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Няколко встъпителни думи 

В Част II на сборника са поместени решенията по 
четиринадесет преюдициални запитвания и постановените 
до предаването на сборника за печат национални съдебни 
актове. Тези преюдициални запитвания са отправени 
изключително от административни съдилища, като три са 
на Върховния административен съд, три – на 
Административен съд София-град, а останалите са от 
Административен съд – Варна.  

И в тази част на сборника преюдициалните запитвания, 
свързани с данъчното облагане и митническия режим, 
отново доминират (Евроетил, Болкан енд Сий пропъртис 

и Провадинвест, ЕОН Асет Мениджмънт, Клуб, ТЕЦ 

Хасково, ЕМС-България транспорт, Боник, Добруджанска 

петролна компания, Диджиталнет и др., ПИГИ, Орфей 

България). По делото Кремиковци Съдът предоставя 
тълкуване, свързано възстановяването на публично 
помощи, предоставени преди присъединяването на 
Република България към ЕС. 

След решенията си по делата Аладжов и Гайдаров, по 
делото Бянков Съдът за пръв път по българско запитване 
се позова на своята установена съдебна практика, с която 
допуска национален административен орган да 
преразгледа административно решение, станало 
окончателно, за да се съобрази с възприето по-късно от 
Съда тълкуване на приложима в случая разпоредба на 
правото на Съюза (т. 77 от мотивите). 

И в тази част на сборника срещаме преюдициално 
запитване, което е обявено от Съда за недопустимо 
поради излизане на поставените въпроси извън 
приложното поле на правото на ЕС (Винков).  

 

Станислав Костов  

31 октомври 2013 г. 
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РЕШЕНИЕ от 21.12.2011 г., Евроетил, С-503/10 
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав) 
21 декември 2011 година(*) 
„Директива 2003/30/ЕО — Член 2, параграф 2, буква а) — 
Понятие за биоетанол — Продукт, произведен от биомаса, 
съдържащ етилов алкохол, който има алкохолно 
съдържание над 98,5 % и не е денатуриран — Значение на 
действителното използване като биогориво — Регламент 
(ЕИО) № 2658/87 — Комбинирана номенклатура — 
Тарифно класиране на биоетанола с оглед на събирането 
на акциз — Директива 2003/96/ЕО — Енергийни продукти — 
Директива 92/83/ЕИО — Член 20, първо тире и член 27, 
параграф 1, букви а) и б) — Понятие за етилов алкохол — 
Освобождаване от облагане с хармонизирания акциз — 
Денатуриране“ 
По дело C-503/10 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 
основание член 267 ДФЕС от Върховен административен 
съд (България) с акт от 24 септември 2010 г., постъпил в 
Съда на 20 октомври 2010 г., в рамките на производство по 
дело 
Евроетил АД 
срещу 
Директор на Агенция „Митници“, 
СЪДЪТ (осми състав), 
състоящ се от: г-н K. Schiemann, изпълняващ функциите на 
председател на осми състав, г-н L. Bay Larsen и г-н E. 
Jarašiūnas (докладчик), съдии, 
генерален адвокат: г-н J. Mazák, 
секретар: г-жа R. Şereş, администратор, 
предвид изложеното в писмената фаза на производството и 
в съдебното заседание от 14 септември 2011 г., 
като има предвид становищата, представени: 
– за Евроетил АД, от адв. И. Райчинова, адвокат, 
– за Директора на Агенция „Митници“, от г-н В. Танов, както 
и от г-жа С. Вълкова, г-жа Н. Йоцова и г-жа С. Йорданова, в 
качеството на представители, 
– за българското правителство, от г-н T. Иванов и г-жа E. 
Петранова, в качеството на представители, 
– за гръцкото правителство, от г-жа K. Paraskevopoulou и 
г-жа Z. Chatzipavlou, в качеството на представители, 
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– за Европейската комисия, от г-н W. Mölls, г-жа K. 
Herrmann и г-жа С. Петрова, в качеството на 
представители, 
предвид решението, взето след изслушване на генералния 
адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на 
заключение, 
постанови настоящото 
Решение 
1. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на 
член 2, параграф 2, буква а) от Директива 2003/30/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2003 година 
относно насърчаването на използването на биогорива и 
други възобновяеми горива за транспорт (ОВ L 123, стр. 42; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, 
том 39, стр. 170), на Комбинираната номенклатура към 
Общата митническа тарифа (по-нататък наричана „КН“), 
съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 
2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно 
тарифната и статистическа номенклатура и Общата 
митническа тарифа (ОВ L 256, стр. 1; Специално издание 
на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3), изменен с 
Регламент (ЕИО) № 2587/91 на Комисията от 26 юли 1991 
година (ОВ L 259, стр. 1), на член 2, параграф 1 от 
Директива 2003/96/EО на Съвета от 27 октомври 2003 
година относно преструктурирането на правната рамка на 
Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и 
електроенергията (ОВ L 283, стр. 51; Специално издание на 
български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 98) и на член 20, 
първо тире от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 
октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на 
акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (ОВ L 316, 
стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г., 
глава 9, том 1, стр. 152). 
2. Запитването е отправено в рамките на спор между 
„Евроетил“ АД (наричано по-нататък „Евроетил“) и 
директора на Агенция „Митници“ (наричан по-нататък 
„директорът“) относно законосъобразността на ревизионен 
акт за облагане с акциз за ноември и декември 2006 г., 
както и за януари, март и май 2007 г. 
 
Правна уредба 
Право на Съюза 
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Директива 92/83 и Регламент (ЕО) № 3199/93 
3. Член 19, параграф 1 от Директива 92/83 предвижда: 
„Държавите членки облагат с акциз етиловия алкохол в 
съответствие с настоящата директива“. 
4. Член 20, първа алинея от Директива 92/83 гласи: 
„По смисъла на настоящата директива понятието „етилов 
алкохол“ означава: 
– всички продукти с действително алкохолно съдържание в 
обемно изражение, надхвърлящо 1,2 % vol, включени в 
кодове по КН 2207 и 2208, включително в случаите, когато 
тези продукти съставляват част от стока, попадаща в друга 
глава от КН“. 
5. Съгласно член 26 от Директива 92/83 позоваванията на 
кодовете по КН се отнасят до редакцията на КН, действаща 
към момента на приемане на директивата. 
6. Член 27, параграф 1 от Директива 92/83 гласи: 
„При условия, определени от тях и целящи да се осигури 
точното и опростено прилагане на такова освобождаване от 
акциз и да се предотврати всяко отклонение от акцизно 
облагане, избягване на акцизи или злоупотреба, държавите 
членки освобождават продуктите, обхванати от настоящата 
директива, от облагане с хармонизирания акциз: 
а) когато са разпространявани под формата на алкохол, 
който е бил напълно денатуриран в съответствие с 
изискванията на […] държав[а] членк[а], при което тези 
изисквания са надлежно нотифицирани и приети […]; 
б) когато са денатурирани в съответствие с изискванията 
на […] държав[а] членк[а] и са използвани за 
производството на […] продукт[и], ко[и]то не [са] 
предназначен[и] за потребление от хора; 
[…]“. 
7. В Регламент (ЕО) № 3199/93 на Комисията от 22 ноември 
1993 година относно взаимното признаване на процедурите 
за пълно денатуриране на алкохол за целите на 
освобождаването от акциз (ОВ L 288, стр. 12; Специално 
издание на български език, 2007 г., глава 9, том 1, стр. 184) 
се посочват денатуриращите вещества, които е разрешено 
да бъдат използвани във всяка държава членка за целите 
на пълното денатуриране на алкохол съгласно член 27, 
параграф 1, буква a) от Директива 92/83. Разрешените за 
Република България денатуриращи вещества са включени 
допълнително в Регламент № 3199/93 с Регламент (ЕО) № 
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67/2008 на Комисията от 25 януари 2008 година за 
изменение на Регламент № 3199/93 (ОВ L 23, стр. 13), 
който влиза в сила на 29 януари 2008 г. 
КН 
8. Комбинираната номенклатура, въведена с Регламент № 
2658/87, се основава на световната хармонизирана система 
за описание и кодиране на стоките (наричана по-нататък 
„ХС“), изготвена от Съвета за митническо сътрудничество, 
понастоящем Световна митническа организация, и 
въведена с международната конвенция, която е сключена в 
Брюксел на 14 юни 1983 г. и е одобрена от името на 
Европейската икономическа общност с Решение 
87/369/ЕИО на Съвета от 7 април 1987 година за сключване 
на Международната конвенция относно Хармонизираната 
система за описание и кодиране на стоките и протокола за 
изменение към нея (ОВ L 198, стр. 1; Специално издание на 
български език, 2007 г., глава 2, том 3, стр. 199). КН 
възприема шестцифрените позиции и подпозиции от ХС, 
като само седмата и осмата цифра са подразделения, 
присъщи за самата КН. КН, която е изменена с Регламент 
№ 2587/91, съдържа в раздел ІV от втората си част глава 
22, озаглавена „Безалкохолни и алкохолни напитки и 
видове оцет“. Позиция 2207 от тази глава има следното 
съдържание: 
„2207. Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно 
съдържание по обем 80 % vol или повече; етилов алкохол и 
спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание: 
2207 10 00 – Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно 
съдържание по обем 80 % vol или повече; 
2207 20 00– Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с 
всякакво алкохолно съдържание“. 
Директива 2003/30 
9. Съгласно съображения 4—7, 10, 14 и 23 от Директива 
2003/30: 
„(4) Транспортният сектор представлява повече от 30 % от 
крайното потребление на енергия в Общността и нараства, 
тенденция, която е свързана с паралелно нарастване на 
емисиите на въглероден диоксид, и това нарастване ще е 
още по-голямо в процентно изражение в страните 
кандидатки след тяхното членство в Европейския съюз. 
(5) […] От екологична гледна точка, Бялата книга [на 
Комисията „Европейска транспортна политика за 2010 г.: 



9 

 

