
Решение № 454 от 23.1.2018 г. по адм.д. № 1720/2017 г. 
на Административен съд - София 

Чл. 184 ГПК 
Чл. 184, ал. 1 ГПК 
Чл. 117, ал. 2 ДОПК 
Чл. 117, ал. 3 ДОПК 
Чл. 117, ал. 5 ДОПК 
Чл. 119, ал. 2 ДОПК 
Чл. 120 ДОПК 
Чл. 120, ал. 2 ДОПК 
Чл. 122 ДОПК 
Чл. 122, ал. 1 ДОПК 
Чл. 122, ал. 1, т. 1-7 ДОПК 
Чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК 
Чл. 122, ал. 2 ДОПК 
Чл. 122, ал. 4 ДОПК 
Чл. 123 ДОПК 
Чл. 124 ДОПК 
Чл. 124, ал. 1 ДОПК 
Чл. 124, ал. 2 ДОПК 
Чл. 124, ал. 3 ДОПК 
Чл. 160, ал. 1 ДОПК 
Чл. 160, ал. 2 ДОПК 
Чл. 161 ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 
Чл. 161, ал. 1 ДОПК 
Чл. 37 ДОПК 
Чл. 37, ал. 3 ДОПК 
Чл. 25 ЗДДС 
Чл. 25, ал. 2 ЗДДС 
Чл. 6 ЗДДС 
Чл. 86, ал. 1 ЗДДС 
Чл. 86, ал. 2 ЗДДС 
Чл. 89 ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 
Чл. 50 ЗДДФЛ 

Производството е по реда на чл. 156 – чл. 161 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс (ДОПК).  

Образувано е по жалба с вх. № 4799 от 21.02.2017 г. по описа на 
Административен съд София – град (АССГ), подадена от Т. Г. П.-А., с [фирма], 
ЕИК[ЕИК], срещу Ревизионен акт № Р-22221216001549-091-001/20.09.2016 г., издаден 
от М. Й. С. – орган, възложил ревизията и В. С. Г. - ръководител на ревизията, 
потвърден с Решение № 2224 от 16.12.2016 г., издадено от директора на Д“ОДОП” – 
С.. 

Жалбоподателят поддържа, че спорният Ревизионен акт е необоснован, 
незаконосъобразен и издаден при неизяснена фактическа обстановка, в нарушение на 
разпоредбите на ДОПК, ЗДДС и ЗДДФЛ. Излага доводи, че „М. склад про” не е 
фискално устройство по смисъла на Наредба №Н -18 на Министерство на финансите и 
не е счетоводен продукт за отчитане на приходите и разходите на предприятието, а е 
предназначен за водене на складова наличност, формиране на себестойност на 
продукцията и представлява продукт за подпомагане на работния процес в търговския 



обект – пицария „Т.”, поради което твърди, че не всички транзакции, отразени от 
програмата като продажби, представляват извършени реални доставки към клиента. 

Излага аргументи, че при извършената оперативна проверка от орган по 
приходите към момента на проверката не са установени несъответствия между 
касовата наличност и Z отчетите от касовите апарати. На следващо място в жалбата се 
възразява срещу допълнително установения ДДС за извършени продажби чрез уеб 
сайт www.iullstreasures.com, онлайн магазин. Счита, че органът по приходите не е 
съобразил, че заявката за покупка на аксесоарите не винаги е последвана от плащане 
и реално сключена сделка за съответната стока, т.е. не винаги е налице доставка и 
съответно приход от доставка. Моли оспорваният акт да бъде отменен. Претендира 
направените по делото разноски , за което представя списък. 

Ответникът - директор на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна 
практика” – С., чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като 
неоснователна. 

Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение 
за прекомерност на адвокатското възнаграждение. 

По допустимостта на жалбата: 

Жалбата изхожда от надлежна страна – адресат на обжалвания РА, имаща право 
и интерес от оспорването и като подадена в срока по чл. 156, ал. 1 ДОПК срещу 
спорния РА, се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана досежно 
нейната основателност. 

Административен съд София – град, Трето отделение, 17 състав, като обсъди 
доводите на страните и доказателствата по делото, намира за установено от 
фактическа и правна страна следното: 

Ревизионното производство е образувано с издаването на Заповед за възлагане 
на ревизия (ЗВР) № Р-22221216001549-020-001 от 09.03.2016 г. на осн . чл. 112 ДОПК 
и чл. 113 ДОПК. С последната е възложено извършването на ревизия на Т. Г. П .-А. с 
[фирма] за определяне на задължения по реда на ЗДДС за периодите от 01.01.2013 г. 
до 31.12.2015 г. и за данък върху доходите по реда на ЗДДФЛ за периодите от 
01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. Заповедта е издадена от компетентен орган по приходите 
М. Й . С., на длъжност началник сектор „Ревизии” в дирекция „Контрол” при ТД на НАП 
С., упълномощена със заповед № РД -01-1332#1/12.10.2015 г. на директора на ТД на 
НАП С. да издава заповеди за възлагане на ревизии. Срокът, в който следва да се 
завърши ревизията е определен на до три месеца, считано от датата на връчване на 
ЗВР на ревизираното лице на 10.03.2016 г. На 30.05.2016 г. от същото лице е издадена 
ЗИЗВР № Р-22221216001549-020-002, с която е определен нов срок за приключване на 
ревизията до 10.08.2016 г. Посочената ЗИЗВР е издадена от същото лице и е връчена 
на 30.05.2016 г. На 16.08.2016 г. е издаден Ревизионен доклад ( РД) № Р-
22221216001549-092-001 от ревизиращите органи, определени с посочените по – горе 
ЗВР. Р. доклад има съдържанието, предвидено в чл. 117, ал. 2 и ал. 3 ДОПК и е връчен 
по електронен път на 17.08.2016 г. От ревизираното лице по реда на чл. 117, ал. 5 
ДОПК е подадено писмено възражение срещу съдържащите се в РД констатации и 
предложение за установяване на задължения , като същите са обсъдени и приети за 
неоснователни, видно от изложените мотиви в РА. Ревизията приключва с РА № Р-
22221216001549-091-001 от 20.09.2016 г., издаден на основание чл. 119, ал. 2 от ДОПК 
от М. Й. С., на длъжност началник сектор „Ревизии” в дирекция „Контрол” при ТД на 
НАП С. - орган, възложил ревизията и В. С . Г., на длъжност главен инспектор по 
приходите при ТД на НАП С., ръководител на ревизията. С ревизионния акт за 
ревизираните периоди са установени задължения за данък върху добавената стойност, 
данък върху доходите на физическите лица и лихви за забава общо в размер на 80 



962,06 лв. при деклариран от лицето за ревизираните периоди ДДС за внасяне и данък 
върху доходите в размер на 7 040,90 лв., които ЕТ не е внасял. Конкретно 
установените задължения са годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ в размер на 
2233,00 лв. и лихви в размер на 390,76 лв. и ДДС в размер на 66605,02 лв. и лихви в 
размер на 11733,28 лв. РА е връчен на ревизирания субект на 26.09.2016 г. В срока по 
чл. 152, ал. 1 ДОПК от ревизираният субект до директора на Дирекция „ОДОП” е 
постъпила жалба срещу констатациите на органите по приходите в процесния РА с вх. 
№ 34-00-293/10.10.2016 г. по регистъра на ТД на НАП С. и вх. № 23-22-2119 от 
17.10.2016 г. по регистъра на дирекция „ОДОП“ С.. 

