82, ал.1 от ЗДДС на жалбоподателя са начислени
допълнителни задължения за ДДС в размер на 27 454,91 лв.

В случая по делото не се формира спор по установените факти. Спорът е правен
и се свежда до приложението на материалния закон и по-специално до това приложима
ли е в настоящия казус нормата на чл.28 от ЗДДС.

В случая, както вече беше посочено по горе, за осъществените доставки на стоки
към „KRIS FASHION GMBH“, от страна на жалбоподателя не е начислен ДДС, тъй
като същият ги е квалифицирал като вътреобщностни доставки. Във връзка с това е
необходимо на първо място да се отбележи, че по смисъла на чл. 7, ал.1 от ЗДДС,
вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за
сметка на доставчика - регистрирано по този закон лице, или на получателя от
територията на страната до територия на друга държава членка, когато получателят е
данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за
целите на ДДС в друга държава - членка. Тоест, при режима на ВОД е налице доставка
между две регистрирани за целите на ЗДДС лица в две различни държави - членки на
ЕС. За да се приеме, че е реализиран фактическия състав на ВОД, следва да са
изпълнени следните кумулативно дадени условия: доставчикът да е регистрирано по
ЗДДС лице на територията на страната; получателят да е регистрирано лице за целите
на ДДС в друга държава членка; транспортиране на стоките от територията на страната
до територията на друга държава членка и възмездност на доставката.

В случая е установено, а и не е спорно по делото, че доставчикът „КРИС
ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС" АД е регистрирано по ЗДДС лице в България и извършва
облагаеми доставки на стоки /готова продукция - плетено облекло/ с получател по
доставките KRIS FASHION GmbH с VIN DE280074891, регистрирано за целите на
ДДС лице в Германия.

Видно от представените от страна на жалбоподателя в хода на ревизионното
производство документи е, че между KRIS FASHION GmbH  и „КРИС ФЕШЪН
ИНДЪСТРИЙС" АД е сключен Договор за доставка от 20.10.2014г., по силата на който
KRIS FASHION GmbH – в качеството си на възложител възлага на „КРИС ФЕШЪН
ИНДЪСТРИЙС" АД – в качеството му на доставчик, да произведе продадена от него
стока - плоско и кръгло изплетени облекла, на различни клиенти в Германия, Белгия,
Холандия, Финландия, Италия, Австрия, Швейцария, Русия и др., като го
оправомощава с правото да достави тези стоки директно на клиентите от името и за
сметка на възложителя KRIS FASHION GmbH. Видно обаче от издадените от
ревизираното лице фактури за доставка на стоки е, че в същите като продавач е
вписано българското дружество „КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС" АД, а като купувач
германското дружество KRIS FASHION GmbH, но като получател са посочени
различни швейцарски дружества, като е отбелязано условие на доставка: DDP - т.е.
доставката се извършва по договор, сключен при условията на международния
стандартен търговски термин „Delivered Duty Paid" означаващ - доставено, мито
платено/уговорено местоназначение/. От така представените документи се налага
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изводът, че обект на доставка са стоки, които се превозват до територията на
Швейцария, която не е държава членка на ЕС и по смисъла на §1, т.4 от ДР на ЗДДС е
трета страна. Ето защо, след като стоката не се транспортира от територията на
страната до територията на друга държава членка условието на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС не е
изпълнено. Предвид това и с оглед обстоятелството, че една от предпоставките за
наличие на вътреобщностна доставка на стоки е пряката и непосредствена връзка
между транспорта и доставката на стоката, то ревизиращите органи правилно са
приели, че условието на чл.7, ал. 1 от ЗДДС не е изпълнено и режимът, установен за
ВОД не е приложим, независимо, че получател по доставката е лице, регистрирано за
целите на ДДС в Германия.

В случая не е налице и хипотезата на облагаеми доставки с нулева ставка по
чл.28 от ЗДДС. Съгласно чл. 28 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е: 1./
доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на
страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика; 2./ доставката
на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до
трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице,
което не е установено на територията на страната; тази разпоредба не се прилага,
когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни
съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни
цели или за лични нужди.

За да се определи начинът на облагане на доставките на стоки е необходимо
правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка съобразно
правилата на чл.17 от ЗДДС, установени в зависимост от начина на придобиване на
стоката. В конкретния случай, стоката се изпраща от доставчика – „КРИС ФЕШЪН
ИНДЪСТРИЙС“ АД, поради което е приложимо правилото на чл.17, ал.2 от ЗДДС,
според което мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или
превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката
към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя. При
доставки на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на
страната до трета страна, мястото на изпълнение е територията на РБ и на основание
чл.12 от ЗДДС се смята за облагаема доставка. За да се приложи нулева ставка по
отношение на тази доставка, следва да са изпълнени изискванията на чл.28 от ЗДДС,
които от своя страна се удостоверяват с документите, посочени в чл.21, ал.1 от
ППЗДДС, а именно: митнически документ, в който доставчикът е вписан като
износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от изходно
митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е
налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото
законодателство; фактура за доставката и документ за превоза на стоките.