време за решения“] апелира […] зависимостта от нефта (в 
настоящия момент 98 %) в транспортния сектор да се 
намали, като се използват алтернативни горива като 
биогоривата. 
(6) По-широкото използване на биогоривата за транспорта 
е част от пакет мерки, необходими, за прилагане на 
Протокола от Киото, както и на всеки пакет мерки, които 
имат за цел изпълнението на допълнителни ангажименти в 
тази насока. 
(7) Нарасналата употреба на биогорива в транспорта […] е 
един от инструментите, чрез които Общността може да 
намали [своята зависимост от] внасян[ата] енергия и [да 
има] влияние [на] пазара на горивата за транспорта […]. 
[…] 
(10) Насърчаването на употребата на биогорива в 
транспорта представлява стъпка напред към по-широкото 
приложение на биомасите, което ще даде възможност 
биогоривото да се развива по-мащабно в бъдеще […]. 
[…] 
(14) Биоетанолът и биодизелът, когато се използват за 
превозни средства в чиста форма или като смеси, трябва 
да отговарят на стандартите за качество, които са 
определени с цел да гарантират оптималното действие на 
двигателя. […] 
(23) Тъй като целта на предложеното действие, а именно 
въвеждането на общи принципи, които предвиждат 
минимален процент биогорива да се търгуват и 
разпространяват, не може да се постигне в достатъчна 
степен в държавите членки […]“. 
10. Член 1 от Директива 2003/30 гласи: 
„Настоящата директива цели насърчаването на употребата 
на биогорива или други възобновяеми горива, които да 
заменят дизела или бензина за транспортни цели във всяка 
държава членка, с оглед допринасяне за постигането на 
цели като изпълняване на задълженията в областта на 
промяната на климата, екологичната безопасност на 
доставките и насърчаването на възобновяемите енергийни 
източници“. 
11. Член 2 от Директива 2003/30 гласи: 
„1. За целите на настоящата директива се прилагат 
следните определения: 
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а) „биогорива“ означава течно или газообразно гориво за 
транспорт, което е произведено от биомаса; 
[…] 
2. Най-малко продуктите изброени по-долу трябва да се 
разглеждат като биогорива: 
а) „биоетанол“: етанол, произведен от биомаса и/ или 
биологично разграждаща се част от отпадък, която се 
използва като биогориво; 
[…]“. 
12. Съгласно член 3, параграф 1 от същата директива: 
„а) държавите членки трябва да гарантират, че минимална 
част от биогорива и други възобновяеми горива са пуснати 
на техните пазари и че вследствие на това ще се определят 
национални примерни цели; 
[…]“. 
Директива 2003/96 
13. Съображение 27 от Директива 2003/96 предвижда: 
„Настоящата директива не засяга прилагането на 
съответните разпоредби на Директива 92/12/ЕИО на 
Съвета от 25 февруари 1992 година относно общия режим 
за продуктите, подлежащи на облагане с акциз, и 
държането, движението и мониторинга на такива продукти 
[OВ L 76, стр. 1, Специално издание на български език 2007 
г.; глава 9, том 1, стр. 129] и Директива 92/83/ЕИО […], 
когато продуктът, който е с определено предназначение, 
предложен за продажба или използван като моторно гориво 
или добавка към горивото, е етилов алкохол, както е 
определен в Директива 92/83/ЕИО“. 
14. Съгласно член 1 от Директива 2003/96 „[д]ържавите 
членки налагат данъци върху енергийните продукти и 
електроенергията в съответствие с [тази] директива“. В 
член 2, параграф 1 от нея се съдържа списък на продукти, 
които се смятат за „енергийни продукти“ по смисъла на тази 
директива. Те са индивидуализирани с кодовете от КН, с 
които се означават, които кодове съгласно член 2, 
параграф 5 от същата директива са същите като кодовете 
по КН, въведена с Регламент (ЕО) № 2031/2001 на 
Комисията от 6 август 2001 година за изменение на 
приложение I към Регламент № 2658/87 (ОВ L 279, стр. 1), 
където текстът на позиция 2207 е идентичен с този в 
Регламент № 2587/91. 
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15. В съдържащия се в член 2, параграф 1 от Директива 
2003/96 списък не фигурира нито код 2207 от КН, нито код 
2207 10 00 от КН, нито код 2207 20 00 от КН. 
16. Съгласно член 2, параграф 3 от тази директива: 
„Когато енергийните продукти са предназначени за 
използване, предлагани за продажба или използвани като 
моторно гориво или гориво за отопление, различни от 
онези, за които в настоящата директива е определено ниво 
на облагане с данъци, те се облагат в зависимост от 
употребата със ставката, определена за еквивалентното 
гориво за отопление или моторно гориво. 
[Освен] облагаемите продукти, изброени в параграф 1, 
които подлежат на облагане с данъци, всеки продукт, 
предназначен за използване, предлаган за продажба или 
използван като моторно гориво или като добавка или за 
разреждане на моторни горива, се облага със ставката, 
определена за еквивалентото моторно гориво.  
[…]“. 
17. В член 16, параграф 1, трето и четвърто тире от 
посочената директива се предвижда, че: 
„[…] държавите членки могат да прилагат освобождаване 
или намалени данъчни ставки при фискален контрол на 
облагаемите продукти, посочени в член 2, когато тези 
продукти са произведени от или съдържат един от 
следните продукти: 
[…] 
– продукти, включени в кодове по КН 2207 20 00 и 2905 11 
00, които не са от синтетичен произход; 
– продукти, произведени от биомаса, включително 
продукти, включени в кодове по КН 4401 и 4402“. 
Национално право 
18. Законът за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ, бр. 
91 от 15 ноември 2005 г.), в приложимата към 
разглежданите данъчни периоди редакция (изменения, 
обнародвани в ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2006 г. и в бр. 105 
от 22 декември 2006 г.) (наричан по-нататък „Закон за 
акцизите“), предвижда в член 2, че на облагане с акциз 
подлежат: 
„1) алкохолът и алкохолните напитки; 
[…] 
3) енергийните продукти и електрическата енергия; 
[…]“. 
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19. Член 4 от Закона за акцизите гласи: 
„1) „Акцизни стоки“ са стоките, посочени в член 2; 
[…] 
5) „Код по КН“ са тарифни кодове по [КН] съгласно 
приложение I [към Регламент № 2658/87]. За алкохола и 
алкохолните напитки кодовете по КН са по [КН], прилагана 
към 31 декември 1992 г., а за енергийните продукти и 
електрическата енергия — по [КН], прилагана към 1 януари 
2002 г.; 
[…] 
12) „Денатуриране“ е действие, при което към етиловия 
алкохол се прибавят отровни или неприятни за вкуса или за 
обонянието вещества (примеси), което го прави опасен за 
здравето или негоден за пиене. 
[…] 
23) „Биоетанол“ е етанол, произведен от биомаса и/или 
биологично разграждащата се част от отпадъците, който е 
предназначен за използване като биогориво. 
[…]“. 
20. Съгласно член 9 от Закона за акцизите: 
„Етилов алкохол (алкохол)“ е всеки продукт: 
1. включен в кодове по КН 2207 и 2208, с действително 
алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, 
дори когато този продукт е част от продукт, попадащ в 
друга глава от [КН] на Република България; 
[…]“. 
21. В член 13 от Закона за акцизите има списък на 
продукти, които по смисъла на този закон са „енергийни 
продукти“. Този списък по същество е идентичен със 
списъка по член 2, параграф 1 от Директива 2003/96.  
22. Съгласно член 31, точка 5 от Закона за акцизите 
акцизната ставка за етилов алкохол е в размер на 1100 лв. 
за 1 хектолитър чист алкохол. Член 32, параграф 1, точка 7 
от този закон определя акцизната ставка за горивата, която 
за биоетанола с код 2207 20 00 от КН е в размер на 0 лв. 
за1 000 литра. 
23. Член 35, параграфи 1 и 2 от Закона за акцизите гласи: 
„1. Енергийните продукти по член 13, които са 
предназначени за използване, предлагат се за продажба 
или се използват като гориво за отопление или моторно 
гориво и за които в член 32, алинея 1 и член 33, алинея 1 
не е определен размер на акцизната ставка, се облагат със 
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ставката определена за еквивалентното гориво за 
отопление или моторно гориво. 
2. Освен енергийните продукти по член 13 и биоетанолът, 
всички други продукти, които са предназначени за 
използване, предлагат се за продажба или се използват 
като моторно гориво, като добавка или за разреждане на 
моторни горива, се облагат със ставката, определена за 
еквивалентното моторно гориво в член 32, алинея 1“. 
Спорът в главното производство и преюдициалните 
въпроси 
24. Евроетил е складодържател, лицензиран да управлява 
данъчен склад и да произвежда алкохол и биоетанол. 
Направена му е ревизия за данъчните периоди между 1 
юли 2006 г. и 10 май 2007 г., през които от склада му са 
освободени за потребление 124 346,05 литра от продукт, 
деклариран като биоетанол с код по КН 2207 20 00. 
Акцизната ставка за този продукт е 0 лева. Впоследствие 
111 425 литра от този продукт са върнати на Евроетил и в 
момента на ревизията се намират в склада. 10 555,55 литра 
са осчетоводени от купувача като биоетанол и смесени с 
бензин, те са продадени от него като гориво. 
25. При извършената от тях проверка митническите органи 
взимат няколко проби от разглеждания в главното 
производство продукт. При изследването му е установено, 
че той има действително алкохолно съдържание по обем 
98,5 % или повече, съдържа естери, а именно етил ацетат, 
висши алкохоли, алдехиди и метилов алкохол, и не е 
денатуриран. Последното обстоятелство не е оспорено. 
Въз основа на това митническите органи стигат до 
заключение, че продуктът е трябвало да бъде деклариран с 
код по КН 2207 10 00 като неденатуриран етилов алкохол и 
следователно да бъде обложен с акциз в размер на 1100 
лв. за 1 хектолитър чист алкохол. Поради това те издават 
ревизионен акт, в който са установени задължения за акциз 
в размер на 1 397 973,17 лв., ведно с лихвата, възлизаща 
към 5 ноември 2007 г. на 148 897,89 лв. 
26. Тъй като в образуваното по жалба на Евроетил 
производство Административен съд Русе потвърждава 
задълженията за акциза и дължимите лихви за ноември и 
декември 2006 г., както и за януари, март и май 2007 г., а 
именно акциз в размер на 1 372 000,41 лв. и лихви в размер 
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на 144 292,54 лв., Евроетил подава касационна жалба до 
запитващата юрисдикция.  
27. Запитващата юрисдикция посочва, че в производството 
пред Административен съд Русе вещо лице е дало 
заключение, че продуктът, предмет на спора в главното 
производство, по същество не е годен за консумация от 
човека, тъй като е канцерогенен, че е годен за използване 
като биогориво, тъй като съставът му отговаря на 
изискванията на техническата спецификация, разработена 
от Евроетил за биоетанола, предназначен за използване 
като биогориво, че отговаря на изискванията на европейски 
предстандарт Рr ЕN 15376 за биоетанола, използван като 
гориво, и че технологията на производството му е различна 
от тази, която се използва за производството на етилов 
алкохол. Запитващата юрисдикция посочва, че приема тези 
изводи. 
28. Пред запитващата юрисдикция Евроетил твърди, че 
спорният продукт трябва да бъде обложен с акциз със 
нулева ставка. Във връзка с това то подчертава по-
конкретно че денатурирането ще направи продукта негоден 
за използване като гориво. То твърди освен това, че би 
трябвало да бъде освободено от заплащането на акциз за 
частта от продукта, върната от купувачите. 
29. Директорът поддържа, че продуктът, предмет на спора 
в главното производство, е етилов алкохол, който не е 
денатуриран в съответствие с Регламент № 3199/93 и 
следователно трябва да бъде класиран с код по КН 2207 10 
00 и да бъде обложен с акциз. Според директора 
обстоятелството, че продуктът не е годен за консумация от 
човека, в случая е без значение. Освен това той смята, че 
връщането на част от продукта в склада на Eвроетил не е 
основание то да бъде освободено от задължението за 
заплащане на акциз.  
30. Запитващата юрисдикция посочва, че облагането с 
акциз на продукта, предмет на спора в главното 
производство, и евентуално дължимата на това основание 
сума зависят пряко от класирането му по КН и 
следователно от естеството на този продукт. Във връзка с 
това тя сочи, че ѝ е трудно да прецени, от една страна, 
дали този продукт е биоетанол по смисъла на Директива 
2003/30, като се има предвид именно че тази директива се 
отнася до използването като биогориво и че част от 
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продукта, предмет на спора в главното производство, е 
върнат в склада на Евроетил, и от друга страна, дали 
биоетанолът може да се разглежда като енергиен продукт, 
след като такава класификация би имала последици за 
данъчното му третиране по националното право. 
Запитващата юрисдикция има съмнения и относно 
възможността да се приеме, че биоетанолът е алкохол, тъй 
като биоетанолът не се посочва в КН. 
31. При тези условия Върховният административен съд 
решава да спре производството и да постави на Съда 
следните преюдициални въпроси, като уточнява, че те се 
отнасят само до задълженията за акциз за данъчните 
периоди след присъединяването на Република България 
към Съюза, а именно за януари, март и май 2007 г.: 
„1) Следва ли разпоредбата на член 2, параграф 2, буква а) 
от Директива 2003/30 да се тълкува в смисъл, че 
определението за биоетанол се отнася за продукти 
(включва продукти) като процесния, който притежава 
следните характеристики и обективни свойства: 
– произведен е от биомаса, 
– производството е осъществено по специална технология, 
описана в техническа спецификация за производство на 
биоетанол, издадена от [Евроетил], и тази технология се 
различава от технологията за производство на етилов 
алкохол от земеделски произход, съгласно техническа 
спецификация, издадена от същия производител, 
– съдържа над 98,5 % алкохол, както и следните вещества, 
които го правят негоден за консумация: висши алкохоли, от 
714,49 до 8 311 [mg/dm3]; алдехиди, от 238,16 до 411 
[mg/dm3]; естери (етил ацетат), от 1 014 до 8 929 [mg/dm3], 
– отговаря на изискванията на европейски предстандарт Рr 
ЕN 15376 за биоетанол като гориво, 
– предназначен е за използване като гориво и обективно е 
използван като биогориво чрез прибавянето му към бензин 
А95 и продаден в бензиностанция, 
– продуктът не е денатуриран по нарочна процедура за 
денатуриране[?] 
2) Следва ли разпоредбата на член 2, параграф 2, буква а) 
от [Директива 2003/30] да се тълкува в смисъл, че за да 
бъде определен процесният продукт като биоетанол, е 
необходимо същият обективно да е използван като 
биогориво, или е достатъчно само да е предназначен за 
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използване като биогориво и/или обективно да е годен за 
използване като биогориво? 
3) Ако в зависимост от отговорите на [първи и втори] 
въпрос се приеме, че процесният продукт или съответна 
част от него представлява биоетанол, по какъв код от [КН] 
следва да се класира този продукт? 
a) Следва ли разпоредбите на глава 22 от КН, и в частност 
позиция 2207, да се тълкуват в смисъл, че включват 
класирането на продукта биоетанол? 
б) При положителен отговор на [трети] въпрос [буква а),] 
следва ли при класирането на биоетанола, и в частност на 
процесния продукт, да се вземе предвид обстоятелството 
дали продуктът е денатуриран (съгласно процедурите по 
[Регламент № 3199/93] или по други допустими процедури)? 
в) При положителен отговор на [трети] въпрос [буква б),] 
следва ли разпоредбите на КН относно позиция 2207 да се 
тълкуват в смисъл, че само денатурираният биоетанол 
следва да се класира с код по КН 2207 20 [00]? 
г) При положителен отговор на [трети] въпрос [буква в),] 
следва ли разпоредбите на КН относно позиция 2207 да се 
тълкуват в смисъл, че неденатурираният биоетанол следва 
да се класира с код по КН 2207 10 [00]? 
д) При положителен отговор на [трети] въпрос, [буква а)] и 
отрицателен отговор на [трети] въпрос, [букваб)], по коя от 
двете подпозиции следва да се класира процесният 
продукт — 2207 10 [00] или 2207 20 [00]? 
е) При отрицателен отговор на [трети] въпрос, [буква а),] 
следва ли биоетанолът да се класира по някой от кодовете 
от КН, включени в определението по член 2, параграф 1 от 
[Директива 2003/96], и по кой от изброените кодове? 
4) Ако в зависимост от отговорите на [първи и втори] 
въпрос […] се приеме, че процесният продукт или 
съответна част от него не представлява биоетанол, то 
следва ли процесният продукт, който притежава 
характеристики и обективни свойства, посочени по-горе в 
[първи] въпрос […], да бъде определен като етилов алкохол 
по смисъла на член 20[, първо тире] от [Директива 92/83]?“. 
По преюдициалните въпроси 
По допустимостта 
32. Евроетил оспорва допустимостта на всички поставени 
въпроси, които били фактически и имали консултативен 
характер. Освен това разпоредбите, чието тълкуване се 
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искало в първия, втория и четвъртия въпрос, били ясни и 
отговорът, който можело да бъде даден на третия въпрос, 
щял да бъде безполезен за решаването на спора в 
главното производство.  
33. На първо място, следва да се припомни, че в рамките 
на предвиденото в член 267 ДФЕС сътрудничество между 
Съда и националните юрисдикции само националният съд, 
който е сезиран със спора и трябва да поеме отговорността 
за последващото му съдебно решаване, има право да 
прецени, предвид особеностите на висящото пред него 
дело, както необходимостта от преюдициално заключение, 
за да може да постанови решението си, така и 
релевантността на въпросите, които поставя на Съда 
(Решение от 14 декември 2006 г. по дело Confederación 
Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, 
Recueil, стр. I-11987, точка 16 и цитираната съдебна 
практика). 
34. След като поставени от национална юрисдикция 
въпроси се отнасят до тълкуването на разпоредба от 
правото на Съюза, Съдът по принцип е длъжен да се 
произнесе, освен ако не е очевидно, че преюдициалното 
запитване всъщност цели да подтикне Съда да се 
произнесе въз основа на привиден спор или да даде 
консултативни становища по общи или хипотетични 
въпроси или че исканото тълкуване на правото на Съюза 
няма никаква връзка с действителността или с предмета на 
спора, или когато Съдът не разполага с необходимите 
фактически и правни елементи, за да бъде полезен с 
отговора на поставените му въпроси (Решение по дело 
Confederación Española de Empresarios de Estaciones de 
Servicio, посочено по-горе, точка 17 и цитираната съдебна 
практика). 
35. Това обаче не може да се каже за настоящото 
преюдициално запитване. Всъщност от акта за запитване 
ясно личи, че националната юрисдикция смята, че 
отговорите на поставените въпроси, които се отнасят до 
тълкуването на няколко разпоредби от правото на Съюза, 
ще ѝ бъдат нужни, за да може да определи данъчното 
третиране, което по силата на правото на Съюза би 
трябвало да се възприеме по отношение на продукт като 
описания в първия въпрос и по този начин да разреши 
спора, с който е сезирана.  
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36. На второ място, твърдяната яснота на отговорите на 
поставените въпроси не може по никакъв начин да попречи 
на националната юрисдикция да постави на Съда 
преюдициални въпроси и не води до некомпетентност на 
Съда да се произнесе по такива въпроси (вж. в този смисъл 
Решение от 11 септември 2008 г. по дело UGT-Rioja и др., 
C-428/06—C-434/06, Сборник, стр. I-6747, точки 42 и 43, 
както и цитираната съдебна практика).  
37. Ето защо следва да се отговори на поставените 
въпроси. 
По първия и втория въпрос 
38. С първия и втория въпрос, които е уместно да бъдат 
разгледани заедно, запитващата юрисдикция по същество 
иска да се установи дали съдържащото се в член 2, 
параграф 2, буква а) от Директива 2003/30 определение на 
биоетанола следва да се тълкува в смисъл, че от една 
страна, включва продукт като този, предмет на делото в 
главното производство, който е получен от биомаса по 
технология, различна от използваната за производство на 
етилов алкохол от земеделски произход, който съдържа 
над 98,5 % етилов алкохол, който съдържа вещества, които 
го правят негоден за консумация от човека, който отговаря 
на изискванията на европейски предстандарт pr EN 15376 
за биоетанол, използван като гориво, и който не е 
денатуриран по нарочна процедура за денатуриране, и от 
друга страна, че предполага обективното използване на 
този продукт като биогориво.  
39. Директорът, българското и гръцкото правителство и 
Европейската комисия смятат, че съдържащото се в 
посочената разпоредба определение включва такъв 
продукт. Директорът и българското правителство смятат 
освен това, че той трябва действително да е бил използван 
като гориво, а гръцкото правителство смята, че понятието 
„биоетанол“ по смисъла на Директива 2003/30 не може да 
се тълкува, без да се отчита предназначението на този 
продукт. По този последен въпрос Комисията изтъква в 
съдебното заседание, че решаващият критерий за 
определянето на един продукт като биоетанол по смисъла 
на същата тази разпоредба е действителното използване 
на този продукт като биогориво, като същевременно 
подчертава в отговор на поставен ѝ във връзка с това 
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въпрос, че Директива 2003/30 поставя ударението върху 
годността на този продукт да бъде използван като такъв. 
40. Съгласно член 2, параграф 2, буква а) от Директива 
2003/30 биоетанолът е етанол, или с други думи, етилов 
алкохол, произведен именно от биомаса и използван като 
биогориво. Съгласно параграф 1, буква а) от същия член 
биогориво е течно или газообразно гориво за транспорт, 
което е произведено от биомаса. От това следва, че 
продукт, който има по-високо от 98,5 % съдържание на 
етилов алкохол и е получен от биомаса, отговаря на 
съдържащото се в член 2, параграф 2, буква а) от тази 
директива определение на биоетанола, ако „се използва 
като биогориво“. 
41. Когато става въпрос за последното от изброените 
условия, както отбелязва българското правителство, от 
сравнителния преглед на текстовете на посочената 
разпоредба на различните езици, като текстовете на чешки 
и френски език, може да се направи изводът, че има 
изискване за действителното използване като биогориво. 
Текстовете на други езици обаче, например текстовете на 
италиански и литовски език, изглежда указват, че е 
достатъчен самият факт, че продуктът е предназначен за 
използване като биогориво. Текстовете на други езици, като 
тези на испански и полски език, могат да се разбират и по 
друг начин —че е възможно тълкуването им по всеки от 
тези два начина.  
42. Съгласно постоянната съдебна практика 
необходимостта от еднакво прилагане, а следователно и от 
еднакво тълкуване, на текстовете на различните езици на 
разпоредба от правото на Съюза налага, в случай на 
несъответствия между тях, съответната разпоредба да се 
тълкува в зависимост от общата структура и целите на 
правната уредба, от която е част (Решение от 24 октомври 
1996 г. по дело Kraaijeveld и др., C-72/95, Recueil, стр. 
I-5403, точка 28, както и Решение от 19 април 2007 г. по 
дело Profisa, C-63/06, Сборник, стр. I-3239, точка 14). 
43. Във връзка с това от член 2, параграф 2 от Директива 
2003/30 се установява, че описаният в буква а) от същия 
параграф 2 биоетанол е само пример за продукт, който 
може да се разглежда като биогориво по смисъла на тази 
директива. Както вече беше отбелязано в точка 40 от 
настоящото решение, това понятие се отнася конкретно до 
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гориво, произведено от биомаса и използвано за 
транспорта. Впрочем по-конкретно от съображения 4—7, 10 
и 14, от заглавието и от член 1 от Директива 2003/30 се 
установява, че нейната цел е да насърчи употребата за 
транспортни цели на биогорива и други възобновяеми 
горива, които да заменят използваните понастоящем дизел 
или бензин.  
44. Да се тълкува обаче понятието „биоетанол“ по смисъла 
на член 2, параграф 2, буква а) от Директива 2003/30, като 
се приеме, че за него е достатъчна само възможността 
даден продукт да бъде използван като биогориво, би било в 
противоречие с тази цел. Да се смята обаче, че даден 
продукт отговаря на това понятие само ако действително се 
използва като биогориво, би означавало тази квалификация 
да се постави в зависимост от последващи материални 
проверки, които ще я направят трудно приложима на 
практика. Важно е да се отбележи също, че съгласно 
съображение 23 и член 3, параграф 1, буква а) от 
Директива 2003/30 именно чрез пускането в продажба на 
биогорива и други възобновяеми горива трябва да се 
насърчава използването им като заместващи горива за 
транспорта.  
45. От това следва, че произведен от биомаса етанол е 
биоетанол по смисъла на член 2, параграф 2, буква а) от 
Директива 2003/30 само ако е пуснат в продажба като 
биогориво за транспорта.  
46. Освен това, тъй като тази разпоредба не предвижда 
друго условие, свързано с използваната технология за 
производство, с веществата, които продуктът съдържа, със 
стандартите, на които отговаря, или с неговото евентуално 
денатуриране, тези елементи са без значение за 
възможността даден продукт да се смята за биоетанол по 
смисъла на посочената разпоредба.  
47. От изложеното по-горе следва, че на първия и втория 
въпрос следва да се отговори, че съдържащото се в член 2, 
параграф 2, буква а) от Директива 2003/30 определение за 
биоетанол трябва да се тълкува в смисъл, че включва 
продукт като разглеждания по делото в главното 
производство, който е получен именно от биомаса и който 
има по-високо от 98,5 % съдържание на етилов алкохол, 
при положение че той е пуснат в продажба като биогориво 
за транспорта.  
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По третия и четвъртия въпрос 
48. Съгласно постоянната съдебна практика в рамките на 
въведеното с член 267 ДФЕС производство за 
сътрудничество между националните юрисдикции и Съда 
последният трябва да даде на националния съд полезен 
отговор, който да му позволи да реши спора, с който е 
сезиран. С оглед на това при необходимост Съдът трябва 
да преформулира въпросите, които са му зададени 
(Решение от 17 юли 1997 г. по дело Krüger, C-334/95, 
Recueil, стр. I-4517, точки 22 и 23, както и Решение от 11 
март 2008 г. по дело Jager, C-420/06, Сборник, стр. I-1315, 
точка 46). 
49. В настоящия случай от акта за препращане се 
установява, че с третия и четвъртия въпрос националната 
юрисдикция всъщност си поставя въпроси относно 
данъчния режим, който се прилага по отношение на продукт 
като разглеждания по делото в главното производство, 
който евентуално отговаря на съдържащото се в член 2, 
параграф 2, буква а) от Директива 2003/30 определение за 
биоетанол. Всъщност от Директиви 92/83 и 2003/96 се 
установява, че именно от класирането в КН зависи 
данъчното третиране на даден продукт.  
50. Следователно, за да бъде даденият отговор от полза за 
запитващата юрисдикция, трябва третият и четвъртият 
въпрос да се схващат по начин, че по същество целта е да 
се установи дали правото на Съюза трябва да се тълкува в 
смисъл, че по отношение на продукт като разглеждания по 
делото в главното производство, който евентуално 
отговаря на съдържащото се в член 2, параграф 2, буква а) 
от Директива 2003/30 определение за биоетанол, който е 
получен от биомаса по технология, различна от 
използваната за производството на етилов алкохол от 
земеделски произход, който има по-високо от 98,5 % 
съдържание на етилов алкохол, който съдържа вещества, 
които го правят негоден за консумация от човека, който 
отговаря на изискванията, предвидени в европейски 
предстандарт pr EN 15376 за биоетанол, използван е като 
гориво и не е бил денатуриран по нарочна процедура за 
денатуриране, с оглед на приложимия акциз, се прилагат 
разпоредбите на Директива 92/83 или тези на Директива 
2003/96. 
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51. Евроетил смята, че такъв продукт попада в приложното 
поле на Директива 2003/96, по-конкретно тъй като, бидейки 
негоден за консумация от човека, той не би могъл да се 
наложи като годен за консумация алкохол. Директорът, 
българското и гръцкото правителство и Комисията обаче 
смятат, че по отношение на данъчното третиране на такъв 
продукт се прилага Директива 92/83. Комисията отбелязва 
по-конкретно че прилагането на Директива 92/83 има 
приоритет спрямо това на Директива 2003/96. 
52. В това отношение е добре да се припомни, че 
разпоредбите на Директива 2003/30 не налагат на 
държавите членки задължение да въведат или да оставят в 
сила режим на освобождаване от данъци в полза на 
биогоривата. Поради това от разпоредбите на посочената 
директива не може да се изведе никакво право на 
освобождаване от данъци (вж. в този смисъл Решение от 
10 септември 2009 г. по дело Plantanol, C-201/08, Сборник, 
стр. I-8343, точки 33—38). Ето защо, обратно на това, което 
изглежда, че приемат Евроетил и запитващата юрисдикция, 
квалификацията като „биоетанол“ по смисъла на Директива 
2003/30 е без значение за данъчното третиране, по силата 
на правото на Съюза, на продукт като разглеждания по 
делото в главното производство. 
53. На второ място, важно е да се отбележи, че съгласно 
съображение 27 от Директива 2003/96 тя не засяга 
прилагането на съответните разпоредби на Директива 
92/83, когато продуктът, който е с определено 
предназначение, предложен за продажба или използван 
като моторно гориво или добавка към горивото, е етилов 
алкохол, както е определен в Директива 92/83. Ето защо, 
както с основание отбелязва Комисията, прилагането на 
разпоредбите на Директива 2003/96, когато става въпрос за 
етиловия алкохол по смисъла на Директива 92/83, е 
субсидиарно спрямо прилагането на разпоредбите на 
Директива 92/83. Така само ако по силата на Директива 
92/83 продукт, определен като „етилов алкохол“ по смисъла 
на същата директива, е освободен от акциз, по отношение 
на него ще може, ако са налице условията за това, да се 
приложат разпоредбите на Директива 2003/96. 
54. Съгласно член 20, първо тире от Директива 92/83 
понятието „етилов алкохол“ се отнася именно до „всички 
продукти с действително алкохолно съдържание в обемно 
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изражение, надхвърлящо 1,2 % vol, включени в кодове по 
КН 2207 и 2208“. Код 2207 по КН се отнася по-конкретно до 
неденатурирания етилов алкохол, с алкохолно съдържание 
в обемно изражение от 80 % vol или повече, както и до 
денатурирания етилов алкохол с всякакво алкохолно 
съдържание. 
55. Следователно продукт като разглеждания по делото в 
главното производство, т.е. етилов алкохол с алкохолно 
съдържание в обемно изражение повече от 80 % vol, е с код 
2207 от КН.  
56. В това отношение фактът, че изразът „биоетанол“ не е 
включен в текста на тази позиция от КН, е без значение. 
Действително в интерес на правната сигурност и на 
улесняване на контрола определящият критерий за 
тарифното класиране на стоките трябва като цяло да се 
търси в техните обективни характеристики и свойства, както 
са определени в текста на позицията от КН и на 
забележките към раздела или главата (вж. по-специално 
Решение от 18 юли 2007 г. по дело Olicom, C-142/06, 
Сборник, стр. I-6675, точка 16 и цитираната съдебна 
практика). Все пак продукт като разглеждания по делото в 
главното производство, независимо че има някои 
особености, свързани по-специално с начина на 
производството му, все пак остава от гледна точка на 
обективните си характеристики и свойства етилов алкохол с 
алкохолно съдържание в обемно изражение, по-високо от 
80 % vol.  
57. По същия начин обстоятелството, че такъв продукт не е 
годен за консумация от човека, е без значение, когато става 
въпрос за неговото класиране в позиция 2207 от КН. Както 
се установява от самото заглавие на Директива 92/83, тя 
има за цел хармонизиране на структурите на акцизите както 
върху алкохолните напитки, така и общо върху алкохола 
(Решение от 9 декември 2010 г. по дело Repertoire Culinaire, 
C-163/09, все още непубликувано в Сборника, точки 27 и 
29).  
58. От изложеното дотук следва, че продукт като 
разглеждания по делото в главното производство, с код 
2207 по КН и с действително алкохолно съдържание в 
обемно изражение, по-високо от 1,2 % vol, отговаря на 
съдържащото се в член 20, първо тире от Директива 92/83 
определение на етилов алкохол. Ето защо по силата на 
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член 19, параграф 1 от тази директива той трябва да бъде 
обложен с предвидения в посочената директива 
хармонизиран акциз, освен ако не са налице предвидените 
в член 27, параграф 1, букви a) и б) от същата директива 
условия за освобождаване.  
59. От текста на тази разпоредба се установява, че 
освобождаването от акциз или отказът да бъде приложено 
такова освобождаване зависи от метода на денатуриране. 
Ако той е одобрен в рамките на Съюза, въз основа на буква 
а) от посочената разпоредба алкохолът не се облага с 
акциз. Ако обаче алкохолът, съдържащ се в даден продукт, 
който не е предназначен за консумация от човека, е 
денатуриран по метод, одобрен в държава членка, следва 
да се приложи предвиденото в буква б) от същата 
разпоредба освобождаване. Ако обаче методът на 
денатуриране не отговаря на никой от одобрените от 
нормите на Съюза или от националните правни системи 
методи, продуктът не може да бъде освободен (Решение от 
7 декември 2000 г. по дело Италия/Комисия, C-482/98, 
Recueil, стр. I-10861, точки 40 и 41).  
60. Във връзка с това следва също да се припомни, че 
денатурирането е действие, при което чрез умишлено 
добавяне на някои вещества алкохолът става токсичен, за 
да не бъде възможно да бъде отново променен така, че да 
може да се използва за консумация от човека (вж. в този 
смисъл Решение по дело Италия/Комисия, посочено по-
горе, точки 21 и 22; за сведение вж. също изготвените от 
Световната митническа организация обяснителни бележки 
към ХС относно позиция 2207 от ХС, към които препращат 
обяснителните бележки към код 2207 от КН, приети от 
Комисията по силата на член 9, параграф 1, буква а), второ 
тире и член 10 от Регламент № 2658/87, изменен с 
Регламент (ЕО) № 254/2000 на Съвета от 31 януари 2000 г. 
(OВ L 28, стр. 16; Специално издание на български език, 
2007 г., глава 2, том 12, стр. 33) в редакцията му в сила към 
1 януари 2007 г. (OВ С 50, 2006 г., стр. 1; Специално 
издание на български език 2007 г., глава 2, том 18, стр. 3). 
61. В настоящия случай от акта за препращане се 
установява, че никакво денатуриращо вещество не е 
умишлено добавено към продукта, предмет на делото в 
главното производство, за да го направи по необратим 
начин негоден за консумация от човека. При това 
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положение е достатъчно да се отбележи, че той не е 
денатуриран по смисъла на член 27, параграф 1, буква а) 
или б) от Директива 92/83, без да е необходимо да се 
поставя въпросът дали използваният метод за 
денатуриране отговаря на някои от одобрените с нормите 
на Съюза или на българското право методи.  
62. Следователно е без значение фактът, че за Република 
България описанието на денатуриращите вещества, които 
трябва да се използват за пълното денатуриране на 
алкохола в съответствие с разпоредбите на член 27, 
параграф 1, буква а) от Директива 92/83, е добавено в 
Регламент № 3199/93 едва с Регламент № 67/2008, както е 
без значение и фактът, посочен от Евроетил в съдебното 
заседание — дори той да се приеме за установен, — че 
специални разпоредби за денатурирането на биоетанола 
са въведени в българското законодателство едва през 2011 
г. Впрочем от акта за запитване се установява, че към 
момента на настъпване на фактите, до които се отнасят 
поставените на Съда въпроси, член 4 от Закона за акцизите 
предвижда в точка 12, че „[д]енатуриране е действие, при 
което към етиловия алкохол се прибавят отровни или 
неприятни за вкуса или за обонянието вещества (примеси), 
което го прави опасен за здравето или негоден за пиене“.  
63. Освен това фактът, че продукт като разглеждания по 
делото в главното производство сам по себе си е негоден 
за консумация от човека, не е достатъчен, за да може да се 
смята, че той е бил денатуриран по смисъла на член 27, 
параграф 1, буква а) или б) от Директива 92/83. Наистина, 
както се установява от точка 60 от настоящото решение, 
денатурирането се състои в умишлено добавяне на някои 
вещества към алкохола, за да стане той по необратим 
начин негоден за консумация от човека. Все пак фактът, че 
този алкохол е токсичен, не изключва сам по себе си 
възможността в последствие той да бъде преработен, за да 
се премахне неговата токсичност. В това отношение, като 
се има предвид, че изискването за необратимост на 
денатурирането цели да се избегне всяка измама, 
избягване на облагането с акциз или евентуални 
злоупотреби във връзка с освобождаването от акцизи, 
самите разходи за това преработване, дори и да са много 
високи, не биха могли — обратно на това, което твърди 
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Евроетил, — да бъдат достатъчно основание за 
изключването на тази възможност.  
64. Накрая, както с основание отбелязва Комисията в 
съдебното заседание, в европейския предстандарт pr EN 
15376, междувременно заменен със стандарта EN 
15376:2011, наречен „Автомобилни горива — Етанол като 
съставка на бензина — Изисквания и методи за 
изпробване“ и одобрен от Европейския комитет по 
стандартизация на 24 декември 2010 г., в точка 4.3 е 
посочен списък на препоръчани за денатуриране вещества, 
които нямат увреждащо действие върху превозните 
средства. Ето защо не може да се приеме твърдението на 
Евроетил, че не могло да се изисква денатурирането на 
продукта, предмет на спора в главното производство, тъй 
като в резултат на това той щял да бъде негоден за 
употреба като биогориво.  
65. От изложеното по-горе следва, че продукт като 
разглеждания по делото в главното производство, който 
отговаря на съдържащото се в член 20, първо тире от 
Директива 92/83 определение за етилов алкохол и който не 
е денатуриран в съответствие с член 27, параграф 1, букви 
а) и б) от тази директива, не може да бъде освободен от 
предвидения в последната хармонизиран акциз. Както се 
установява в точка 53 от настоящото решение, тази 
констатация изключва възможността по отношение на него 
да се приложи Директива 2003/96. 
66. С оглед на предходните съображения следва на третия 
и на четвъртия въпрос да се отговори, че правото на Съюза 
трябва да се тълкува в смисъл, че продукт като 
разглеждания по делото в главното производство, който 
има съдържание на етилов алкохол, по високо от 98,5 %, и 
който не е денатуриран по нарочно предвиден метод за 
денатуриране, трябва да бъде обложен с предвидения в 
член 19, параграф 1 от Директива 92/83 акциз дори когато е 
произведен от биомаса по технология, различна от 
използваната за производството на етилов алкохол със 
земеделски произход, съдържа вещества, които го правят 
негоден за консумация от човека, отговаря на 
предвидените в европейски предстандарт pr EN 15376 
изисквания за биоетанола, използван като гориво, и 
евентуално отговаря на определението за биоетанол, 
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съдържащо се в член 2, параграф 2, буква а) от Директива 
2003/30. 
 