В срока по чл. 155, ал. 1 ДОПК директорът на Дирекция „ОДОП” се произнесъл с 
Решение № 2224/16.12.2016 г., с което атакуваният РА е потвърден изцяло. 

Предмет на оспорване в настоящото производство са определени допълнително 
задължения в общ размер на 80 962,06 лв., в т.ч. годишен и авансов данък по ЗДДФЛ 
на ЕТ в размер на 2233,00 лв. и ДДС в размер на 66605,02 лв., ведно със съответните 
лихви. 

В хода на ревизионното производство от фактическа страна е установено, че за 
ревизираните периоди [фирма] е извършвал търговия на дребно с тютюневи изделия и 
напитки в павилион на пазар „С .“, [населено място], стопанисвал е пицария, както и е 
извършвал електронна търговия със стоки (аксесоари – бижута , гривни, амулети и др.) 
чрез уебсайт www.jullstreasures.com. Осчетоводените приходи от продажба на 
аксесоари (бижута и др.) за 2014 г. са в размер на 30 277,00 лв. и за 2015 г. в размер 
на 23 017,00 лв. С цел установяване на факти и обстоятелства от значение за 
данъчното облагане на ревизираното лице, са предприети редица процесуални 
действия, подробно описани в РД, поради което същите не следва да бъдат 
преповтаряни. 

На основание чл. 37, ал. 3, чл. 53 и чл. 56, ал. 1 ДОПК на [фирма] по електронен 
път са връчени четири Искания за представяне на документи и писмени обяснения от 
задължено лице, като в отговор на първото искане не са представени изисканите 
документи. Впоследствие в отговор на второто връчено на лицето искане са 
представени писмени обяснения , съгласно които едноличният търговец извършва 
продажби чрез уеб сайт, за който е пояснен начина на действие на електронния 
магазин и на организация на извършваната търговия, подробно отразени в 
ревизионния доклад. 

С протокол № Р-22221216001549-П.-001/01.07.2016 г. за целите на ревизията са 
присъединени доказателствата, събрани в хода на извършени оперативни проверки в 
търговските обекти на [ фирма], приключили с доклад №ОП -22002216009695-ПРО -
001/29.06.2016 г. При ревизията е констатирано, че уеб сайт www.iullstreasures.com е 
базиран на платформата W., с която се представят идеите в уеб пространството в 
случая под формата на онлайн магазин. W. е безплатен. В системата има инсталирани 
18 модула (разширения), от които включените са 13. Установено е, че основното 
разширение за онлайн магазина е W. и прилежащите му модули . W. е безплатно 
разширение за електронна търговия , което позволява лесно да се продава през уеб 
сайта, като предоставя пълен контрол както на собствениците на електронни магазини, 
така и на разработчиците. От този модул се управляват направените от клиентите 
заявки в интернет магазина. Заявките се приемат в модул “Поръчки”. Данните, които 
се изискват от клиентите са : две имена, телефон за връзка и адрес за доставка (личен 
или офис на Е.).Процес на работа и начин на плащане : Поръчките се регистрират в 
модул “Поръчки ( разширение W.)”, след регистриране на нова поръчка, тя придобива 
статус "Обработва се". Доставките се осъществяват чрез куриерски оператор [ фирма] 
или лично в заведението, стопанисвано от търговеца. Заплащането на поръчката е с 



наложен платеж при получаване, а наложената сума се получава на ръка в офис на 
[фирма]. Касова бележка се издава в срок от 1 до 3 дни преди изпращане на 
поръчката. В писмени обяснения ревизираното лице сочи, че няма статус – отказана 
поръчка, а всички поръчки, независимо дали са изпратени, отказани и/или върнати се 
водят като приключени. Р. търговец е представил справки, представляващи 
електронни таблици с поръчките и прилежащите им артикули . 

Осчетоводените приходи от продажба на аксесоари (бижута и др.) за 2014 г. са в 
размер на 30 277,00 лв. и за 2015 г. в размер на 23 017,00 лв. За продажбите от 
търговски обект – пицария „Т.” се използва програмен продукт „М.”. 

Установено е, че търговецът има регистрирани два ЕКАФП, като единият с номер 
на ФУ D. и номер на ФП 02480832 е за обект пицария „Т.” и с него се маркират и 
извършените чрез електронния магазин продажби. В тази връзка е представена и 
контролна лента на електронен носител (КЛЕН) за посочения касов апарат. 

На основание чл. 37 от ДОПК са изпратени искания за представяне на документи 
и писмени обяснения до трети лица: 

От [ фирма] е изискана цялата информация, съхранявана в дисковото 
пространство, отнасяща се до търговия чрез уеб сайт с домейн http://jullstreasures.com. 

Изискано е данните да бъдат под формата на имидж/dump на дисковото 
пространство, предоставено за ползване на ревизирания търговец. Дружеството е 
представило данните на оптичен носител на информация (компактдиск ) и обяснителна 
записка. 

Информацията за поръчките е изведена в таблица С.-поръчки.xls, съдържаща 
данни за периода от 27.08.2014 г. до 31.12.2015 г. От органите по приходите е 
установено, че представените от едноличния търговец данни съвпадат с данните, 
представени от [фирма]. Тъй като всяка поръчка има уникален номер O. ID, след 
преглед на последователността на уникалните номера, ревизиращите са приели, че 
лисват данни за поръчките по 6148 броя записи още повече, че данните за поръчките 
са за периода от 27.08.2014 г., като липсват данни за 2013 г. и за периода до 
27.08.2014 г. От ревизираното лице е изискано да представи информация относно 
данните за липсващите поръчки. В отговор жалбоподателят е посочил, че цялата 
информация, свързана с продажбите в сайта е предоставена на органа по приходите, 
като е подчертал, че същата не е манипулирана. 