В процесния случай, видно от представените от жалбоподателя в хода на
ревизията митнически декларации /ЕАД/ е, че в същите като износител на стоките е
посочено немското дружество KRIS FASHION GmbH, а не „КРИС ФЕШЪН
ИНДЪСТРИЙС" АД. Освен това, в Договор за доставка от 20.10.2014 г., сключен
между българското и немското дружество, изрично е посочено, че доставчикът „КРИС
ФЕШЬН ИНДЪСТРИЙС" АД ще достави стоките директно на клиентите на KRIS
FASHION GmbH - швейцарски дружества, от името и за сметка на възложителя. В
подкрепа на това е представена и фактура №  1401/15.10.2015 г., издадена от „КРИС
ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС" АД, с която фактурира на KRIS FASHION GmbH оформяне
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на митнически документи за износ, транспортни разходи до Швейцария и митнически
разходи. Предвид изложеното се налага изводът, че жалбоподателят не покрива
изискванията на чл.21, ал.1 от ППЗДДС, поради което правилно е прието от органите
по приходите, че не е изпълнена хипотезата на чл.28 от ЗДДС и процесните доставки
не  могат да се облагат с нулева ставка.

Неоснователни са изложените от жалбоподателя възражения, че констатациите в
РА не са съобразени с мотивите на Решение № 76/23.03.2016г., постановено по адм.д.
№ 9/2016г. по описа на Административен съд Велико Търново. Предмет на процесното
дело е АПВ № Р-04001115008716-171 -001/ 02.12.2015 г., издаден на „КРИС ФЕШЪН
ИНДЪСТРИЙС" АД на основание чл. 92, ал. 11 от ЗДДС от орган по приходите при ТД
на НАП Велико Търново и потвърден с Решение № 258/22.12.2015 г. на и.д. директор
на ТД на НАП В. Търново. В тази връзка следва да се отбележи, че мотивите, изложени
в цитираното решение, не могат да бъдат разглеждани като такива по съществото на
спора в настоящото производство, тъй като предмет на обжалване пред него е бил акт
за прихващане или възстановяване, а не ревизионен акт. Същевременно съдът изрично
е посочил, че фактите и обстоятелствата относно наличието или липсата на реално
извършени доставки по процесните фактури следва да бъдат установени в хода на
ревизионното производство и с издаден ревизионен акт, какъвто именно се явява
оспорвания в настоящото производство РА.

Във връзка с доводите на жалбоподателя, който се позовава на  практиката на
СЕС, следва да се посочи, че в казуса не може да намери приложение разрешението,
дадено  в Решение на Съда от 16.12.2010г. по дело С-430/09 (Euro Type Holding BV), и
по конкретно т.35, т.38 и т.42 от него. В тази насока следва на първо място да се
отбележи, че с повдигнатия по цитираното дело преюдициален въпрос, запитващата
юрисдикция е искала да установи дали когато една стока е предмет на две
последователни доставки, извършени между различни данъчнозадължени лица,
действащи в това си качество, но е предмет само на един вътреобщностен превоз, този
превоз следва да се отнесе към първата или втората доставка, така че тази сделка да се
обхване от понятието за вътреобщностна доставка по смисъла на чл.28в, А, буква а),
първа алинея от Шеста директива. Цитираната от жалбоподателя т.35 от Решение по
дело С-430/09 предвижда, че  aĸo ĸyпyвaчитe - ĸaтo пъpви пoлyчaтeли нa дocтaвĸaтa -
ca изpaзили нaмepeниeтo cи дa пpeвoзят cтoĸитe дo дpyгa дъpжaвa члeнĸa, paзличнa oт
дъpжaвaтa члeнĸa нa дocтaвĸaтa, и ca ce пpeдcтaвили c идeнтифиĸaциoннитe cи нoмepa
пo ДДC, пpeдocтaвeни oт тaзи дpyгa дъpжaвa члeнĸa, може дa се cчитa, чe
извъpшвaнитe cдeлĸи пpeдcтaвлявaт вътpeoбщнocтни дocтaвĸи. Точка 38 от посоченото
Решение на СЕС касае случаи, когато доставчикът е изпълнил своите задължения,
свързани с доказването на вътреобщностна доставка. Същевременно в т.42 от
решението на СЕС е предвидено, че дори cтoĸитe да нe ca били пpeвoзeни дo aдpeca нa
пъpвитe ĸyпyвaчи, то това обстоятелство нe пoзвoлявa дa ce изĸлючи, чe пpeвoзът e бил
извъpшeн в paмĸитe нa пъpвaтa дocтaвĸa, дoĸoлĸoтo пpилaгaнeтo нa ocвoбoждaвaнeтo
oт дaнъĸ зa вътpeoбщнocтнa дocтaвĸa ce пoдчинявa нa ycлoвиeтo, чe пpeвoзът тpябвa дa
зaвъpши в дъpжaвa члeнĸa, paзличнa oт дъpжaвaтa члeнĸa нa дocтaвĸaтa, ĸaтo aдpecът,
нa ĸoйтo зaвъpшвa пpeвoзът, e бeз знaчeниe в тoвa oтнoшeниe. За да намерят
приложение тези разпоредби обаче следва стоките по процесните доставки да се
превозват от една държава членка до друга, както и вътреобщностната доставка да е
доказана. В случая обаче, както се каза по горе, процесните стоки не са транспортирани
до друга държава членка /в контекста на чл.7, ал.1 от ЗДДС и във връзка с §1, т.2 от ДР
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на ЗДДС/, а са изпратени до търговци в Швейцария, която се явява трета страна по
смисъла на §1, т.4 от ДР на ЗДДС и на §1, т.2 от ДР на ППЗДДС. Нещо повече, не е
доказано и наличието на вътреобщностни доставки на стоки. Предвид разпоредбата на
чл.45 от ППЗДДС, за доказване на ВОД доставчикът следва да разполага с две групи
документи – документи за доставката и документи, удостоверяващи изпращането или
транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга
държава-членка. В случая, нито в хода на ревизионното, нито в хода на настоящото
производство  са представени документите по чл.45, т.2 от ППЗДДС, доказващи
изпращането/транспортирането на стоките от територията на страната до друга
държава членка. Ето защо, настоящият състав намира, че цитираното от жалбоподателя
Решение на СЕС не намира приложение в настоящия казус, доколкото в случая не са
налице вътреобщностни доставки по смисъла на чл. 7, ал. 1 ЗДДС.