По съдебните разноски 
67. С оглед на обстоятелството, че за страните в главното 
производство настоящото дело представлява отклонение 
от обичайния ход на производството пред запитващата 
юрисдикция, последната следва да се произнесе по 
съдебните разноски. Разходите, направени за представяне 
на становища пред Съда, различни от тези на посочените 
страни, не подлежат на възстановяване. 
По изложените съображения Съдът (осми състав) реши: 
1) Определението за биоетанол, съдържащо се в член 
2, параграф 2, буква а) от Директива 2003/30/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2003 
година относно насърчаването на използването на 
биогорива и други възобновяеми горива за транспорт, 
трябва да се тълкува в смисъл, че включва продукт 
като разглеждания по делото в главното производство, 
който е получен именно от биомаса и който има по-
високо от 98,5 % съдържание на етилов алкохол, при 
положение че е пуснат в продажба като биогориво за 
транспорта.  
2) Правото на Съюза следва да се тълкува в смисъл, че 
продукт като разглеждания по делото в главното 
производство, който има съдържание на етилов 
алкохол, по високо от 98,5 %, и който не е денатуриран 
по нарочно предвиден метод за денатуриране, трябва 
да бъде обложен с предвидения в член 19, параграф 1 
от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 
година за хармонизиране на структурата на акцизите 
върху алкохола и алкохолните напитки акциз дори 
когато е произведен от биомаса по технология, 
различна от използваната за производството на етилов 
алкохол със земеделски произход, съдържа вещества, 
които го правят негоден за консумация от човека, 
отговаря на предвидените в европейски предстандарт 
pr EN 15376 изисквания за биоетанола, използван като 
гориво, и евентуално отговаря на определението за 
биоетанол, съдържащо се в член 2, параграф 2, буква а) 
от Директива 2003/30. 
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РЕШЕНИЕ № 10683/23.07.2012 г. на Върховния 
административен съд на Република България - Първо 
отделение 
в съдебно заседание на осемнадесети април две хиляди и 
дванадесета година в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ 
ЧЛЕНОВЕ: ФАНИ НАЙДЕНОВА  
СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА 
при секретар: Жозефина Мишева и с участието 
на прокурора Никола Невенчин изслуша докладваното 
от съдията ФАНИ НАЙДЕНОВА  
по адм. дело № 5205/2009.  
 