Изискани са справки от [ фирма] в електронен вид за събрани в полза на 
[фирма] и на Д. А. А. - упълномощена от ревизираното лице, суми от наложен платеж и 
пощенски парични преводи за периодите от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. Изискано е 
справката да съдържа информация за всички пощенски и куриерски пратки, както и 
данни за товарителницата във връзка със съответната пратка. Изискана е информация 
за начина на изплащане на събраните суми от наложен платеж и пощенски парични 
преводи, като при изплащане на сумите в брой е изискано да се представят 
съответните документи, доказващи направеното плащане. В отговор дружеството е 
представило данни, съдържащи се в електронни таблици „Т.-П.-А..xls” в папка „Е.” в 
поддиректория (представени документи по първо искане) и ПОДАТЕЛ.xls в папка „Е.”, 
поддиректория (представени документи по второ искане). Ревизиращите са 
установили, че стойността на изплатените наложени платежи в таблица „Т.-П.-А..xls” е 
в размер на 33 385,00 лв., а стойността на изплатените наложени платежи в таблица 
„ПОДАТЕЛ.xls” е в размер на 174 600,15 лв. Данните от двете таблици са обобщени в 
таблица „Т.-П .-А..xls” , съдържаща се в оптичен носител, приложен по делото между л. 
102 и л. 103. 



От органите по приходите е установено, че в приходите по касовия апарат са 
включени освен продажбите от електронния магазин и продажби, регистрирани в 
стационарния обект Пицария „Т.”. За да установи дела на получените наложени 
платежи от [ фирма] и дали е издаден съответния фискален бон, е приложен 
програмен продукт (ПП) A., представляващ специализиран софтуер за анализ, одит, 
счетоводство и управление на риска. За целта предоставената КЛЕН от касов апарат с 
№ФУ D. и ФП №0248083 под формата на T. е импортирана в ПП A., като по този начин 
е извършена съпоставка между издадените касови бонове по дата и стойност и сумите 
на изплатените наложени платени по дати и стойност, съдържащи се в таблица „Т.-П.-
А..xls”. След съпоставката откритите съвпадения между наложените платежи и 
издадени касови бонове, са записани в таблица „СЪВПАДАЩИ Е. НП.xls”, отразена в 
оптичен носител, приложен по делото между л. 102 и л. 103. Открити са също и 
несъвпадения между издадените касови бонове и изплатените суми по наложени 
платежи, които в случая са изведени в таблица „НЕСЪВПАДАЩИ Е. НП.xls”. Общата 
сума на изплатените наложени платежи, за които е установено, че няма издаден касов 
бон са в размер на 174 573,15 лв. Освен изложеното, в хода на ревизията е 
установено, че между [ фирма] и дъщерята на ревизираното лице Д. А., в качеството й 
на посредник е сключен комисионен договор от 06.10.2015 г. Според договора 
комисионерът ще получава възнаграждение в размер на 5% комисионна услуга за 
всички пратки, подготвени през неговия виртуален офис, поставен в електронен 
магазин http://www.facebook.com/J./app-249631631730782. С оглед на така 
установените обстоятелства, ревизиращият орган е приел, че Д. А. е получавала 
пощенски парични преводи и наложени платежи, изплатени от [фирма], получени чрез 
търговия през уебсайта http://jullstreasures.com, собственост на [ фирма]. 

Относно изплатените наложени платежи в полза на Т. П. А. и упълномощеното 
от нея лице Д . А., [фирма] е представило данни за пощенски парични преводи на 
обща стойност 163 958,65 лв., съдържащи се в електронни таблици „Т.-П.-А.-ППП.xls”. 

В хода на ревизионното производство са анализирани и съпоставени данните от 
програмен продукт „М. склад про”, снети при извършена оперативна проверка и 
данните от Z отчетите на касовия апарат в пицария „Т.” за ревизираните периоди. За 
периодите от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. е установена разлика между отчетените от 
програмния продукт продажби, които са с 20 830,71 лв. повече от маркираните на 
касовия апарат за тези периоди. 

За някои от периодите приходите по Z отчетите от касовия апарат на пицарията 
надвишават отчетените по програмен продукт „М. склад про”, за което е установено, 
че се дължи на маркирани продажби от електронния магазин, които са предадени на 
съответните клиенти в заведението. 

На следващо място от страна на органите по приходите е установено, че 
жалбоподателя има невключени фактури за покупки в дневниците за покупки , като 
данните за неотразените покупки са извлечени във файл „Неотчетени покупки.xlsx.“ В 
резултат на гореизложеното органите по приходите са приели, че сумата в размер на 
359 362,51 лв., представлява укрит приход и предвид така установените разлики и 
липса на данни за издавани касови бонове или други документи за отчитане на 
приходи, ревизиращият орган е направил извод за наличие на обстоятелства по 
смисъла на чл. 122. ал. 1. т. 2 ДОПК. В тази връзка на ревизираното лице е връчено 
Уведомление на основание чл. 124, ал. 1 ДОПК с изх. № Р-22221216001549-113-
001/21.04.2016 г., с което същото е уведомено, че поради установени неотчетени 
приходи от получени суми по наложени платежи и пощенски парични преводи от 
[фирма], данъчните основи за облагане с данък върху доходите по реда на ЗДДФЛ на 
ЕТ и по реда на ЗДДС за периодите от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. ще бъде 
определена по особения ред, указан с разпоредбите на чл. 122 от ДОПК. 



На основание чл. 30, ал.6 от ДОПК уведомленията са връчени по електронен път 
на 21.04.2016 г. От ревизираното лице са депозирани декларации по чл. 124, ал. 3 
ДОПК за всяка от ревизираните години. 

Във връзка с установените неотчетени от търговеца продажби в размер на 359 
362,51 лв. за периодите от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. е прието, че всички 
установени недекларирани приходи от дейността на едноличния търговец подлежат на 
облагане с данък върху добавената стойност за всеки данъчен период, като данъкът е 
включен в стойността им. С оглед на това са изложени мотиви, че за извършените и 
неотразени продажби са налице доставки по смисъла на чл. 6 ЗДДС, които са 
облагаеми по смисъла на чл. 12, ал. 1 ЗДДС, поради това, че са с място на изпълнение 
на територията на страната. Посочено е, че по реда на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС данъкът е 
изискуем от регистрирано по този закон лице - доставчик по облагаема доставка, с 
изключение на случаите по ал. 4 и ал. 5, като по реда на чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС 
регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли. В 
тази връзка е прието, че данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния 
период, през който е издаден данъчният документ, а в случаите, когато не е издаден 
такъв документ или не е издаден в срока по този закон - за данъчния период, през 
който данъкът е станал изискуем, като за всяка извършена от регистрираното лице 
облагаема доставка следва да се начислява ДДС върху данъчната основа на 
доставката, съгласно чл. 66, ал. 1 и чл. 67, ал. 1 от ЗДДС. Посочено е, че по реда чл. 
25, ал. 2 от ЗДДС , данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността 
върху стоката е прехвърлена, като съгласно разпоредбата на ал. 6 на същия член, на 
датата на възникване на данъчното събитие данъкът става изискуем за облагаемите 
доставки и възниква задължение на регистрираното лице да го начисли. 