Предвид изложеното, РА се явява обоснован и законосъобразен, а жалбата се
явява недоказана и неоснователна, поради което следва да бъде отхвърлена.

На основание чл. 161, ал.1, изреч. последно от ДОПК на ответника се присъждат
разноски съобразно отхвърлената част от жалбата, за всяка инстанция. Дължимото
юрисконсулско възнаграждение възлиза на 1419,11 лева (хиляда четиристотин и
деветнадесет лева и единадесет стотинки) за една инстанция. В о.с.з. на 17.05.2018г.
ПП на ответника претендира разноски за ЮКВ за три инстанции в размер на 4257 лв.
ВАС е отменил първоначалното решение на АСВТ, вклч. в частта за разноските, като е
указал, че ВТАС следва да се произнесе и по разноските за касационната инстанция, на
основание чл.226, ал.3 от АПК, вр. с §2 от ДР на ДОПК. Независимо от това, доколкото
производството по адм. дела /вклч. данъчни – чл.131 от АПК, вр. с §2 от ДР на ДОПК/
е двуинстанционно, то на ответника се следва възнаграждение за юрисконсулт за две
инстанции в размер на 2838,22лв./2х1419,11лв./. За останалата част искането за
разноски следва да се отхвърли.  В тази връзка възражението за прекомерност е
основателно.
         Воден от горното, на основание чл. 160, ал.1, предложение последно от ДОПК  и
чл.161, ал.1, изреч. трето от ДОПК, XI-ти административен състав на Административен
съд Велико Търново
 

Р Е Ш И:
 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС“ АД с ЕИК 201549160,
със седалище и адрес на управление град Ловеч, ул. „Освобождение“ №  7,
представлявано от Р.М.Б. против Ревизионен акт (РА) №  Р-04001115008716-091-
001/03.05.2016 година, издаден от органи по приходите при ТД на НАП Велико
Търново, потвърден с Решение № 218/18.07.2016 година на и.д. директор на Дирекция
„Обжалване и данъчно - осигурителна практика” град Велико Търново при Централно
управление на Националната агенция за приходите, в оспорваната част, в която за
данъчни периоди на м.12/2014г., м.01, м.02, м.03, м.04, м.08 и м.09 на 2015г. е начислен
ДДС в размер на 27 454,91лв. и са определени лихви в размер на 2 182,07лв.

ОСЪЖДА „КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС“ АД с ЕИК 201549160, със седалище
и адрес на управление град Ловеч, ул. „Освобождение“ № 7, представлявано от Р.М.Б.
да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Велико
Търново при ЦУ на НАП разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на
2838,22 лева (две хиляди осемстотин тридесет и осем лева и двадесет и две стотинки),
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като ОТХВЪРЛЯ искането за юрисконсултско възнаграждение за разликата до пълния
предявен размер от 4 257 лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез Административен съд - Велико
Търново пред Върховен административен съд с касационна жалба в четиринадесет
дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
 
 