Производството е по реда на чл.208 и сл. от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. 
чл.160, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
(ДОПК). Образувано е по касационна жалба, подадена от 
"Евроетил"АД, със седалище в гр. Алфатар, Област-
Силистра, представлявано от изпълнителния директор 
Радослав Вилхелм Шунк, против решение №1 от 20.02.2009 
г., постановено по административно дело № 136/2008 г. по 
описа на Административен съд-гр. Русе, в частта, с която е 
отхвърлена жалбата на дружеството против ревизионен акт 
/РА/ № 1/37/05.11.2007 г., издаден от митнически орган в 
Митница Силистра, потвърден с Решение № У-4416-
0115/04.02.2008г. на Директора на РМД Русе, относно 
задължения за акциз по реда на Закона за акцизите и 
данъчните складове /ЗАДС/. Поддържа се неправилност на 
решението, иска се отмяната му и постановяване на 
решение по същество, с което да се отмени оспорения РА и 
се присъдят всички направени по делото разноски. 
Ответник по касационната жалба при подаването й е 
директорът на Регионална митническа дирекция /РМД/ гр. 
Русе. Предвид настъпилите структурни промени в Агенция 
"Митници", съгласно изменения, публикувани в "Държавен 
вестник" /ДВ/, бр. 95 от 01.12.2009г., в сила от същата дата, 
като ответник по делото, с определение на съда от 
14.04.2010г., е конституиран директорът на Агенция 
"Митници", който е представляван от процесуални 
представители - юрисконсулти, които оспорват 
касационната жалба и желаят решението на 
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първоинстанционния съд да бъде оставено в сила. 
Претендират заплащане на юрисконсултско 
възнаграждение за касационната инстанция и разноски за 
явяване пред СЕС. Участващият по делото прокурор от 
Върховна административна прокуратура заявява 
становище за неоснователност на касационната жалба. 
Касационната жалба, като подадена в срок и от надлежна 
страна, е процесуално допустима. Разгледана по същество, 
е неоснователна. Предмет на съдебен контрол пред 
първоинстанционния съд е бил РА, издаден от началника 
на Митница Силистра, с който са установени задължения 
на "Евроетил"АД за 2006-2007 година за заплащане на 
акциз в размер на 1 397 973, 17 лв. и лихви за просрочие в 
размер на 148 897, 89 лв. Със съдебното решение е 
отменен РА, в частта, с която на основание чл.20, ал.2, т.1 
ЗАДС във вр.с чл.20, ал.1 от ЗАДС са определени 
задължение за заплащане на акциз, за данъчен период 
месец декември 2006г. - за сумата над 924 957 лв. до 938 
273, 93 лв. и лихва за сумата над 103 197, 45лв. до 106 144, 
37 лева; за данъчен период месец януари 2007г. - за сумата 
над 318 406 лв. до 323 235 лв. и лихва за сумата над 31 
948, 68 лв. до 32 815, 99 лева; на основание чл.20, ал.2, т.1 
и т.8 ЗАДС във вр.с чл.20, ал.1 от ЗАДС, за данъчен период 
месец март 2007г. - за сумата над 74 718, 27 лв. до 82 406, 
83 лв. и лихва за сумата над 5808, 55лв. до 6534, 83 лева; 
за данъчен период месец април 2007г. в размер на 44.44 
лева и лихва в размер на 3.02 лева; за данъчен период 
месец май 2007г. - за сумата над 48 071, 65 лв. до 48 165, 
48 лв. и лихва за сумата над 2632, 83лв. до 2694, 65 лева, 
като лихвата е изчислена до 05.11.07 г. Решението на 
административния съд в частта, с която е отменен 
ревизионният акт относно част от задълженията за акциз и 
за лихви, не е обжалвано пред Върховния административен 
съд. В тази част решението е влязло в сила. Предмет на 
касационната жалба до Върховния административен съд е 
правилността на обжалваното първоинстанционно съдебно 
решение, с което е отхвърлена жалбата на "Евроетил"АД 
против ревизионния акт, а именно - за определени 
задължения за заплащане на акциз за отделните данъчни 
периоди, съответстващи на календарните месеци, както 
следва: за месец ноември 2006г. - акциз 5847,49 лв. и лихва 
705, 03 лв.; за месец декември 2006г. - акциз 924 957 лв. и 
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лихва 103 197, 45 лв.; за месец януари 2007г. - акциз 318 
406 лв. и лихва 31 948, 68 лв.; за месец март 2007г. - акциз 
74 718, 27 лв. и лихва 5 808, 55 лв.; за месец май 2007г. - 
акциз 48 071, 65 лв. и лихва 2 632, 83 лв. Лихвите в 
посочените размери за всеки от данъчните периоди са 
начислени до 05.11.2007г. Преди да осъществи контрол за 
законосъобразност на оспорения пред него акт, съдът се е 
произнесъл по валидността на акта, като е изложил 
подробни мотиви по възраженията на жалбоподателя за 
некомпетентност на органа, възложил ревизията и издал 
РА. Съдът е стигнал до правилния извод, че оспорения 
пред него акт е издаден от компетентен орган, в 
предвидената форма, при спазване на 
административнопроцесуалните правила при възлагане и 
извършване на ревизията, респективно при издаването на 
РА и потвърдителното решение, който акт като валиден, е 
разгледан за законосъобразност. 
В обжалваното решение Административен съд-гр.Русе е 
приел, че процесния продукт неправилно е класиран от 
дружеството с код от КН 2270 20 000, тъй като за да бъде 
класиран под този номер, продуктът следва да е 
денатуриран по смисъла на чл. 4, т. 23 ЗАДС, а процесният 
продукт безспорно не е бил денатуриран. Съдът е приел, 
че правилното тарифно класиране е с код по КН 2270 10 
000, който съответства на неденатуриран етилов алкохол. 
Според съда разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 7 ЗАДС е 
неприложима, тъй като за приложението й е необходимо 
продуктът да представлява биоетанол, който е 
денатуриран, а в случая не е изпълнено второто изискване. 
В този смисъл съдът е направил извода, че правилно са 
начислени допълнителните задължения за акцизен данък. 
Решението на Административен съд-гр.Русе е правилно. 
Фактически установено по делото е следното: 
"Евроетил"АД е лицензиран складодържател, съгласно 
лиценз №242/30.08.2006г. за управление на данъчен склад 
№ BGNCA00154001 в гр. Алфатар, изменен с решение № 
157/28.11.2006г. на директора на Агенция "Митници" 
относно допълване на клауза за производство на 
биоетанол.  
В подаваните декларации продуктът, изведен от склада 
/освободен за потребление/, е деклариран с код по 
Комбинираната номенклатура /код по КН/ - 2207 20 000, с 
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акцизна ставка "0" лева, на основание чл. 32, ал. 1, т. 7 
ЗАДС. През процесните-ревизирани данъчни периоди 
дружеството е подавало акцизни данъчни декларации за 
алкохол и алкохолни напитки с приложени към тях на 
магнитен носител дневници за складовата наличност. В 
декларациите е декларирано, че от склада са изведени 
определени количества биоетанол с код 40 /освободени за 
потребление/. Основанието за извеждането на стоката от 
склада е продажбата й на различни контрагенти. На 
07.05.2007г. и 29.05.2007г. от митническите органи са взети 
проби за лабораторен анализ на стоката, която 
дружеството е описало в акцизните данъчни документи 
като биоетанол с код по КН 2207 20 000. На 09.05.2007г. 
митническите органи са извършили инвентаризация на 
готовата продукция в склада, като са съставили протокол 
№ Е-26-00-0036 от същата дата. За вземането на пробите 
са съставени протоколи №10/07.05.2007г., №12/29.05.2007г. 
и №13/29.05.2007г. Продуктът е изследван от Централната 
митническа лаборатория /ЦМЛ/ при Агенция "Митници", 
като за резултатите са съставени лабораторни експертизи 
№ 00001/12.03.2007г., № 00009/30.05.2007г. и № 
00010/30.05.2007г. Заключенията от изследването са, че 
изпитваната проба представлява етилов алкохол със 
съдържание над 98 %, установените примеси са характерни 
за дестилатен алкохол. Установено е следното съдържание 
на алкохол при трите изследвани проби - 99,8 об. %, 98,51 
об. % и 98,50 об. %; а при изследваната проба по 
експертиза №00001/12.03.2007г. - естери /етил ацетат/ – 
0,13 % тегл., или 1032,04 mg за куб. dm; висши алкохоли – 
0,09 % тегл. или 714,49 mg за куб. dm; алдехиди – 0,03 % 
тегл. или 238,16 mg за куб. dm; метилов алкохол – 0,1 % 
тегл. или 0,793 g за куб. dm /няма данни за тези показатели 
при другите две проби/. При ревизията е установено въз 
основа на данните от проверените протоколи за извършено 
денатуриране, че процесните количества от продукта, 
посочен като биоетанол, не са денатурирани.  
Относно това обстоятелство не се спори по делото до 
приключването му по същество. Представени са писмени 
обяснения от изпълнителния директор на дружеството, че 
за периода от 01.07.2006г. до 31.03.2007г. е извършено 
само едно денатуриране - на 29.11.2006г., което не се 
отнася за процесните количества от продукта. В 



32 

 

последното проведено пред касационната инстанция 
заседание, след постановяване на Решение на Съда на 
Европейския Съюз от 21.12.2011 г. по дело С-503/10, 
процесуалните представителите на дружеството-касатор 
поддържат нововъзникнали и новосъздадени факти, с които 
се стремят да докажат, че процесният биоетанол 
впоследствие и към настоящия момент е денатуриран. Тези 
факти са неотносими към спора, тъй като не са 
съществували до датата на издаване на оспорения 
административен акт. Относими към спора са фактите към 
момента на извеждане на продукта от лицензирания склад 
и всяка последваща процедура и преработка на продукта, 
включително и денатурирането му, са неотносими към 
задължението за заплащане на акциз за стока, за която се 
дължи такъв. Относимият момент е моментът на извеждане 
на стоката от склада, към който момент е безспорно 
установено, че произведеният продукт е неденатуриран. 
Така създадената нова фактическа обстановка е всъщност 
подмяна на установените по делото факти с 
новонастъпили, но като такива същите са неотносими към 
спора, който е относно вида на продукта към момента на 
изписването му от склада и към този момент, безспорно е 
установено, включително и с писменото признание на 
управителя на дружеството, че се касае за неденатуриран 
биоетанол. Митническите органи са приели заключенията 
на Централната митническа лаборатория относно 
съдържанието на изследвания продукт, деклариран от 
дружеството като биоетанол с код по КН 2207 20 000, и са 
взели предвид факта, че продуктът не е денатуриран. В 
съответствие с това са направили извод в ревизионния акт, 
че процесният продукт неправилно е деклариран с 
посочения код по КН, който съответства на денатуриран 
етилов алкохол. Приели са, че продуктът следва да бъде 
класиран по код от КН 2207 10 000 като неденатуриран 
етилов алкохол, за който се дължи акциз в размер на 1100 
лв. за 1 хектолитър чист алкохол, на основание чл. 31, т. 5 
ЗАДС. В съответствие с този извод са определили 
допълнителни данъчни задължения за акциз, дължими от 
"Евроетил"АД за ревизираните данъчни периоди, в 
размерите, които са потвърдени от първоинстанционния 
административен съд. 
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В хода на съдебното производство пред 
първоистанционния съд по искане на жалбоподателя е 
допусната и приета експертиза, изготвена от вещо лице, 
специалист по физика и химия. Според поставената от 
съда задача, след анализ на процесното вещество и 
технологията за производството му, вещото лице е дало 
отговор на следните въпроси, касаещи спора: дали 
процесното вещество е годно за консумация, ако не е годно 
– по какви причини, съответно дали веществото е годно или 
не за биогориво и при какви обстоятелства; има ли разлика 
между етиловия алкохол и процесното вещество по 
отношение на технология и на крайния продукт и ако има в 
какво се изразява, отговоря ли веществото на критериите 
на ЗАДС за биоетанол. При изготвяне на заключението 
експертът се е позовал на резултатите от изпитванията на 
контролните проби от процесното вещество, намиращи се в 
Митница Силистра, като изпитванията са проведени от 
изпитателна лаборатория към Национален институт за 
изследване на вино и спиртни напитки, резултатите са 
отразени в протоколи за изпитване № 301, 303 и 304 от 
25.06.2008г., предоставени от "Булгарконтрола"АД. 
Заключението не е оспорено от страните и съдът е 
възприел направените изводи относно следното: 
процесното вещество не е годно за консумация, а е годно 
за използване като биогориво, тъй като отговаря на 
изискванията на техническата спецификация ТС-12-2006, 
разработена от "Евроетил"АД за продукта биоетанол, 
предназначен за използване като биогориво; процесното 
вещество е с много високо алкохолно съдържание /98,5 и 
98,6 об. % при различните изследвани проби/, което е 
постигнато след технологичния процес дехидратация в 
частта от инсталацията, наречена "молекулярно сито", 
който гарантира много ниско съдържание на вода. Според 
вещото лице високото алкохолно съдържание, както и 
ниското съдържание на вода правят продукта годен за 
използване като биогориво. Продуктът е произведен от 
биомаса – пшеница или царевица, и е предназначен за 
използване като биогориво. Вещото лице е установило 
следното относно съдържанието и характеристиките на 
продукта в трите изследвани контролни проби: алкохол – 
98,5, 98,6 об. %; киселинност – от 10 – до 16 mg за куб. dm; 
естери /етил ацетат/ – от 1014 до 8929 mg за куб. dm; 
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висши алкохоли – от 5173 до 8311 mg за куб. dm; алдехиди 
– от 254 до 411 mg за куб. dm; метилов алкохол – от 0,190 – 
до 0,210 g за куб. dm; без съдържание на вода. От 
"Евроетил"АД са разработени две технически 
спецификации, съответно – ТС-01-2006, която е заверена и 
регистрирана в Министерството на икономиката и 
енергетиката под рег. № Т26-00-25 от 09.10.2006г. за 
продукта етилов алкохол от земеделски произход, годен за 
консумация, както и спецификация ТС-12-2006 за продукта 
биоетанол, предназначен за използване като биогориво. В 
двете спецификации са описани технологиите на 
производство и са определени органолептичните и 
физиологични показатели на съответния продукт. 
Установените в спецификациите показатели са посочени от 
вещото лице и са сравнени с показателите, установени при 
проведените изследвания, като са обособени в таблица 1 и 
таблица 2 към заключението. В резултат на това сравнение 
вещото лице е направило извода, че изследваният продукт 
отговаря на изискванията по техническата спецификация за 
биоетанол и не отговаря на изискванията за етилов 
алкохол поради съдържанието на естери, висши алкохоли и 
алдехиди. Съдържанието на висши алкохоли е над 1000 
пъти повече от допустимото съдържание от 5 mg за литър, 
което прави продукта канцерогенен за човешкия организъм. 
Процесното вещество е с много високо алкохолно 
съдържание и ниско съдържание на вода, които са най-
важните технически изисквания, за да бъде продуктът 
годен за биогориво. Процесното вещество отговаря на 
изискванията на европейски предстандарт Pr EN 15376 за 
биоетанол за гориво. Към заключението са приложени две 
блок-схеми, в които нагледно са изложени технологичните 
процеси, описани в двете технически спецификации за 
производство на етилов алкохол и за производство на 
биоетанол. Изводът на вещото лице е, че съществуват 
разлики в производството на етилов алкохол и процесния 
продукт по отношение на технологията и те се изразяват в 
следното: 1/ ферментацията при производството на 
етиловия алкохол протича при температура 30 градуса по 
Целзий, докато при процесното вещество тя е 34 градуса, 
което води до по-високо съдържание на естери в 
процесното вещество; 2/ дестилацията при производството 
на етиловия алкохол е многостъпална, като целта е да 
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отпаднат всички вредни съставки, като например висшите 
алкохоли, докато при производството на процесното 
вещество е едностъпална и целта е бързо да се извлече 
алкохол от ферментиралата зърнена каша; 3/ при 
производството на процесното вещество след 
едностъпалната дестилация полученият продукт с 
алкохолно съдържание максимум 92 об. % преминава през 
технологичен процес дехидратация, която се извършва в 
инсталация, наречена "молекулярно сито", като целта на 
този процес е да се отделят молекулите на водата от 
молекулите на етанола, в резултат на което етанолът става 
процесното вещество – биоетанол с алкохолно съдържание 
99,8 об.% и много ниско съдържание на вода, което го 
прави годен за гориво. Доколкото заключението е дадено 
по въпроси от област, за която се изискват специални 
познания, изготвено е от вещо лице, което притежава 
необходимата компетентност, не е оспорено изрично от 
страните и е изложено обосновано, съдът е приел това 
заключение в частта, съдържаща експертни изводи. Спорът 
е относно приложимостта на чл.32, ал.1, т.7 от Закона за 
акциза и данъчните складове. Посочената разпоредба има 
различни редакции на текста за ревизираните периоди от 
2006 и 2007 г. От анализа на правната норма на чл.32, ал.1, 
т.7 от ЗАДС следва правният извод, че за да бъде 
акцизната ставка на биоетанола 0 лева за 1000 литра 
следва да са изпълнени кумулативно две предпоставки : 
1. продуктът да отговаря на определението по чл.4, т.23 от 
ЗАДС - да е биоетанол, 
2. продуктът да е денатуриран по един от методите 
съгласно чл.91 от ППЗАДС, т.е. попада в код по КН 2207 20 
00 - да отговаря на критериите за да бъде квалифициран по 
този код. 
Правната норма установява нормативно допълнително 
изискване, за да бъде акцизната ставка за биоетанола 0 
лева за 1000 литра, като посочва, че биоетанолът следва 
да отговаря на критериите на код по КН 2207 20 00. 
Съгласно чл.4, т.5 от ЗАДС "Код по КН" са тарифни кодове 
по Комбинираната номенклатура съгласно приложение I на 
Регламент /ЕИО/ № 2658/87г. на Съвета относно тарифната 
и статистическата номенклатура и Общата митническа 
тарифа. Съгласно Комбинираната номенклатура в позиция 
2207 се класират етилов алкохол, неденатуриран, с 
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алкохолно съдържание по обем 80% или повече, етилов 
алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно 
съдържание. 
От изготвените експертизи в хода на ревизионото 
производство, както и от заключението на приетата по 
делото химическа експертиза, се установява, че 
процесното вещество е етанол, произведен от биомаса, с 
високо алкохолно съдържание 99.8 об.%, поради което 
може да се класира в раздел 2207 от КН. Раздел 2207 от КН 
има две подпозиции: 