В резултат на гореизложеното, съобразно събраните и изследвани документи и 
доказателствени средства и след анализ на обстоятелствата по чл. 122, ал. 2 ДОПК, 
допълнително е начислен данък върху добавената стойност за периодите от м. 01.2013 
г. до м.12.2015 г. общо в размер на 59 893,12 лв., като на основание чл. 1 от Закона за 
лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания са начислени лихви 
за просрочие в общ размер на 11 733,28 лв. Относно задълженията на едноличния 
търговец по ЗДДФЛ , предвид установените данни за укрити приходи в размери и по 
периоди, подробно описани в ревизионния доклад, са определени данъчните основи за 
облагане с данък върху доходите за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. по реда на чл. 122, ал. 2 
от ДОПК. За определяне на неотчетения разход ( отчетната стойност на реализираните 
стоки) за недекларирани приходи, при ревизията е взета в предвид декларираната от 
ревизираното лице търговска надценка за съответния период. Същата е приложена 
към установения от органите по приходите размер на укритите приходи за всяка от 
ревизираните години. 

За 2013 г. ревизираното лице е подало Годишна данъчна декларация по чл. 50 от 
ЗДДФЛ с вх. №224391400333819/23.04.2014 г. с деклариран данъчен финансов 
резултат от дейността на ЕТ в размер на 2 405,80 лв. и след приспадане на 
задължителните осигурителни вноски - дължим данък върху доходите в размер на 
165,00 лв. Декларираните от лицето нетни приходи от продажби са в размер на 450 
807,81 лв. В хода на ревизията са установени недекларирани приходи за 2013 г. в 
размер на 21 708,61 лв. без ДДС, от които 15 511,94 лв. са недекларирани и 
неосчетоводени от лицето приходи от пицарията и 6 196,67 лв. - недекларирани и 
неосчетоводени приходи от продажбата на бижута от електронния магазин . 
Декларираните от ревизираното лице надценки са както следва: за пицария „Т.” – 3,5 
на сто и за електронния магазин – 10 на сто. На тази база са определени неотчетените 
разходи за покупната стойност на продадените стоки. От установения размер на 
коригирания с РА данъчен финансов резултат в размер на 3 493,69 лв. са приспаднати 



задължителните осигурителни вноски и е установено задължение за данък върху 
доходите от дейността на едноличния търговец в размер на 329,00 лв. За 2014 г. 
ревизираното лице е подало Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с вх. 
№224391500382939 от 24.04.2015 г. с деклариран данъчен финансов резултат от 
дейността на ЕТ в размер на 2 397,03 лв. и след приспадане на задължителните 
осигурителни вноски е деклариран дължим данък върху доходите в размер на 164,51 
лв. Декларираните от лицето нетни приходи от продажби и разходи за дейността на ЕТ 
са съответно в размер на 441 986,12 лв. и 439 589,09 лв. В хода на ревизията са 
установени недекларирани приходи за 2014 г. в размер на 154 471,78 лв. с вкл. ДДС , в 
т.ч. 

2 216,38 лв. са недекларирани и неосчетоводени от лицето приходи от 
пицарията и 152 255,40 лв. - недекларирани и неосчетоводени приходи от продажбата 
на бижута от електронния магазин. Нетната стойност на тези приходи е установена от 
органа по приходите в размер на 128 726,48 лв. Декларираните от ревизираното лице 
надценки са както по-горе посочените: 

за пицария „Т.” – 3,5 на сто и за електронния магазин – 10 на сто. На тази база 
са определени и за 2014 г. неотчетените разходи за покупната стойност на 
продадените стоки, за които е установено, че са в размер на 117 129,52 лв. От така 
установения размер на коригирания с РА данъчен финансов резултат в размер на 13 
993,99 лв. са приспаднати задължителните осигурителни вноски и е установена 
данъчна основа за облагане с данък върху доходите в размер на 12 692,64 лв. и 
задължение за данък върху доходите от дейността на едноличния търговец в размер на 
1 904,00 лв. За 2015 г. ревизираното лице е подало Годишна данъчна декларация по 
чл. 50 от ЗДДФЛ с вх. №2212И 006007 от 22.03.2016 г. с деклариран отрицателен 
финансов резултат от дейността на ЕТ – счетоводна загуба в размер на 33 765,97 лв. 
Декларираните от лицето нетни приходи от продажби и разходи за дейността на ЕТ са 
съответно в размер на 482 485,00 лв. и 516 251,97 лв. В хода на ревизията са 
установени недекларирани приходи за 2015 г. в общ размер на 178 840,40 лв. с вкл. 
ДДС , в т.ч. 149 033,67 лв. - недекларирани и неосчетоводени приходи от продажбата 
на бижута от електронния магазин и ДДС в размер на 29 806,73 лв., а неотчетените от 
лицето разходи за покупната стойност на продадените стоки са в размер на 135 485,15 
лв. въз основа на декларираната от ревизираното лице надценка за продажбите чрез 
електронния магазин е 10 на сто. На база установените неотчетени от търговеца 
приходи и разходи за 2015 г. е установен отрицателен данъчен финансов резултат в 
размер на 20 217,45 лв. Относно дължимите от едноличния търговец авансови вноски 
за 2014 г. е констатирано, че с годишната данъчна декларация , подадена за 
финансовата 2013 г., лицето не е декларирало прогнозна печалба за 2014 г. и 
тримесечни авансови вноски. 

За 2014 г. лицето е декларирало данъчен финансов резултат от дейността си 
като ЕТ в размер на 2 397,03 лв. и дължим данък върху доходите в размер на 164,00 
лв. На основание чл. 89 от Закона за корпоративното подоходно облагане, поради 
липса на декларирана прогнозна печалба и размер на тримесечни авансови вноски, 
ревизиращият орган е установил, че за 75 на сто от дължимия годишен данък, в случая 
върху 123,00 лв. се дължи лихва за невнесени тримесечни авансови вноски. Същата е 
установена в размер на 8,98 лв. за периода от 16.04.2014г. до 31.12.2014г. 

Видно от РД органите по приходите не са констатирали нарушения на 
счетоводното законодателство. 

В настоящия случай по-голямата част от преписката е приложена на електронен 
носител. Съдът приема, че приобщените документи представляват годно 
доказателствено средство. Според чл.184, ал.1 ГПК електронният документ може да 



бъде възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страната. 
Представянето на електронни документи е уредено в чл. 184 от ГПК, като те могат да 
се представят на хартиен носител и при оспорване да се установява съществуването на 
електронния документ. 

Електронните документи са вид доказателствени средства изрично допуснати от 
ГПК, на които е придадена доказателствена сила. Същите представляват електронно 
изявление, записано върху магнитен , оптичен или друг носител, което може да бъде 
възпроизвеждане на хартиен носител. В случая се установява и не се оспорва 
авторството на документите, обективирани на електронния носител, приложен по 
делото. 

По искане на жалбоподателя беше назначена и изслушана комплексна съдебно-
техническа и съдебно-счетоводна експертиза. Същата е изготвена на база всички 
приложени и приети по делото на електронни носители файлове, съдържащи справки 
предоставени от „Е. ЕКСПРЕС“ и жалбоподателя, както и изготвени от органите по 
приходите файлове с обработената в хода на ревизионното производство информация, 
в това число установените съвпадения и разминавания при сравнителния анализ на 
всички събрани данни. 

Видно от изготвеното заключение по данни от съкратените отчети от фискална 
памет , приложени към касовите книги с дневни финансови отчети на касовия апарат с 
фискална памет в пицария „Т.“ са отчетени обороти от продажби, подробно описани в 
Таблица 2 (л. 4 и сл. от заключението). 

Посочено е, че за периода 2013 г. – 2015 г. не се установява аналитично 
разделение на приходите от продажби на приходи от реализация на готова продукция 
и на приходи от реализация на аксесоари в контролните ленти от фискалната памет . 
От страна на жалбоподателя е представена таблица от програмния продукт в обекта, в 
която е посочено отделно оборот от аксесоари в състава на общия оборот от 
продажби. Установено е, че оборотът от аксесоари е както следва: за 2013 г. – 0,00 
лв., за 2014 – 30 277 лв. и за 2015 г. – 23 017 лв. или всичко 53 294 лв. На следващо 
място съгласно поставените задачи от вещото лице е посочено, че ползваният в 
пицария „Т.“ продукт „М. 

склад, коктейл“ не е счетоводен продукт за отчитане на приходите и разходите 
съгласно СС. Това е продукт предназначен за подпомагане на работния процес в 
обекта – водене на складова наличност, формиране себестойност на продукция, 
изготвяне на рецепти, доставка на стоки. Констатирано е още, че на всяка една 
товарителница (пратка) по наложен платеж съответства едно плащане. При направен 
сравнителен анализ по данни от „Е. ЕКСПРЕС“ и по информация подадена от НАП 
вещото лице е установило, че броят на куриерските поръчки за периода 01.01.2013 г. – 
31.12.2015 г. съвпада – 1 026 бр. на обща стойност 33 385 лв. По отношение 
получените плащания за същия период обаче е установена разлика – по данни от „Е. 
ЕКСПРЕС“ това са 698 бр. на обща стойност 22 803 лв., а по данни на НАП – 774 бр. на 
обща стойност 25 093 лв. Направено и сравнение на данните между във файл 
„НЕСЪВПАДАЩИ Е. НП (1).xls“ и файл „Т.-П.- А. – ППП (3).xls“. Констатирано е, че 
пратките в първия файл съвпадат с тези във втория , но в първия файл някои 
товарителници се повтарят по два или три пъти – 23 бр. товарителници на стойност 
479 лв., съответно сборът от сумите е 136 532,65 лв. и 136 053,65 лв., т.е разликата е 
479 лв. От вещото лице е направено сравнение и на двата файла, предоставени от 
НАП, на базата на които е определена по-голяма данъчна основа в РА . Установено е, 
че сумите от 174 573,15 лв. ( файл НЕСЪВПАДАЩИ Е. НП (1).xls“ (наложен платеж) и 
163 958,65 лв. ( файл „Т.-П.-А. – ППП (3).xls“ (пощенски парични преводи) не 



представляват изцяло получени парични преводи и в този смисъл не следва да бъдат 
събирани. 

Посочено е, че пощенските парични преводи са плащания по наложения платеж 
за изпратени куриерски пратки при извършената електронна търговия . 

Вещото лице е посочило също, че има съвпадащи товарителници на стойност 136 
053,65 лв., което означава, че едната товарителница съответства на изпратена 
куриерска пратка, а дублиращата я на получен паричен превод. На следващо място 
видно от експертизата е, че броят на товарителниците е 5 051 за сума от 136 053,65 
лв. От 6 484 бр. товарителници във файл „НЕСЪВПАДАЩИ Е. НП (1).xls“, 5 051 
товарителници съвпадат с тези във файл „Т.-П.- А. – ППП (3).xls“. 

Съгласно чл. 160, ал. 2 ДОПК съдът преценява законосъобразността и 
обосноваността на ревизионния акт, като преценява дали е издаден от компетентен 
орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалните и материално-правните 
разпоредби по издаването му. Настоящият съдебен състав намира, че атакуваният РА 
№Р-22221216001549-091-001/20.09.2016 г., е издаден от компетентен орган на 
основание чл. 119, ал. 2 ДОПК (в този смисъл Тълкувателно решение № 5 от 
13.12.2016 г. на ВАС). Оспореният РА е издаден в предвидената форма, съгласно чл. 
120 ДОПК, включително разпоредителната част в табличен вид, в която е определен 
размерът на обжалваните задължения. Предвид разпоредбата на чл. 120, ал. 2 ДОПК, 
РД е неразделна част от РА и в този смисъл може да се приеме, че мотивите на РД са и 
мотиви на РА. Видно от приложеното копие на процесния РА , същият е подписан с 
електронен подписи. Във връзка с това и с оглед разпоредбата на чл.16, ал.1, т.1 
ЗЕДЕП по делото е представена информация за квалифициран електронен подпис на 
органите по приходите подписали РА, респективно на лицето, издало ЗВР. 

След като съобрази представените по делото доказателства, съдът намира, че 
жалбата е частично основателна. 

Предвид изложената по-горе фактическа обстановка, приобщениете по делото 
доказателства и след преценка възраженията на страните съотнесени към действащата 
и приложима нормативна уредба, съдът достига до следните правни изводи : 

Не се спори, че процесното ревизионно производство се е развило по реда на 
чл.122 ДОПК, като основата за облагане с ДДС и ЗДДФЛ за ревизирания период е 
определена въз основа на извършен анализ по чл.122, ал.2 ДОПК. 

Съгласно разпоредбата на чл.124, ал.2 ДОПК, в производството по обжалване на 
ревизионен акт при извършена ревизия по чл.122 ДОПК, фактическите констатации в 
него се смятат за верни до доказване на противното, когато наличието на основанията 
по чл.122, ал.1 ДОПК е подкрепено от събраните доказателства. Така установената 
презумпция за вярност на фактическите констатации е оборима и доказателствената 
тежест за това носи жалбоподателя. Следователно в производството по съдебно 
обжалване на РА издаден по реда на чл.122 ДОПК, в тежест на органите по приходите 
е да установят основанията за извършване на ревизия при особени случаи, както и 
спазването на императивния процесуален ред за това, а в тежест на жалбоподателя е 
да установи при условията на пълно и насрещно доказване твърдяните от него факти и 
обстоятелства, с които се опровергават фактическите констатации в акта. За да се 
приложи обаче презумпцията по чл.124, ал.2 ДОПК, фактическите констатации на 
които се позовават органите по приходите следва да са подкрепени от надлежни 
доказателства, в противен случай тежестта за опровергаването им не може да се 
възлага на ревизирания субект . Основанията за извършване на ревизия по особения 
ред са изрично изброени от закона в разпоредбата на чл. 122, ал.1, т.1-7 ДОПК. В 
конкретния случай, за да преминат към извършване на ревизия по особения ред, 
органите по приходите са приели, че за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2015 г., по 



отношение на ревизираното лице са установени основания по чл. 122, ал.1, т.2 ДОПК – 
данни за укрити приходи. С уведомление № Р-22221216001549-113-001/21.04.2016 г. 
ревизираното лице е уведомено за така констатираното обстоятелство за облагане по 
аналог , поради което процедурата по чл.124, вр.чл.122 ДОПК за преминаване към 
облагане по аналог формално се явява спазена. 