- 2207 10 00 - включва етилов алкохол, 
неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 
80% или повече, 

- 2207 20 00 - включва етилов алкохол и спиртове, 
денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание 

Според обяснителните бележки за позиция 2207 към 
Хармонизираната система в подпозиция 2207 20 00 се 
включват денатуриран етилов алкохол и денатурираните 
дестилати, които са продукти, към които специално са 
прибавени някои вещества, които ги правят негодни за 
консумация от човека, без обаче това да пречи за тяхното 
промишлено използване. От цитираните правни норми 
следва изводът, че следва да са кумумативно изпълнени 
двете нормативни условия - продуктът по съдържание да е 
биоетанол по критериите на чл.4, т.23 от ЗАДС и да е 
денатуриран. 
От събраните по делото писмени доказателства се 
установи, че процесния биоетанол не е бил денатуриран, 
като този факт не се оспорва от процесуалния 
представител на оспорващия в хода на съдебното 
производство. Преди всичко следва да се отбележи, че в 
Комбинираната номенклатура, съдържаща се в 
Приложение І към Регламент 2658/87 не фигурира стока с 
наименование "биоетанол". По аргумент от разпоредбата 
на чл.32, ал.1, т.7 от ЗАДС във вр.с Комбинираната 
номенклатура, която предвижда, че в позиция 2207 се 
класира етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно 
съдържание по обем 80% уоl или повече, етилов алкохол и 
спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание, 
следва да се приеме, че по смисъла на ЗАДС и КН 
неденатурираният биоетанол следва да се третира като 
етилов алкохол, който подлежи на облагане с акциз по чл.2, 
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ал.1, т.1 от ЗАДС, който се класира в код по КН 2207 10 00. 
Съгласно чл.31, ал.5 от ЗАДС за етилов алкохол акцизната 
ставка е 1100 лв. за един хектолитър чист алкохол. От 
събраните по делото доказателства се установява и факта, 
че при извеждането на стоките, описани като биоетанол, от 
данъчния склад, "Евроетил"АД е подавало пред митнически 
органи акцизни декларации за алкохол и алкохолни напитки 
по смисъла на Приложение 15 към чл.81, ал.1, т.1 от 
ППЗАДС, а не акцизни декларации за енергийни продукти 
по смисъла на Приложение 17 към чл.82, ал.1, т.3 от 
ППЗАДС. Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.1 ЗАДС 
задължението за заплащане на акциз възниква от датата 
на освобождаване на акцизните стоки за потребление, 
чл.20, ал.2, т.1 предвижда, че освобождаване за 
потребление е извеждането на акцизни стоки от данъчен 
склад, освен когато при условията и по реда на този закон 
от момента на извеждането стоките се движат под режим 
отложено плащане на акциз. При извеждането на акцизните 
стоки от "Евроетил" АД от данъчен склад пред 
ревизираните периоди не са били налице предпоставките 
на чл.32, ал.1, т.7 от ЗАДС, като не са налице 
доказателства и че при условията и по реда на този закон 
от момента на извеждането стоките се движат под режим 
отложено плащане на акциз. Предвид горните констатации 
и на основание чл.20 , ал.2, т.1 от Закона за акцизите и 
данъчните складове във връзка с чл.20, ал.1 от същия 
закон за данъчно задълженото лице възниква задължение 
за заплащане на акциз. Поддържаното от дружеството-
касатор "Евроетил" становище е, че процесното вещество 
/продукт/ представлява биоетанол, който се класира с код 
по КН 2207 20 000 и следва да бъде обложен с акцизна 
ставка "0" лева на основание чл. 32, ал. 1, т. 7 ЗАДС. 
Касаторът обосновава това становище със заключението 
на химическата експертиза по делото, според която 
процесното вещество не е годно за консумация и съдържа 
висши алкохоли над 1000 пъти повече от допустимото 
съдържание 5 мг/литър; веществото е годно за използване 
като биогориво; съществува разлика между етиловия 
алкохол и процесното вещество по отношение както на 
технологията на производство, така и на състава на 
крайния продукт /алкохолно и водно съдържание, 
съдържание на висши алкохоли, киселинност/. Наред с това 
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продуктът е произведен от биомаса и е предназначен за 
използване като гориво, затова отговаря на определението 
за биоетанол по чл. 4, т. 23 ЗАДС. Денатурирането не е 
предпоставка биоетанолът да бъде класиран с код по КН 
2207 20 00. Ако биоетанолът бъде денатуриран, същият 
няма да бъде годен за използване като гориво. Касаторът 
твърди, че разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 7 ЗАДС е 
създадена във връзка с транспонирането на Директива 
2003/30 ЕО относно насърчаването на използване на 
биогорива и други възобновяеми горива за транспорт, 
поради което е предвидена нулева акцизна ставка за 
биоетанола. Същевременно, съществуващата препратка в 
ЗАДС към код по КН 2207 20 00 относно класирането на 
биоетанола, който е код за класиране на етилов алкохол, 
годен за консумация, противоречи на определението за 
биоетанол в същия закон и прави невъзможно 
изпълнението на изискването за денатуриране на 
биоетанола, което от своя страна е условие за облагането 
му със ставка "0" лева. Дружеството поддържа също, че 
следва задължението за акциз да отпадне и за тази част от 
биоетанола, който е върнат от купувачите и се намира в 
данъчния склад. За върнатите количества биоетанол е 
отпаднало основанието за начисляването на акциз – 
извеждане на акцизните стоки от данъчен склад. От 
дружеството са издадени документите, които се изискват по 
закон за удостоверяване на връщането на стоката и 
намаляването на начисления акциз. Становището на 
митническия орган е, че процесното вещество 
представлява етилов алкохол, който не е денатуриран, 
поради което следва да бъде класиран с код по КН 2207 10 
00. Разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 7 ЗАДС за облагане с 
нулева ставка е неприложима, тъй като изисква 
биоетанолът да е денатуриран. Поради това че в КН не 
съществува понятието биоетанол, то същият няма как да 
бъде третиран фискално по друг начин, освен като етилов 
алкохол. Ответникът също обосновава изводите си със 
заключенията на извършените експертизи /в митническата 
лаборатория и от вещото лице в съдебното производство/, 
според които изследваното вещество представлява етилов 
алкохол със съдържание на алкохол над 80 % vol. Такива 
продукти се класират в раздел 2207 от КН, а поради това че 
процесното вещество не е денатурирано, същото следва да 



39 

 