Определянето на данъчната основа за облагане с данъци, както и размера на 
последните са нормативно установени и следва да се прилагат точно. Единствено при 
наличие на обстоятелства по чл.122, ал.1 ДОПК и при спазване на правилата на 
чл.122, ал.2 и ал.4, ДОПК, законът дава възможност на органите по приходите да 
приложат установения от съответния закон размер на данъка към определена от тях 
основа. За целта, основанията по чл.122, ал.1 ДОПК следва да са безспорно 
установени и тежестта за това е на органите по приходите, тъй като извършването на 
облагане по особения ред не може да почива на предположения, а на конкретни факти 
обосноваващи някоя от хипотезите на чл.122, ал.1 ДОПК. 

За да обоснове приложението на л. 122, ал.1, т.2 ДОПК ревизиращият екип е 
приел, че са налице наложени платежи и пощенски парични преводи, за които 
ревизираното лице не може да докаже, че е издало фискален бон или друг вид 
документ за отчитане на приходи, както и че същото има невключени фактури в 
дневниците за покупки, данните за които са отразени във файл „Неотчетени 
покупки.xlsx“ (стр. 16 от РД). В резултат на това органите по приходите са посочили, че 
сума в размер на 359 362,51 лв. представлява укрит приход. 

Между страните няма спор, че за ревизираните периоди [фирма] е извършвал 
търговия на дребно с тютюневи изделия и напитки в павилион на пазар С., [населено 
място], стопанисвал е пицария, както и е извършвал електронна търговия със стоки 
чрез уебсайт www.jullstreasures.com. 

Видно от РД органите по приходи са направили следните съпоставки: 

изплатени наложени платежи от [фирма] и издадени касови бележки; изплатени 
пощенски парични преводи от Е. ЕКСПРЕС О .; издадени касови бонове и извършени 
продажби в стационарен обект Пицария „Т.“ . 

На първо място следва да се отбележи, че видно от назначената и неоспорена по 
делото експертиза е, че са налице товарителници, които се повтарят, което 
обстоятелство не отчетено от страна на органите по приходите. Освен това е 
установено, че има съвпадащи товарителници на стойност 136 053,65 лв., което 
означава, че едната товарителница съответства на изпратена куриерска пратка, а 
дублиращата я на получен паричен превод. От вещото лице е направено сравнение на 
двата файла, предоставени от НАП, на базата на които е определена по-голяма 
данъчна основа в РА, като е установено, че сумите от 174 573,15 лв. ( файл 
НЕСЪВПАДАЩИ Е. НП (1).xls“ (наложен платеж) и 163 958,65 лв. ( файл „Т.-П.-А. – ППП 
(3).xls“ (пощенски парични преводи) не представляват изцяло получени парични 
преводи. В този смисъл следва да се посочи, че органите по приходите неправилно са 
събрали посочените суми, тъй като вещото лице по назначената експертиза е 
установило, че пощенските парични преводи са плащания по наложения платеж за 
изпратени куриерски пратки при извършената електронна търговия. 

Неоснователни са доводите на органите по приходите за липсата на издадени 
фискален бон или други документи за отчитане на приходи. 

Разпоредбата на чл. 118, ал. 1 ЗДДС задължава всяко регистрирано и 
нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него 
доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от 
фискално устройство ( фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от 



интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен 
бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е 
длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на 
обекта. 

Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на 
дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на 
финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските 
обектичрез фискални устройства. 

В чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. е указано, че всяко лице е длъжно да 
регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от 
търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка 
от И ., освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по 
платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод , 
извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните 
услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез 
лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по 
смисъла на Закона за пощенските услуги. 

По силата на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-18/2006 г. на МФ, независимо от 
документирането с първичен счетоводен документ, задължително следва да се издава 
фискална касова бележка за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 – за всяко 
плащане, с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен 
превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен 
превод по чл.3, ал. 1. По смисъла на §1, т.12 от Закона за пощенските услуги /ЗПУ /, 
„наложен платеж“ е пощенска услуга, при която пощенската пратка се доставя на 
получателя срещу заплащане на определена от подателя сума. Доставчикът на стоката 
я предава на куриера, който от своя страна я доставя на получателя, срещу заплащане 
на определена от подателя сума /стойността на стоката с или без таксата за услугата 
наложен платеж, в зависимост от договореното между страните по доставката/. 
Куриерът събира определената от подателя сума и след това в зависимост от 
договореностите им, му я превежда по банков път или му я изплаща в брой. Начинът , 
по който куриерът превежда сумата на подателя, няма нищо общо с начина, по който 
се заплаща за стоката от получателя й, и който начин на плащане всъщност е 
определящ при съобразяване на изискванията на законодателството за издаване на 
фискална касова бележка. 

В настоящия случай извършваната от дружеството дейност е съотносима с 
дадената в § 1, г. 1 от ДР на Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006г. дефиниция за 
„разносна търговия“ , състояща се в продажба на стоки или услуги извън търговския 
обект по предварителна заявка, при която доставката се извършва от нает от 
доставчика персонал. По реда на чл.25, ал.2 от Наредба № Н-18 /2006 г. при разносна 
търговия, фискалната бележка се издава от интернет търговеца при окомплектовката 
на заявката и се предава на разносвача, който от своя страна следва да я предаде на 
купувача при получаване на плащането. 

В случая обаче, че куриерът е същевременно лицензиран пощенски оператор за 
извършване на пощенски парични преводи по замисъла на ЗПУ и още преди 
предаването на стоката на куриера е договорено между доставчика и куриера, че 
определената от подателя сума по наложения платеж /стойността на стоката/ ще бъде 
заплатена на доставчика от получателя на стоката чрез пощенски паричен превод , не 
е необходимо издаването на фискална касова бележка от доставчика при предаването 
на стоката на куриера. 
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„Пощенски парични преводи” са пощенски услуги за изпращане на хартиен 
носител чрез пощенските служби на пощенски оператор, лицензиран за извършване на 
услуги по чл.39, т.3 от ЗПУ, на суми от подателя до получателя ( т.9 от §1-ри от ДР на 
ЗПУ). 

Проверката дали куриерът е и лицензиран пощенски оператор за извършване на 
пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ следва да се прави в публичния 
регистър, воден на основание чл.50, ал.3 от ЗПУ от Комисията за регулиране на 
съобщенията, който е публикуван на интернет сайта на същата. Такива куриери са 
например: [фирма], [фирма], [ фирма] [фирма] и др. Предвид гореизложената 
нормативна уредба и при положение, че от страна на вещото лице назначената и 
неоспорена експертиза е установено, че в случая пощенските парични преводи са 
плащания по наложения платеж за изпратени куриерски пратки при извършената 
електронна търговия , не е налице задължение за издаване на фискални касови 
бележки по реда определен в Наредба Н-18/2006 г. на МФ. На следващо място от 
страна на органите по приходите е посочено, че жалбоподателя има невключени 
фактури за покупки в дневниците за покупки, като данните за неотразените покупки са 
извлечени във файл „Неотчетени покупки.xlsx.“ Съгласно констатациите и правните 
изводи на ревизиращите посочени в доклада и акта, обстоятелствата по чл.122, ал.1, 
т.2 ДОПК са обосновани с това, че ревизираното лице е получател на доставки на 
различни видове стоки фактурирани от доставчици. Установено е, че фактурите не са 
осчетоводени, съответно с тях са извършени последващи доставки, 
оборотите/приходите от които не са отчетени. Изцяло в тежест на органите по 
приходите е да докажат този факт, тъй като в тяхна тежест е да обосноват 
основанията по чл.122 ДОПК. Действително, разпоредбата на чл.122, ал.1, т.2 ДОПК 
има предвид данни за укрити приходи и принципно наличието на фактури отчетени 
само от доставчика могат да бъдат индиция за наличие на неотчетени покупки, но за 
да се приеме, че от тях е реализиран неотчетен оборот , респективно приход, в тежест 
на органите по приходите е да го докажат, тъй като извън хипотезите на чл.123 от 
ДОПК, наличието на данъчна основа за облагане не може да се предполага. 

В настоящия случай, за да обосноват основанието по чл.122, ал.1, т.2 ДОПК и 
наличието на неотчетени продажби на фактурирани на ревизираното лице стоки в 
тежест на органите по приходите е да установят два факта: 

първо, че [фирма] в действителност е получил процесните фактури и стоките по 
тях, и второ, че е реализирало приходи/обороти от тези стоки, които не е отчел. Извън 
хипотезите на чл.123 ДОПК, неотчетеният приход не може да се предполага, а следва 
да е безспорно установен , като тежестта за това е на приходната администрация. От 
гледна точка пък на облагането с ДДС, за да се установи получаването на неотчетени 
покупки, органите по приходите трябва да докажат настъпването на данъчно събитие 
по смисъла на чл.25 ЗДДС , респективно, че ревизираното лице е реализирало 
последващи облагаеми доставки. 

В настоящия случай с административната преписка не са приобщени 
доказателства, от които да се установява по категоричен начин нито получаването на 
фактурите от РЛ, нито извършването на последващи продажби, за които да не е бил 
отчетен приход. Предвид факта, че в по-голямата си част административната преписка 
е представена от органите по приходите на електронен носител, съдът установи, че в 
него също не се съдържат такива доказателства. Само по себе си обстоятелството, че 
доставчиците са издали фактури, които са включени в справките – декларации по 
ЗДДС и дневниците за продажби може и да е индиция за наличие на основание за 
облагане по особения ред, но не е достатъчно да се приеме, че в действителност са 
извършени доставки, по които получател е ревизираното лице. Предмет на процесните 
сделки са родово определени вещи ( което се установява единствено от файл 



„Неотчетени покупки.xlsx.“, който видно от раздел „Доказателства“ от РД, дори не е 
посочен като приложение, за да се приеме по категоричен начин, че е част от него), 
собствеността върху които се прехвърля едва в момента на индивидуализацията на 
стоката, което от своя страна става в момента, в който стоката бъде определена по 
съгласие между страните или бъде предадена. 

За да се обоснове правилното или не прилагане на чл.122, ал.1, т.2 ДОПК, 
следва да бъде установено по категоричен начин реалното осъществяване на спорните 
доставки, а именно приемането и предаването на стоките, тяхното транспортиране, 
заприхождаване и заплащане. В настоящия случай такива доказателства липсват , като 
видно от извършените процесуални действия в хода на ревизионното производство, 
описани в РД дори не са извършвани насрещни проверки на издателите на фактурите. 

В конкретния случай освен, че фактурите не са описани в РД и РА, същите не са 
представени и по делото. 

Фактурата е първичен счетоводен документ и като такъв е носител на 
информация за регистрирана стопанска операция, като няма обвързваща 
доказателствена сила за съда. За целите на данъчното облагане е от значение има ли 
достатъчно данни за осъществена стопанска операция от регистрирани по ЗДДС 
данъчни субекти и съответно - начислен данък, а не дали фактурата е подписана или 
не от получателя . В тази връзка фактът, че се твърди, че фактурите са отразени в 
дневниците за продажби и в СД по ЗДДС от доставчиците на ревизираното лице, не 
може да бъде тълкуван самостоятелно и да има водещо, предопределящо значение за 
реалното осъществяване на процесните доставки, още повече, че същите не са 
приложени по делото. 

Наличието на фактура не е достатъчно основание да се приеме, че е настъпило 
данъчно събитие, в какъвто смисъл е постоянната практика на Съда на ЕС. Необходимо 
е да се изследват всички относими обстоятелства относно наличието или не на 
настъпило данъчно събитие - осчетоводени ли са доставките, налице ли е наличие на 
данни за фактическо предоставяне на имущество, с което лицето може да се 
разпорежда като собственик, има ли придружаващи фактурите документи; какви са 
писмените обяснения на управителите на отделните доставчици и дали те съответстват 
на други събрани писмени доказателства, каквито в хода на ревизионното 
производство дори не са събирани. 

С оглед на гореизложеното съдът намира, че не се събрани доказателства за 
извършени, но укрити от жалбоподателя доставки на стоки през ревизираните 
периоди, което да обоснове определяне на задължения за ДДС за извършени от 
жалбоподателя облагаеми доставки през ревизирания период. Реализираният оборот 
от получени доставки се доказва с представянето на доказателства за наличието на 
реални доставки по смисъла на чл. 6 от ЗДДС и чл. 14, § 1 от Директива 2006/112/ЕО, 
каквито в случая не са представени. В този смисъл са Решение № 3265 от 24.03.2015 г. 
на ВАС по адм. д. № 4951/2014 г . Решение № 3326 от 23.03.2016 г. на ВАС по адм. д. 
№ 15383/2014 г., Решение на ВАС № 2254/15.02.2012 г. по адм. д. № 7756/2011 г., 
Решение № 719 от 21.01.2015 г. на ВАС по адм. д. № 563/2014 г., Решение № 5576 от 
11.05.2016 г. на ВАС по адм. д. № 770/2015 г. и др. В тази връзка и с оглед липсата на 
доказани и неосчетоводени доставки за ревизирания период, на лицето 
незаконосъобразно са установени задължения за ДДС. 