се класира с код по КН 2207 10 00. Ответникът подчертава, 
че процесният продукт не е денатуриран, като в тази връзка 
се позовава на Директива 3199/93/ЕО относно начините за 
пълното денатуриране на алкохол за целите на 
освобождаването от акциз. Твърди още, че след като 
продуктът не е денатуриран чрез прибавянето на отровни 
или вредни за здравето на човека вещества, то същият би 
могъл да бъде използван за производство на спиртни 
напитки. Това налага необходимостта продуктът да е 
денатуриран, за да бъде определен като биоетанол с код 
по КН 2207 20 00. Като допълнителен аргумент относно 
тарифното класиране на процесния продукт ответникът 
посочва, че самото дружество е декларирало продукта с 
акцизна декларация за алкохол и алкохолни напитки, а не с 
декларация за енергийни продукти. Твърди, че без 
значение за класирането на продукта е обстоятелството, че 
същият не е годен за човешка консумация, тъй като 
денатурираният етилов алкохол по принцип също е негоден 
за консумация, но тарифното му класиране е с код от КН 
2207 20 00. Ответникът счита, че връщането на част от 
продукта в склада по рекламация не е основание за 
отпадане на задължението за акциз. В ЗАДС няма изричен 
текст за връщане на акциз при развалени доставки, от 
което следва, че волята на законодателя е била при 
разваляне на доставките платеният акциз да не се 
възстановява.  
Както се установява от становищата на двете страни и 
изложението относно фактическата обстановка, основният 
спорен въпрос по делото е относно естеството на 
процесния продукт и класирането му с код по КН. За да 
бъде разрешен въпросът дали процесният продукт 
представлява биоетанол, както твърди жалбоподателят, 
или представлява етилов алкохол, както твърди 
ответникът, е необходимо да се тълкуват разпоредби, 
съдържащи се в общностни директиви, които са 
транспонирани в националното право. Поради това, че в 
хода на касационното производство, съдебен състав 
разглеждащ спора е установил несъответствия и неясноти 
в някои разпоредби, е приел, че за правилното решаване 
на правния спор, с който е сезиран Върховният 
административен съд, от съществено значение е 
тълкуването на разпоредбите на Комбинираната 
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номенклатура, съдържаща се в Приложение 1 към 
Регламент №2658/87 на Съвета, който представлява 
общностен нормативен акт с пряко приложение.  
Този акт се прилага с предимство пред нормите на 
националното право, поради което класирането на стоките 
с код по КН не може да бъде определяно в национална 
правна норма по начин, който да противоречи или да не 
съответства на класирането на стоката съгласно 
общностното право, т.е. по Комбинираната номенклатура. 
Нещо повече, държавите членки изобщо не следва да 
приемат норми, свързани с класирането на стоките по КН, 
тъй като това е сторено с посочения регламент. Когато в 
национален нормативен акт има позоваване на разпоредби 
от КН, то това позоваване следва да съответства на 
смисъла и съдържанието на тези разпоредби, които същите 
имат според общностното право. Независимо, че основното 
предназначение на КН е свързано с класирането на стоките 
за целите на митническото облагане и статистиката на 
външната търговия на Общността, то кодовете от КН на 
съответните стоки са използвани за означаване на стоки и 
продукти и за целите на облагането с акцизи, включително 
и в общностните нормативни актове. Във връзка с 
тълкуването и приложението на разпоредби от 
общностното право, е отправено преюдициално запитване 
от съдебен състав на Върховния административен съд с 
определение от 24.09.2010 г., със следните въпроси:  
  - "1. Следва ли разпоредбата на чл. 2, пар. 2, б. "а" от 
Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 8 май 2003г. относно насърчаването на 
използването на биогорива и други възобновяеми горива за 
транспорт да се тълкува в смисъл, че определението за 
биоетанол се отнася за продукти /включва продукти/ като 
процесния, който притежава следните характеристики и 
обективни свойства: - произведен е от биомаса;  
  - производството е осъществено по специална 
технология, описана в техническа спецификация за 
производство на биоетанол, издадена от жалбоподателя 
"Евроетил"АД, и тази технология се различава от 
технологията за производство на етилов алкохол от 
земеделски произход, съгласно техническа спецификация, 
издадена от същия производител; 
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 - съдържа над 98,5 % алкохол, както и следните 
вещества, които го правят негоден за консумация: висши 
алкохоли – от 714,49 до 8311 mg за кубичен dm; алдехиди – 
от 238,16 до 411 mg за куб. dm; естери /етил ацетат/ – от 
1014 до 8929 mg за куб. dm; 
 - отговаря на изискванията на европейски 
предстандарт Pr EN 15376 за биоетанол като гориво;  
 - предназначен е за използване като гориво и 
обективно е използван като биогориво чрез прибавянето му 
към бензин А95 и продаден в бензиностанция; 
 - продуктът не е денатуриран по нарочна процедура 
за денатуриране. 
2. Разпоредбата на чл. 2, пар. 2, б. "а" от Директива 
2003/30/ЕО следва ли да се тълкува в смисъл, че за да 
бъде определен процесният продукт като биоетанол е 
необходимо същият обективно да е използван като 
биогориво, или е достатъчно само да е предназначен за 
използване като биогориво и/или обективно да е годен за 
използване като биогориво? 
3. Ако в зависимост от отговорите на въпроси 1. и 2. се 
приеме, че процесният продукт или съответна част от него 
представлява биоетанол, по какъв код от Комбинираната 
номенклатура, съдържаща се в Приложение І към 
Регламент /ЕИО/ №2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 
година относно тарифната и статистическата номенклатура 
и Общата митническа тарифа, изменен с Регламент /ЕИО/ 
№ 2587/91 на Комисията от 26 юли 1991 година, следва да 
се класира процесният продукт: 
3.1. Следва ли разпоредбите на глава 22 от КН, и в 
частност позиция 2207, да се тълкуват в смисъл, че 
включват класирането на продукта биоетанол? 
3.2. При положителен отговор на въпрос 3.1. следва ли при 
класирането на биоетанола и в частност на процесния 
продукт да се вземе предвид обстоятелството дали 
продуктът е денатуриран /съгласно процедурите по 
Регламент /ЕО/ №3199/93 на Комисията от 22 ноември 
1993 година относно взаимното признаване на процедурите 
за пълно денатуриране на алкохол за целите на 
освобождаването от акциз или по други допустими 
процедури/? 
3.3. При положителен отговор на въпрос 3.2. следва ли 
разпоредбите на КН относно позиция 2207 да се тълкуват в 
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смисъл, че само денатурираният биоетанол следва да се 
класира с код по КН 2207 20 000? 
3.4. При положителен отговор на въпрос 3.3. следва ли 
разпоредбите на КН относно позиция 2207 да се тълкуват в 
смисъл, че неденатурираният биоетанол следва да се 
класира с код по КН 2207 10 000?  
3.5. При положителен отговор на въпрос 3.1. и отрицателен 
отговор на въпрос 3.2 по коя от двете подпозиции следва 
да се класира процесният продукт – 2207 10 000 или 2207 
20 000? 
3.6. При отрицателен отговор на въпрос 3.1 следва ли 
биоетанолът да се класира по някой от кодовете от КН, 
включени в определението по чл. 2, пар. 1 от Директива 
2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 относно 
преструктурирането на правната рамка на Общността за 
данъчното облагане на енергийните продукти и 
електроенергията, и по кой от изброените кодове? 
4. Ако в зависимост от отговорите на въпроси 1. и 2. се 
приеме, че процесният продукт или съответна част от него, 
не представлява биоетанол, то следва ли процесният 
продукт, който притежава характеристики и обективни 
свойства, посочени по-горе във въпрос 1, да бъде 
определен като етилов алкохол по смисъла на чл. 20, пар. 
първи, първо тире от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 
октомври 1992 за хармонизиране на структурата на 
акцизите върху алкохола и алкохолните напитки? " 
По преюдициалното запитване на Върховния 
административен съд по настоящото дело, е образувано 
дело С-503/10 на Съда на Европейския Съюз. Решението 
на Съда на Европейския Съюз, осми състав, от 21 
декември 2011 година по дело С-503/10 съдържа следните 
мотиви: 
"т.47 На първи и втори въпрос следва да се отговори, че 
съдържащо се в чл. 2, пар. 2, б. "а" от Директива 
2003/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 
май 2003г. определение за биоетанол трябва да се тълкува 
в смисъл, че включва продукт като разглеждания по делото 
в главното производство, който е получен именно от 
биомаса и който има по-високо от 98,5% съдържание на 
етилов алкохол, при положение, че той е пуснат в продажба 
като биогориво за транспорта. 
т.55  
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Следователно, продукт като разглеждания по делото в 
главното производство, т.е. етилов алкохол с алкохолно 
съдържание в обемно изражение повече от 80% vol, е с код 
2207 по КН. 
т.58 
От изложеното дотук следва, че продукт като разглеждания 
по делото отговаря на съдържащото се в член 20, първо 
тире от Директива 92/83 определение на етилов алкохол. 
Ето защо по силата на член 19, параграф 1 от тази 
директива той трябва да бъде обложен с предвидения в 
посочената директива хармонизиран акциз, освен ако не са 
налице предвидените в член 27, параграф 1, буква а) и б) 
от същата директива условия за освобождаване. 
т.59 
От текста на тази разпоредба се установява, че 
освобождаването от акциз или отказът да бъде приложено 
такова освобождаване зависи от метода на денатуриране. 
т.61 
В настоящия случай от акта за препращане се установява, 
че никакво денатуриращо вещество не е умишлено 
добавяно към продукта, предмет на делото в главното 
производство, за да го направи по необратим начин 
негоден за консумация от човека. При това положение е 
достатъчно да се отбележи, че той не е денатуриран по 
смисъла на чл.27, параграф 1, буква а) или б) от Директива 
92/83, без да е необходимо да се поставя въпросът дали 
използвания метод за денатуриране отговаря на някои от 
одобрените с нормите на Съюза или на българското право 
методи. 
т.62 
Следователно е без значение фактът, че за Република 
България описанието на денатуриращите вещества, които 
трябва да се използват за пълното денатуриране на 
алкохола в съответствие с разпоредбите на чл.27, 
параграф 1, буква а) от Директива 92/83, е добавено в 
Регламент №3199/93 едва с Регламент №67/2008, както е 
без значение и фактът, посочен от Евроетил в съдебното 
заседание – дори той да се приеме за установен – че 
специални разпоредби за денатурирането на биоетанола 
са въведени в българското законодателство едва през 2011 
г. Впрочем от акта за запитване се установява, че към 
момента на настъпване на фактите, до които се отнасят 
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поставените от Съда въпроси, чл.4 от Закона за акцизите 
предвижда в точка 12, че "денатуриране е действие, при 
което към етиловия алкохол се прибавят отровни или 
неприятни за вкуса или за обонянието вещества (примеси), 
което го прави опасен за здравето или негоден за пиене". 
т.63 
Освен това фактът, че продукт като разглеждания по 
делото в главното производство сам по себе си е негоден 
за консумация от човека, не е достатъчен, за да може да се 
смята, че той е бил денатуриран по смисъла на чл.27, 
параграф 1, буква а) или б) от Директива 92/83. Наистина 
както се установява по точка 60 от настоящото решение, 
денатурирането се състои в умишлено добавяне на някои 
вещества към алкохола, за да стане той по необратим 
начин негоден за консумация от човека. Все пак фактът, че 
този алкохол е токсичен, не изключва сам по себе си 
възможността впоследствие той да бъде преработен, за да 
се премахне неговата токсичност. В това отношение, като 
се има предвид, че изискването за необратимост на 
денатурирането цели да се избегне всяка измама, 
избягване на облагането с акциз или евентуални 
злоупотреби във връзка с освобождаването от акцизи, 
самите разходи за това преработване, дори и да са много 
високи, не биха могли – обратно на това, което твърди 
Евроетил, - да бъдат достатъчно основание за 
изключването на тази възможност. 
т.64 
Накрая, както с основание отбелязва Комисията в 
съдебното заседание, в европейския предстандарт pr 
EN15376, междувременно заменен със стандарта pr 
EN15376:2011, наречен "Автомобилни горива – Етанол като 
съставка на бензина – Изисквания и методи за изпробване" 
и одобрен от Европейския комитет по стандартизация на 24 
декември 2010 г., в точка 4.3 е посочен списък на 
препоръчани за денатуриране вещества, които нямат 
увреждащо действие върху превозните средства. Ето защо 
не може да се приеме твърдението на Евроетил, че не 
могло да се изисква денатурирането на продукта, предмет 
на спора в главното производство, тъй като в резултат на 
това той щял да бъде негоден за употреба като биогориво. 
т.65 
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От изложеното по-горе следва, че продукт като 
разглеждания по делото в главното производство, който 
отговаря на съдържащото се в член 20, първо тире от 
Директива 92/83 определение за етилов алкохол и който не 
е денатуриран в съответствие с на чл.27, параграф 1, буква 
а) и б) от Директивата, не може да бъде освободен от 
предвидения в последната хармонизиран акциз. Както се 
установява в точка 53 от настоящото решение, тази 
констатация изключва възможността по отношение на него 
да се приложи Директива 2003/96. 
т.66 
С оглед на предходните съображения следва на третия и 
на четвъртия въпрос да се отговори, че правото на Съюза 
трябва да се тълкува в смисъл, че продукт като 
разглеждания по делото в главното производство, който 
има съдържание на етилов алкохол, по-високо от 98, 5% и 
който не е денатуриран по нарочно предвиден метод за 
денатуриране, трябва да бъде обложен с предвидения в 
член 19, параграф 1 от Директива 92/83 акциз дори когато е 
произведен от биомаса по технология, различна от 
използваната за производството на етилов алкохол със 
земеделски произход, съдържа вещества, които го правят 
негоден за консумация от човека, отговаря на 
предвидените в европейски предстандарт pr EN15376 
изисквания за биоетанола, използван като гориво, и 
евентуално отговаря на определението за биоетанол, 
съдържащо се в член 2, параграф 2, буква а) от Директива 
2003/30. 
 
С тези мотиви СЕС е решил: 
" 1) Определението за биоетанол, съдържащо се в член 2, 
параграф 2, буква а) от Директива 2003/30 на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 май 2003 година относно 
насърчаването на използването на биогорива и други 
възобновяеми горива за транспорт, трябва да се тълкува в 
смисъл, че включва продукт като разглеждания по делото в 
главното производство, който е получен именно от биомаса 
и който има по-високо от 98, 5% съдържание на етилов 
алкохол, при положение, че е пуснат в продажба като 
биогориво за транспорта. 
2) Правото на Съюза следва да се тълкува в смисъл, че 
продукт като разглеждания по делото в главното 
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производство, който има съдържание на етилов алкохол по-
високо от 98, 5% и който не е денатуриран по нарочно 
предвиден метод за денатуриране, трябва да бъде 
обложен с предвидения в член 19, параграф 1 от Директива 
92/83/ЕИО на Съвета от 10 октомври 1992 година за 
хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола 
и алкохолните напитки акциз, дори когато е произведен от 
биомаса по технология, различна от използваната за 
производството на етилов алкохол със земеделски 
произход, съдържа вещества, които го правят негоден за 
консумация от човека, отговаря на предвидените в 
европейски предстандарт pr EN15376 изисквания за 
биоетанола, използван като гориво, и евентуално отговаря 
на определението за биоетанол, съдържащо се в член 2, 
параграф 2, буква а) от Директива 2003/30." 
Административен съд-Русе е постановил решението си в 
съответствие с даденото тълкуване в решението на Съда 
на Европейския Съюз по дело С-503/10. 
Обжалваното съдебно решение на АС-Русе е правилно и 
следва да бъде оставено в сила. 
Поддържаните от касатора доводи са неоснователни, 
включително и доразвитите такива, на част от които СЕС е 
отговорил в решението си.  
Създаването на нова фактическа обстановка в хода на 
висящност на настоящото дело е неотносима към спора, 
който е формиран при безспорно установени фактически 
данни, установени пред първоинстанционния съд и въз 
основа на които е отправено преюдициалното запитване до 
Съда на Европейския Съюз. Отговорът на СЕС е даден при 
установената по делото фактическа обстановка, а именно, 
че се касае за процукт, който има съдържание на етилов 
алкохол по-високо от 98, 5% и който не е бил денатуриран 
по нарочно предвиден метод за денатуриране, към 
момента на извеждането му от митническия склад. 
Относимите доказатества са тези, установяващи данни за 
ревизираните периоди, а именно към периодът на 
извеждане на продукта от склада. 
Всички останали доказателства за новосъздадени факти в 
хода на висящност на настоящия процес, са извън периода 
на ревизията и периода на издаване на акта, поради което 
са неотносими към количествата и вида на биоетанола, 
предмет на облгане с акциз. 
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Безспорно установено по делото е, че продуктът към 
момента на извеждането му от склада е бил 
неденатуриран. Потвърждение за това е приложено по 
дело от управителя на дружеството заявление и 
доказателства, че е извършена една денатурация за 
количество, което е изключено от облагане с акциз. 
Правилни са изводите на първоинстанционния съд, че са 
неприложими по аналогия разпоредбите на чл.115 от 
Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), във 
вр.с чл.86 от ЗАДС. Съгласно чл. 115, ал.1 от ЗДДС при 
изменение на данъчната основа на доставка или при 
развалянето на доставка, за която е издадена фактура, 
доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата, 
ал.2 известието се издава задължително не по-късно от 5 
дни от възникване на съответното обстоятелство по ал. 1, 
ал.3. При увеличение на данъчната основа се издава 
дебитно известие, а при намаление на данъчната основа 
или при разваляне на доставки - кредитно известие. 
Правната норма на чл.115 от ЗДДС е неприложима в 
настоящата хипотеза, тъй като не може да се прилага за 
задължения за акцизи. В ЗАДС няма норма, която да 
препраща към нормите на ЗДДС и в частност към чл.115 от 
ЗДДС, като чл.115 от ЗДДС не може да се приложи по 
аналогия в настоящата хипотеза. В ЗАДС, който е също 
специален закон както и ЗДДС, се съдържат специални 
разпоредби, които уреждат посочените обществени 
отношения. Според чл.86 от ЗАДС изменението на размера 
на начисления акциз по издаден акцизен данъчен документ 
се документира с известие към документа, като се посочва 
и основанието за изменение. Известие се издава само към 
издаден АДД, съгласно чл.86, ал.2, т.2 от ЗАДС, акцизно 
кредитно известие - е данъчен документ, с който се 
отразява намалението на начисления акциз по издаден 
АДД. От анализа на посочените правни норми следва 
изводът, че чл.86 от ЗАДС не урежда хипотезата - 
разваляне на доставки, а единствено хипотезите на 
увеличаване или намаляване на акциз. Съгласно 
разпоредбите на ЗАДС и ППЗАДС дори и при разваляне на 
доставки вече начисленият и/или платен акциз не се 
възстановява. Аргумент за това е и нормата на чл.66 от 
ЗАДС, която дава възможност за съхраняване в данъчен 
склад на стоки, за които е заплатен акциз и предвижда 
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задължение за лицензирания складодържател да 
разграничава стоките, за които е заплатен акциз и за които 
не е заплатен акциз. В конкретната хипотеза е 
неприложима нормата на чл.86 от ЗАДС и с оглед факта, че 
за акцизните стоки оспорващия не е начислил акциз, 
поради което не е налице изобщо хипотезата на намаление 
на начислен акциз по издаден акцизен данъчен документ. 
По изложените съображения обжалваното съдебно 
решение, постановено от Административен съд-Русе, в 
частта, с която е отхвърлена жалбата на дружеството 
срещу ревизионния акт с установено задължение за акциз, 
е правилно и следва да бъде оставено в сила. 
При този изход на спора на ответната Агенция "Митници" 
следва да се заплатят направените разноски, включително 
за явяване пред Съда на Европейския Съюз в размер на 
1036, 59 лв. по представени документи за пътни и 
квартирни, като за защита пред настоящата инстанция от 
процесуалните представители на Агенция "Митница" не 
следва да се присъжда повторно юрисконсултско 
възнаграждение, тъй като такова е присъдено от 
първоинстанционния съд в размер на 30 439, 79 лв. и 
съобразно разпоредбата на чл.161, ал.1, изр.3 ДОПК това е 
за цялото производство, до приключването му. Воден от 
горното и на основание чл.221, ал.2 АПК Върховният 
административен съд, първо отделение, 
РЕШИ: 
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1 от 20.02.2009 г., 
постановено по административно дело № 136/2008 г. по 
описа на Административен съд гр. Русе, в обжалваната 
част. 
ОСЪЖДА "Евроетил"АД, със седалище и адрес на 
управление в гр.Алфатар, Резервен промишлено складов 
терен, представлявано от Радослав Вилхелм Шунк, да 
заплати разноски на Агенция "Митници" за касационната 
инстанция в размер на 1036, 59 (хиляда и тридесет и шест 
и 0.59 ) лв. 
Решението е окончателно. 
Препис от решението да се изпрати на Секретариата на 
Съда на Европейския Съюз, Люксембург, за сведение 
по дело С-503/10. 
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РЕШЕНИЕ от 26.04.2012 г., Болкан енд Сий пропъртис и 
Провадинвест, C-621/10 и C-129/11 
 
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 
26 април 2012 година(*) 
„ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 73 и член 80, 
параграф 1 — Продажба на недвижими имоти между 
свързани дружества — Стойност на сделката — 
Национална правна уредба, която предвижда за сделки 
между свързани лица данъчната основа за целите на ДДС 
да е пазарната стойност на доставката“ 
По съединени дела C-621/10 и C-129/11 
с предмет преюдициални запитвания, отправени на 
основание член 267 ДФЕС от Административен съд Варна 
(България) с актове от 17 декември 2010 г. и 1 март 2011 г., 
постъпили в Съда съответно на 29 декември 2010 г. и 14 
март 2011 г., в рамките на производства по дела 
„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ (дело C-621/10), 
„Провадинвест“ ООД (дело C-129/11) 
срещу 
 
Директор на Дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“ — гр. Варна, при Централно управление 
на Националната агенция за приходите, 
СЪДЪТ (втори състав), 
състоящ се от: г-н J. N. Cunha Rodrigues (докладчик), 
председател на състав, г-н U. Lõhmus, г-н A. Rosas, г-н Aл. 
Арабаджиев и г-н C. G. Fernlund, съдии, 
генерален адвокат: г-жа E. Sharpston, 
секретар: г-н A. Calot Escobar, 
предвид изложеното в писмената фаза на производството, 
като има предвид становищата, представени: 
– за българското правителство, от г-н Цв. Иванов и г-жа E. 
Петранова (по дело C-621/10), в качеството на 
представители, 
– за Европейската комисия, от г-жа С. Петрова и г-жа L. 
Lozano Palacios (по дело C-621/10), както и от последната и 
г-н В. Савов (по дело C-129/11), в качеството на 
представители, 
след като изслуша заключението на генералния адвокат, 
представено в съдебното заседание от 26 януари 2012 г., 
постанови настоящото 
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Решение 
1. Преюдициалните запитвания се отнасят до тълкуването 
на член 80, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на 
Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система 
на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 
3, стр. 7 и поправка в ОВ L 74, 2011 г., стр. 3, наричана по-
нататък „Директивата за ДДС“). 
2. Запитванията са отправени в рамките на спорове между 
„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ (наричано по-нататък 
„Болкан енд Сий пропъртис“) и съответно „Провадинвест“ 
ООД (наричано по-нататък „Провадинвест“), от една 
страна, и Директора на Дирекция „Обжалване и управление 
на изпълнението“ — гр. Варна, при Централно управление 
на Националната агенция за приходите (наричан по-
нататък „Директорът“), от друга, във връзка с ревизионен 
акт, с който им е отказано правото на приспадане на 
платения по получени доставки данък върху добавената 
стойност (наричан по-нататък „ДДС“). 
Правна уредба 
Право на Съюза 
3. Съгласно съображение 3 от Директивата за ДДС, „[з]а да 
се осигури представянето на разпоредбите по ясен и 
рационален начин, съответстващ на принципа за по-добро 
регулиране, е подходящо да се преработят структурата и 
текст[ът] на [Д]иректива [77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 
1977 година относно хармонизиране на законодателствата 
на държавите членки относно данъците върху оборота — 
обща система на данъка върху добавената стойност: 
единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1)], въпреки че по 
принцип това няма доведе до съществени промени в 
съществуващото законодателство. […]“. 
4. Съображение 26 от същата директива уточнява, че „[з]а 
да се предотврати загубата на данъчни приходи чрез 
използването на свързани страни за получаване на 
данъчни изгоди, при конкретни ограничени обстоятелства 
следва да бъде възможно за държавите членки да се 
намесят по отношение на данъчната основа на доставката 
на стоки или услуги и вътреобщностното придобиване на 
стоки“. 
5. Съгласно член 12 от посочената директива: 
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„1. Държавите членки могат да считат за 
данъчнозадължено лице всеки, който инцидентно извършва 
някаква сделка, свързана с дейностите, посочени в член 9, 
параграф 1, втора алинея, и по-специално някоя от 
следните сделки: 
a) доставка на сгради или на части от сгради и 
прилежащата им земя, когато е извършена преди първото 
обитаване; 
б) доставка на земя за строеж. 
2. За целите на параграф 1, буква а), „сграда“ означава 
всяка конструкция, фиксирана към или в земята. 
Държавите членки могат да предвидят подробни правила 
за прилагането на критерия, посочен в параграф 1, буква а) 
за преобразуването на сгради и могат да определят какво 
се разбира под израза „прилежащата земя на дадена 
сграда“. 
Държавите членки могат да приложат критерии, различни 
от този за първото обитаване, като например периодът, 
изтекъл между датата на завършването на сградата и 
датата на първата доставка, или периодът, изтекъл между 
датата на първото обитаване и датата на последващата 
доставка, при условие че тези периоди не надвишават 
съответно пет години и две години. 
3. За целите на параграф 1, буква б) „земя за строеж“ 
означава всяка необлагородена или облагородена земя, 
определена като такава от държавите членки“. 
6. Съгласно член 73 от Директивата за ДДС „[п]о отношение 
на доставката на стоки или услуги, различни от посочените 
в членове 74—77, данъчната основа включва всичко, което 
представлява насрещна престация, получена или която 
следва да бъде получена от доставчика срещу доставката, 
от клиента или трето лице, включително субсидии, пряко 
свързани с цената на доставката“. 
7. Член 80 от посочената директива предвижда: 
„1. За да се предотврати неплащането или избягването на 
данъци, държавите членки могат да вземат мерки, за да 
гарантират, че по отношение на доставката на стоки или 
услуги на бенефициери, с които съществуват семейни или 
други близки лични връзки, връзки по управлението, 
собствеността, членството, финансови или юридически 
връзки, както са определени от държавата членка, 
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данъчната основа е пазарната стойност на операцията в 
следните случаи: 
a) когато насрещната престация е по-ниска от пазарната 
цена и получателят на доставката няма пълно право на 
приспадане по членове 167—171 и 173—177; 
б) когато насрещната престация е по-ниска от пазарната 
цена и доставчикът няма пълно право на приспадане по 
членове 167—171 и членове 173—177 и доставката 
подлежи на освобождаване по членове 132, 135, 136, 371, 
375, 376, 377, 378, параграф 2, 379, параграф 2 или 
членове 380—390; 
в) когато насрещната престация е по-висока от пазарната 
цена и доставчикът няма пълно право на приспадане по 
членове 167—171 и членове 173—177. 
За целите на първата алинея юридическите връзки могат 
да обхващат взаимоотношението между работодател и 
наето лице, или семейството на наетото лице, или други 
тясно свързани лица. 
2. Когато държавите членки упражняват възможността, 
предвидена в параграф 1, те могат да ограничат 
категориите на доставчиците или получателите, за които се 
прилагат мерките. 
3. Държавите членки информират Комитета по ДДС за 
националните законодателни мерки, приети в съответствие 
с параграф 1, доколкото същите не са мерки, разрешени от 
Съвета преди 13 август 2006 г. в съответствие с член 27, 
параграфи 1—4 от Директива 77/388/ЕИО и които са 
продължени съгласно параграф 1 от настоящия член“. 
8. Съгласно член 135, параграф 1, букви й) и к) от 
Директивата за ДДС държавите членки освобождават 
следните сделки: 
„й) доставката на сгради или части от сгради, както и на 
земята, която заемат, с изключение на доставката, 
посочена в член 12, параграф 1, буква а); 
к) доставката на незастроена земя с изключение доставката 
на земя за строеж, както е посочено в член 12, параграф 1, 
буква б)“. 
9. Член 273 от посочената директива предвижда: 
„Държавите членки могат да наложат други задължения, 
които те считат за необходими за осигуряване правилното 
събиране на ДДС и предотвратяване избягването на 
данъчно облагане, при спазване на условието за 
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равнопоставено третиране между вътрешни сделки и 
сделки, извършвани между държави членки от 
данъчнозадължени лица и при условие че такива 
задължения не пораждат в търговията между държавите 
членки […] формалности, свързани с преминаването на 
границите. 
Възможността за избор по първа алинея не може да се 
използва за налагане на допълнителни задължения към 
тези, установени в глава 3“. 
Национално право 
10. Член 12, алинея 1 от Закона за данък върху добавената 
стойност (ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., наричан по-нататък 
„ЗДДС“) предвижда: 
„Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга 
по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно 
задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на 
територията на страната, както и доставката, облагаема с 
нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, 
освен в случаите, в които този закон предвижда друго“. 
11. Съгласно член 27, алинея 3, точка 1 от ЗДДС данъчната 
основа е пазарната цена при доставка между свързани 
лица. 
12. Съгласно член 45, алинея 1 от ЗДДС „[о]свободена 
доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху 
земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени 
вещни права върху земя, както и отдаването ѝ под наем 
или аренда“. 
13. В алинея 5, точка 2 от посочения член 45 се уточнява, 
че „[а]линея 1 не се прилага по отношение на 
прехвърлянето на право на собственост или други вещни 
права, както и отдаването под наем на оборудване, 
машини, съоръжения и постройки, неподвижно закрепени 
към земята или изградени под повърхността ѝ“. 
14. Член 67, алинея 1 от ЗДДС предвижда, че „[р]азмерът 
на данъка се определя, като данъчната основа се умножи 
по ставката на данъка“. 
15. Съгласно член 70, алинея 5 от ЗДДС „[н]е е налице 
право на данъчен кредит за данък, който е начислен 
неправомерно“. 
16. Съгласно § 1, точка 3 от допълнителните разпоредби на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 105 от 
29 декември 2005 г.) „свързани лица“ са: 
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„a) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена — 
до трета степен включително; и роднините по сватовство — 
до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, 
т. 2 — когато са включени в общо домакинство; 
б) работодател и работник; 
в) съдружниците; 
г) лицата, едното от които участва в управлението на 
другото или на негово дъщерно дружество; 
д) лицата, в чийто управителен или контролен орган 
участва едно и също юридическо или физическо лице, 
включително когато физическото лице представлява друго 
лице; 
е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от 
дяловете или акциите, издадени с право на глас в 
дружеството; 
ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо 
другото; 
з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или 
от негово дъщерно дружество; 
и) лицата, които съвместно контролират трето лице или 
негово дъщерно дружество; 
к) лицата, едното от които е търговски представител на 
другото; 
л) лицата, едното от които е направило дарение на другото; 
м) лицата, които участват пряко или косвено в 
управлението, контрола или капитала на друго лице или 
лица, поради което между тях могат да се уговарят 
условия, различни от обичайните“. 
17. Съгласно § 1, точка 4 от същите допълнителни 
разпоредби „контрол“ е налице, когато контролиращият: 
„a) притежава пряко или косвено или по силата на 
споразумение с друго лице повече от половината от 
гласовете в общото събрание на друго лице, или 
б) има възможност да определя пряко или непряко повече 
от половината от членовете на управителния или 
контролния орган на друго лице, или 
в) има възможност да ръководи, включително чрез или 
заедно с дъщерно дружество по силата на устав или 
договор дейността на друго лице, или  
г) като акционер или съдружник в едно дружество 
контролира самостоятелно по силата на сделка с други 
съдружници или акционери в същото дружество повече от 
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половината от броя на гласовете в общото събрание на 
дружеството, или 
д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние 
върху вземането на решения във връзка с дейността на 
дружеството“. 
 