На следващо място видно от РД органите по приходите са посочили, че са 
анализирани и съпоставени данните от програмен продукт „М. склад про”, снети при 
извършена оперативна проверка и данните от Z отчетите на касовия апарат в пицария 
„Т.” за ревизираните периоди. За периодите от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. е 
установена разлика между отчетените от програмния продукт продажби, които са с 20 



830,71 лв. повече от маркираните на касовия апарат за тези периоди. Съдът намира, 
че направената констатация не е обоснована, тъй като е направена единствено на база 
сравнение между програмния продукт и отчетите от касовия апарат, без да е 
анализирано счетоводното отразяване на направените операции. Видно от 
представената от жалбоподателя справка от „М.“ е, че оборотът на жалбоподателя за 
спорните периоди е, както следва: за 2013 г. - 141 263,99 лв., за 2014 г.- оборот 125 
262,95 лв. и за 2015 г. 152 056,56 лв. Видно от РД е установена разлика от 20 830,71 
лв., която е на база отделни периоди, а именно от м. 01.2013 г. до м. 03.213 г., от м. 
05.2013 г. до м. 12.2013 г ., от м. 01.2014 г. – до м. 02.2014 г. В случая не са налице 
основания за провеждане на ревизия по чл. 122 ДОПК, тъй като съгласно чл. 122, ал. 4 
ДОПК органът по приходите определя основата за облагане с данъци за съответния 
период, за който са установени обстоятелствата. В случая се установява, че тази 
основа е определена за периода 2013 г., 2014 г. и 2015 г. Видно от РД обаче са налице 
констатации за отделни периоди от 2013 г. и от 2014 г., поради което не са налице 
основания за определяне на основата за облагане с данъци на годишна база. 

В настоящия случай Р . акт е издаден в нарушение на чл. 122 ДОПК. 

Съгласно разпоредбата на чл. 124, ал. 2 ДОПК, при извършена ревизия по чл. 
122 ДОПК, фактическите констатации в него се смятат за верни до доказване на 
противното, когато наличието на основанията по чл. 122, ал. 1 ДОПК е подкрепено от 
събраните в хода на ревизията доказателства. Тоест, в данъчното производство по 
оспорване на РД, а в последствие и на РА, в тежест на органите по приходите е да 
установят основанията за извършване на ревизия по реда на чл. 122 ДОПК. 

В тази насока следва да се посочи, че действието на разпоредбата на чл. 124, 
ал. 2 ДОПК, който урежда доказателствената тежест в производствата по ревизии при 
особени случаи в тежест на ревизираното лице не следва да се абсолютизира в 
смисъл, че да доведе до дерогиране на основни правила на данъчния процес. 
Фактическите констатации са онази част от акта, която категоризира, описва, 
систематизира и анализира установените от органи по приходите факти и 
обстоятелства. Тези факти и обстоятелства следва да се подкрепят от събраните в 
хода на административното и съдебното производства доказателства. Ако във 
фактическите констатации са описвани факти и обстоятелства, които не са подкрепени 
от събраните в производствата доказателства, то фактически констатации всъщност 
липсват. 

На практика това ще представляват предположения и твърдения на органа по 
приходите за някакви хипотетично случили се събития , които не могат да се ползват 
от презумпцията на чл. 124, ал. 2 ДОПК. 

В този ред на мисли настоящият състав намира, че в процесния случай 
необосновано е установено от страна приходната администрация наличие на 
обстоятелства по см. на чл. 122, ал. 1 ДОПК, с оглед на което незаконосъобразно е 
приложен специалният ред за извършване на ревизия при особени случаи, поради 
което и оспореният ревизионен акт се явява незаконосъобразен в тази част и следва 
да бъде отменен. 

Съдът намира за законосъобразен РА в частта на установената лихва в размер на 
8,98 лв. за периода от 16.04.2014 г. до 31.12.2014 г. В случая от страна на 
задълженото лице за 2014 г. е деклариран данъчен финансов резултат от дейността си 
като ЕТ в размер на 2 397,03 лв. и дължим данък върху доходите в размер на 164,00 
лв. Правилни са изводите направени от органите по приходите, че на основание чл. 89 
ЗКПО, поради липса на декларирана прогнозна печалба и размер на тримесечни 
авансови вноски се дължи лихва за невнесени тримесечни авансови вноски за 75 на 
сто от дължимия годишен данък, в случая върху 123,00 лв. В случая жалбоподателят 



не навежда конкретни твърдения по отношение на посоченото задължение, както и не 
представя доказателства за заплащането му, с оглед на което следва да се приеме, че 
същото е правилно определено. 

Предвид всичко изложено настоящият съдебен състав намира спорният РА за 
законосъобразен в частта на установените лихви в размер на 8,98 лв. за периода от 
16.04.2014 г. до 31.12.2014 г. В останалата част същият е незаконосъобразен и 
оспорването срещу него следва да бъде уважено. 

При този изход на спора ответникът следва да заплати на жалбоподателя на 
основание чл. 161, ал. 1 от ДОПК направените по делото разноски, а именно държавна 
такса – 50,00 лв., адвокатско възнаграждение, платено в брой в общ размер на 5 
880,00 лв., както и разноски за вещи лица в размер на 600,00 лв. Ответникът е 
направил възражение за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение 
от 5 880,00 лв., което съгл. чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1/2004 г. за минималните 
размери на адвокатските възнаграждения възлиза на 2 595,14 лв., поради което и с 
оглед фактическата и правна сложност на делото са налице предпоставките за 
намаляване на разноските за адвокатско възнаграждение до този размер. 

Воден от горното и на основание чл. 160, ал. 1 ДОПК, Административен съд 
София- град, ІІІ отделение, 17- ти състав,  

Р Е Ш И: 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т. Г . П.- А., с [фирма], ЕИК[ЕИК] в частта на 
установените лихви в размер на 8,98 лв. за периода от 16.04.2014 г. до 31.12.2014 г. 
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-22221216001549-091-001/20.09.2016 г., издаден от М. Й. 
С. – орган, възложил ревизията и В. С. Г. - ръководител на ревизията, потвърден с 
Решение № 2224 от 16.12.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Обжалване и 
данъчно - осигурителна практика” – С. при ЦУ на НАП в останалата част. 

ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно- осигурителна практика” – С . при 
Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на Т. Г. П.-А., с 
[фирма], ЕИК[ЕИК] направени по делото разноски за държавна такса в размер на 50 
лв., адвокатско възнаграждение в размер на 2 595,14 лв. и вещи лица в размер на 
600,00 лв. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14- 
дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му и получаването на препис 
от съдебния акт. 

СЪДИЯ: 