Споровете в главните производства и преюдициалните 
въпроси 
Дело C-621/10 
18. „Болкан енд Сий пропъртис“ е акционерно дружество, 
което извършва дейност по инвестиране на парични 
средства, набирани чрез емитиране на ценни книжа, в 
недвижими имоти. 
19. През март 2009 г. „Болкан енд Сий пропъртис“ закупува 
с нотариални актове от „Равда тур“ ЕООД недвижими 
имоти за общата сума от 21 318 852 BGN. Посоченото 
дружество е собственост на „Холдинг Варна“ АД, който от 
своя страна притежава 27,98 % от капитала на „Болкан енд 
Сий пропъртис“. 
20. При сключването на окончателния договор и при 
съставянето на окончателните фактури е приспаднат ДДС. 
21. Тъй като съгласно националната правна уредба при 
продажба между свързани лица данъчната основа е 
пазарната цена на стоките, се изготвят две експертизи, 
едната възложена от „Болкан енд Сий пропъртис“, а 
другата — от органите по приходите. Според втората 
експертиза пазарната стойност на имотите, която е 
определена на 21 216 300 BGN, е по-ниска от тяхната 
действителна продажна цена. 
22. При това положение органите по приходите приемат, че 
начисленият ДДС върху цена, по-висока от пазарната цена 
на стоките, представлява неправомерно начислен данък, 
който не може да се приспадне, и че поради това за 
съответния данъчен период, юли 2009 г., „Болкан енд Сий 
пропъртис“ няма право да приспадне платения ДДС върху 
разликата между тази пазарна стойност и действителната 
продажна цена на разглежданите имоти. 
23. Ревизионният акт е обжалван по административен ред 
пред Директора. Той потвърждава отказа на данъчен 
кредит. 
24. „Болкан енд Сий пропъртис“ подава жалба пред 
Административен съд Варна. 
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25. Дружеството твърди по-специално, че разпоредбите на 
ЗДДС не са в съответствие с член 80, параграф 1 от 
Директивата за ДДС, и иска тази разпоредба от правото на 
Съюза да бъде пряко приложена. 
26. При тези условия Административен съд Варна решава 
да спре производството и да постави на Съда следните 
преюдициални въпроси: 
„1) Следва ли член 80, параграф 1, буква в) от [Директивата 
за ДДС] да се тълкува в смисъл, че при доставка между 
свързани лица, когато насрещната престация е по-висока 
от пазарната цена, данъчната основа е пазарната стойност 
на операцията единствено в случаите, когато доставчикът 
няма право на пълно приспадане на данъчен кредит за 
закупуването/създаването на стоките, предмет на 
доставката? 
2) Следва ли член 80, параграф 1, буква в) от [Директивата 
за ДДС] да се тълкува в смисъл, че когато доставчикът е 
упражнил пълно право на приспадане на данъчен кредит за 
стоките и услугите, предмет на последваща доставка между 
свързани лица на стойност, по-висока от пазарната, и това 
право на данъчен кредит не е коригирано по реда на 
членове 173—177 от Директивата, то държавата членка не 
може да предвиди мерки, определящи за данъчна основа 
единствено пазарната цена? 
3) В член 80, параграф 1 от [Директивата за ДДС] 
изчерпателно ли са изброени хипотезите, представляващи 
условия, при наличието на които държавата членка може 
да вземе мерки данъчната основа на доставката да е 
пазарната стойност на операцията? 
4) Допустима ли е национална правна уредба като тази на 
член 27, алинея 3, точка 1 от ЗДДС за обстоятелства, 
различни от изброените в член 80, параграф 1, букви а), б) 
и в) от [Директивата за ДДС]? 
5) В случай като процесния разпоредбата на член 80, 
параграф 1, буква в) от [Директивата за ДДС] има ли 
директен ефект и може ли да бъде приложена пряко от 
националния съд?“. 
Дело C-129/11 
27. „Провадинвест“ е дружество с ограничена отговорност, 
основната дейност на което е отдаването под наем на 
земеделска земя и на стоманени конструкции за 
полиетиленови оранжерии. 
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28. През юни 2009 г. дружеството продава с нотариални 
актове два предназначени за оранжерии поземлени имота 
на един от своите съдружници и друг поземлен имот — на 
представляващия дружеството. Имотите са продадени за 
по 25 000 BGN всеки, заедно с изградените в тях 
полиетиленови конструкции и с всички намиращи върху тях 
подобрения и трайни насаждения. 
29. За тези продажби „Провадинвест“ издава фактури, без 
да начислява ДДС. 
30. Органите по приходите приемат, че продажбите на 
недвижимите имоти включват освободена от ДДС доставка 
на поземлени имоти, но също така и облагаема доставка на 
съоръжения, подобрения и трайни насаждения. 
31. Съгласно националната правна уредба, тъй като 
разглежданите продажби са продажби между свързани 
лица, данъчната основа за целите на ДДС е определената 
от експерт пазарна цена. Експертът определя общата 
пазарна цена на самите полиетиленови конструкции върху 
трите имота на 392 700 BGN, което е по-висока сума от 
действително платената по сделката цена. 
32. За данъчния период юни 2009 г. органите по приходите 
издават ревизионен акт. Същият е обжалван по 
административен ред пред Директора, но той потвърждава 
размера на начисления ДДС, който „Провадинвест“ трябва 
да внесе. 
33. „Провадинвест“ подава жалба пред Административен 
съд Варна. 
34. Запитващата юрисдикция счита, че продажбата на 
земеделска земя представлява освободена доставка 
съгласно член 45, алинея 1 от ЗДДС, а продажбата на 
изградените върху тези имоти съоръжения е облагаема 
доставка, тъй като те попадат в предвидените в алинея 5, 
точка 2 от същия член изключения. 
35. При тези условия Административен съд Варна решава 
да спре производството и да постави на Съда следните 
преюдициални въпроси: 
„1) Следва ли член 80, параграф 1, букви а) и б) от 
[Директивата за ДДС] да се тълкуват в смисъл, че при 
доставка между свързани лица, когато насрещната 
престация е по-ниска от пазарната цена, данъчната основа 
е пазарната стойност на операцията единствено в 
случаите, когато доставчикът или получателят няма право 
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на пълно приспадане на данъчен кредит за 
закупуването/създаването на стоките, предмет на 
доставката? 
2) Следва ли член 80, параграф 1, букви а) и б) от 
[Директивата за ДДС] да се тълкуват в смисъл, че когато 
доставчикът е упражнил пълно право на приспадане на 
данъчен кредит за стоките и услугите, предмет на 
последваща доставка между свързани лица на стойност, 
по-ниска от пазарната, и това право на данъчен кредит не е 
коригирано по реда на членове 173—177 от Директивата и 
доставката не подлежи на освобождаване по членове 132, 
135, 136, 371, 375, 376, 377, член 378, параграф 2, член 
379, параграф 2 или членове 380—390 от Директивата, то 
държавата членка не може да предвиди мерки, 
определящи за данъчна основа единствено пазарната 
цена? 
3) Следва ли член 80, параграф 1, букви а) и б) от 
[Директивата за ДДС] да се тълкуват в смисъл, че когато 
получателят е упражнил пълно право на приспадане на 
данъчен кредит за стоките и услугите, предмет на доставка 
между свързани лица на стойност, по-ниска от пазарната, и 
това право на данъчен кредит не е коригирано по реда на 
членове 173—177 от Директивата, то държавата членка не 
може да предвиди мерки, определящи за данъчна основа 
единствено пазарната цена? 
4) В член 80, параграф 1 от [Директивата за ДДС] 
изчерпателно ли са изброени хипотезите, представляващи 
условия, при наличието на които държавата членка може 
да вземе мерки данъчната основа на доставката да е 
пазарната стойност на операцията? 
5) Допустима ли е национална правна уредба като тази на 
член 27, алинея 3, точка 1 от ЗДДС за обстоятелства, 
различни от изброените в член 80, параграф 1, букви а), б) 
и в) от [Директивата за ДДС]? 
6) В случай като процесния разпоредбата на член 80, 
параграф 1, букви а) и б) от [Директивата за ДДС] има ли 
директен ефект и може ли да бъде приложена пряко от 
националния съд?“. 
36. С Определение на председателя на Съда от 13 юли 
2011 г. дела C-621/10 и C-129/11 са съединени за целите на 
устната фаза на производството и на съдебното решение. 
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По преюдициалните въпроси 
Предварителни бележки 
37. По дело C-129/11, за да прецени законосъобразността 
на ревизионния акт, който е предмет на спора в главното 
производство, запитващата юрисдикция счита за 
необходимо да определи освен размера на дължимия 
данък и дали са изпълнени условията за облагане с ДДС на 
продажбите на земеделска земя и съоръжения върху нея. 
38. За целта би трябвало да се прецени дали 
разглежданите в това производство доставки на 
конструкции, а именно полиетиленови оранжерии, и на 
прилежащата към тях земя са освободени доставки 
съгласно член 135 от Директивата за ДДС. Отговорът на 
този въпрос зависи от това дали тези конструкции могат да 
се квалифицират като „сгради“ по смисъла на член 12, 
параграф 2, първа алинея от тази директива. 
39. Ако отговорът е положителен, то сделката е облагаема, 
когато доставките на посочените имоти могат да се 
разглеждат като предхождащи първото обитаване, докато в 
обратната хипотеза сделката следва да бъде освободена 
съгласно член 135, параграф 1, буква й) от Директивата, 
освен ако не е предвидено евентуално право на избор за 
облагането ѝ. 
40. Ако споменатите конструкции и прилежащата към тях 
земя не могат да се квалифицират като „сгради“ по смисъла 
на член 12, параграф 2, първа алинея от Директивата за 
ДДС, би следвало да се разграничат два възможни случая 
в зависимост от това дали става дума за отделни доставки 
— на земя и на друго имущество, или става дума само за 
една сделка, състояща се основно от доставката на 
поземлени имоти (вж. в този смисъл Решение от 19 
ноември 2009 г. по дело Don Bosco Onroerend Goed, 
C-461/08, Сборник, стр. I-11079, точки 35—38). Освен това 
би следвало да се провери дали разглежданите поземлени 
имоти попадат в понятието „земя за строеж“ по смисъла на 
член 12, параграф 3 от Директивата за ДДС. Ако е така, 
доставките ще бъдат облагаеми. В обратната хипотеза 
доставките би следвало да бъдат освободени в 
съответствие с член 135, параграф 1, буква к) от същата 
директива, освен ако не е предвидено евентуално право на 
избор за облагането им. 
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41. В рамките на установеното с член 267 ДФЕС 
производство тази преценка на фактите е в 
компетентността на запитващата юрисдикция (вж. в този 
смисъл Решение от 16 март 1978 г. по дело Oehlschläger, 
104/77, Recueil, стр. 791, точка 4, Решение от 2 юни 1994 г. 
по дело AC-ATEL Electronics Vertriebs, C-30/93, Recueil, стр. 
I-2305, точки 16 и 17 и Решение от 22 юни 2000 г. по дело 
Fornasar и др., C-318/98, Recueil, стр. I-4785, точки 31 и 32). 
По първия, втория, третия и четвъртия въпрос по дело 
C-621/10 и първия, втория, третия, четвъртия и петия 
въпрос по дело C-129/11 
42. С тези въпроси, които следва да се разгледат заедно, 
запитващата юрисдикция иска по същество да установи 
дали член 80, параграф 1 от Директивата за ДДС трябва да 
се тълкува в смисъл, че установените в него условия са 
изчерпателно посочени, или е допустимо данъчната основа 
да бъде пазарната стойност на операцията между свързани 
лица и извън изрично предвидените в тази разпоредба 
случаи, в частност когато данъчнозадълженото лице има 
пълно право на приспадане. 
43. В съответствие с общата норма на член 73 от 
Директивата за ДДС данъчната основа за възмездните 
доставки на стоки или услуги е размерът на действително 
получената от данъчнозадълженото лице насрещна 
престация във връзка с тях. Тази насрещна престация 
представлява субективната, т.е. действително получената 
стойност, а не стойност, определена по обективни критерии 
(вж. в този смисъл Решение от 5 февруари 1981 г. по дело 
Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats, 154/80, Recueil, стр. 
445, точка 13, Решение от 20 януари 2005 г. по дело Hotel 
Scandic Gåsabäck, C-412/03, Recueil, стр. I-743, точка 21 и 
Решение от 9 юни 2011 г. по дело Campsa Estaciones de 
Servicio, C-285/10, все още непубликувано в Сборника, 
точка 28). 
44. Член 73 от посочената директива е израз на основен 
принцип, от който пряко следва, че данъчната 
администрация не може да събира ДДС в размер, 
надвишаващ получения от данъчнозадълженото лице (вж. 
в този смисъл Решение от 3 юли 1997 г. по дело Goldsmiths, 
C-330/95, Recueil, стр. I-3801, точка 15). 
45. Като допуска в определени случаи за данъчна основа 
да се приеме пазарната стойност на операцията, член 80, 
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параграф 1 от Директивата за ДДС въвежда изключение от 
общата норма на член 73, което като всяко изключение 
подлежи на стриктно тълкуване (вж. Решение от 21 юни 
2007 г. по дело Ludwig, C-453/05, Сборник, стр. I-5083, точка 
21 и Решение от 3 март 2011 г. по дело 
Комисия/Нидерландия, C-41/09, все още непубликувано в 
Сборника, точка 58 и цитираната съдебна практика). 
46. Следва да се напомни, че съгласно съображение 26 от 
Директивата за ДДС член 80, параграф 1 има за цел да 
предотврати неплащането или избягването на данъци. 
47. Както обаче посочва генералният адвокат в точка 30 от 
заключението си, когато стоките или услугите се доставят 
на изкуствено занижена или завишена цена, но и двете 
страни по сделката имат пълно право на приспадане на 
ДДС, все още не е налице неплащане или избягване на 
данъци. Едва при крайния потребител или в случай на 
„смесено“ данъчнозадължено лице, което има право само 
на частичен данъчен кредит, изкуствено занижената или 
завишена цена може да доведе до загуба на данъчни 
приходи. 
48. Следователно само когато участникът в сделката няма 
пълно право на приспадане, съществува опасност от 
неплащане или избягване на данъци — опасност, която 
член 80, параграф 1 от Директивата позволява на 
държавите членки да предотвратят. 
49. Подобен извод изобщо не препятства възможността на 
държавите членки на основание член 273 от Директивата 
за ДДС и в съответствие с установените в него условия да 
предвидят други задължения, за да предотвратят 
данъчните измами. 
50. Този извод кореспондира с текста на член 11, дял A, 
параграф 6 от Шеста директива 77/388 съгласно 
изменението ѝ с Директива 2006/69/ЕО на Съвета от 24 
юли 2006 година (ОВ L 221, стр. 9; Специално издание на 
български език; 2007 г., глава 9, том 2, стр. 247), чиито 
разпоредби са възпроизведени по същество в член 80, 
параграф 1 от Директивата за ДДС (вж. съображение 3 от 
последната) и съгласно който предвиденото изключение 
„може да се прилага само при някои от следните 
обстоятелства“. 
51. От изложеното по-горе следва, че установените в член 
80, параграф 1 от Директивата за ДДС условия за 
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прилагане са изчерпателно посочени и поради това 
националното законодателство не може да предвижда на 
основание на тази разпоредба данъчната основа да бъде 
пазарната стойност на операцията извън изброените в 
разпоредбата случаи, в частност когато доставчикът или 
получателят има пълно право на приспадане на ДДС. 
52. Следователно на първия, втория, третия и четвъртия 
въпрос по дело C-621/10 и първия, втория, третия, 
четвъртия и петия въпрос по дело C-129/11 следва да се 
отговори, че член 80, параграф 1 от Директивата за ДДС 
трябва да се тълкува в смисъл, че установените в него 
условия за прилагане са изчерпателно посочени и поради 
това националното законодателство не може да предвижда 
на основание на тази разпоредба данъчната основа да 
бъде пазарната стойност на операцията извън изброените 
в посочената разпоредба случаи, в частност когато 
данъчнозадълженото лице има пълно право на приспадане 
на ДДС, което националната юрисдикция следва да 
провери. 
По петия въпрос по дело C-621/10 и шестия въпрос по 
дело C-129/11 
53. С тези въпроси запитващата юрисдикция иска по 
същество да установи дали член 80, параграф 1 от 
Директивата за ДДС има непосредствено действие и 
съответно дали националната юрисдикция може да го 
приложи пряко по отношение на споровете в главните 
производства. 
54. Запитващата юрисдикция, като използва в пълна степен 
предоставената ѝ от националното право свобода на 
преценка, следва да тълкува и прилага разпоредбите на 
вътрешното право по начин, съответстващ на изискванията 
на правото на Съюза, а ако подобно тълкуване не е 
възможно, запитващата юрисдикция следва да остави без 
приложение разпоредбите на вътрешното право, които са в 
противоречие с тези изисквания (вж. в този смисъл 
Решение от 18 декември 2007 г. по дело Frigerio Luigi & C., 
C-357/06, Сборник, стр. I-12311, точка 28 и Решение от 10 
юни 2010 г. по дело Bruno и др., C-395/08 и C-396/08, 
Сборник, стр. I-5119, точка 74). 
55. Както бе констатирано в точки 42—51 от настоящото 
решение, член 80, параграф 1 от Директивата за ДДС 
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допуска изключение от общата норма на член 73 от 
Директивата само в изброените в него случаи. 
56. Съгласно постоянната практика на Съда във всички 
случаи, когато разпоредбите на дадена директива се 
явяват безусловни и достатъчно точни по съдържанието си, 
частноправните субекти имат основание да се позоват на 
тях пред националните юрисдикции срещу държавата, 
когато тя не е транспонирала в срок тази директива в 
националния правен ред или когато я е транспонирала 
неточно (вж. Решение от 17 юли 2008 г. по дело Flughafen 
Köln/Bonn, C-226/07, Сборник, стр. I-5999, точка 23 и 
Решение от 3 март 2011 г. по дело Ауто Николови, 
C-203/10, все още непубликувано в Сборника, точка 61). 
57. Освен това от практиката на Съда следва, че дори 
когато определена разпоредба на директива предоставя 
възможност за избор на държавите членки, това 
обстоятелство не изключва непременно възможността да 
се определи с достатъчна точност, въз основа единствено 
на разпоредбите на тази директива, съдържанието на 
правата, предоставени по такъв начин на частноправните 
субекти (вж. Решение по дело Flughafen Köln/Bonn, 
посочено по-горе, точка 30 и Решение от 12 февруари 2009 
г. по дело Cobelfret, C-138/07, Сборник, стр. I-731, точка 61). 
58. Член 80, параграф 1 от Директивата за ДДС определя 
недвусмислено и изчерпателно условията, които трябва да 
са изпълнени, за да може държавата членка да предвиди в 
своето законодателство възможност за корекция на 
данъчната основа при операции между свързани лица. 
59. При това положение, ако разглежданите в главните 
производства операции, спрямо които е приложим член 27, 
алинея 3 от ЗДДС, попадат в някоя от предвидените в член 
80, параграф 1 хипотези, следва да се приеме, че 
съответната държава членка е упражнила предвидената в 
параграф 1 възможност. 
60. Обратно, ако тези операции не са сред посочените в 
член 80, параграф 1 от Директивата за ДДС, следва да се 
приеме, че този член предоставя на дружества като 
жалбоподателите в главните производства правото да се 
позоват пряко на него, за да възразят пред запитващата 
юрисдикция срещу прилагането на противоречащи му 
разпоредби от вътрешното законодателство (вж. по 
аналогия Решение по дело Flughafen Köln/Bonn, посочено 
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по-горе, точка 33). В такъв случай, ако е невъзможно 
приложимите разпоредби на ЗДДС да се тълкуват в 
съответствие с член 80, параграф 1 от Директивата, 
националната юрисдикция следва да ги остави без 
приложение поради несъвместимост с член 80, параграф 1. 
61. Вследствие от това ще трябва да се приложи член 73 от 
Директивата за ДДС, за да се установи — освен ако не се 
прилага някое от предвидените в същата директива 
изключения, — че данъчната основа за разглежданите в 
главните производства операции е действително 
получената насрещна престация. Както Съдът е приел във 
връзка с член 11, дял A, параграф 1, буква а) от Шеста 
директива 77/388, изменена с Директива 2006/69, който 
понастоящем е член 73 от Директивата за ДДС, тази 
разпоредба има непосредствено действие (вж. в този 
смисъл Решение от 6 юли 1995 г. по дело BP Soupergaz, 
C-62/93, Recueil, стр. I-1883, точки 34—36 и Решение от 11 
юли 2002 г. по дело Marks & Spencer, C-62/00, Recueil, стр. 
I-6325, точка 47). 
62. Поради това на петия въпрос по дело C-621/10 и на 
шестия въпрос по дело C-129/11 следва да се отговори, че 
при обстоятелства като тези в главните производства член 
80, параграф 1 от Директивата за ДДС предоставя на 
заинтересованите дружества правото да се позоват на него 
пряко, за да се противопоставят на прилагането на 
национални разпоредби, несъвместими с тази разпоредба. 
При невъзможност за тълкуване на вътрешното 
законодателство в съответствие с посочения член 80, 
параграф 1, запитващата юрисдикция следва да остави без 
приложение всяка противоречаща му разпоредба от това 
законодателство. 
 
По съдебните разноски 
63. С оглед на обстоятелството, че за страните в главното 
производство настоящото дело представлява отклонение 
от обичайния ход на производството пред запитващата 
юрисдикция, последната следва да се произнесе по 
съдебните разноски. Разходите, направени за представяне 
на становища пред Съда, различни от тези на посочените 
страни, не подлежат на възстановяване. 
По изложените съображения Съдът (втори състав) реши: 
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1) Член 80, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на 
Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата 
система на данъка върху добавената стойност трябва 
да се тълкува в смисъл, че установените в него 
условия за прилагане са изчерпателно посочени и 
поради това националното законодателство не може да 
предвижда на основание на тази разпоредба данъчната 
основа да бъде пазарната стойност на операцията 
извън изброените в посочената разпоредба случаи, в 
частност когато данъчнозадълженото лице има пълно 
право на приспадане на данъка върху добавената 
стойност, което националната юрисдикция следва да 
провери. 
2) При обстоятелства като тези в главните 
производства член 80, параграф 1 от Директива 
2006/112 предоставя на заинтересованите дружества 
правото да се позоват на него пряко, за да се 
противопоставят на прилагането на национални 
разпоредби, несъвместими с тази разпоредба. При 
невъзможност за тълкуване на вътрешното 
законодателство в съответствие с посочения член 80, 
параграф 1, запитващата юрисдикция следва да остави 
без приложение всяка противоречаща му разпоредба 
от това законодателство. 
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РЕШЕНИЕ № 2141/23.08.2012 на Варненския 
административен съд, Първо отделение, V-ти състав1 
в публично заседание на двадесет и трети юли две хиляди 
и дванадесета година в състав: 
Съдия: Ивелина Янева 
при секретаря В.К., и в присъствието на прокурора ……… 
като разгледа докладваното от съдията И. Янева адм.дело 
N 2577 по описа на Административен съд Варна за 2010 
год., за да се произнесе, взе предвид: 
Производството е по чл.156 и сл. от ДОПК. 
Образувано е по жалба на АДСИЦ „Болкан енд Сий 
пропъртис” с адрес на управление гр.Варна, ул.”Цар 
Симеон І” № 31 против Ревизионен акт № 031000376 / 
09.06.2010г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП 
Варна, потвърден с Решение № 535 / 19.07.2010г. на 
Директора на Дирекция “ОУИ” – Варна при ЦУ на НАП, с 
който за данъчен период м.07.2009г. е отказано право на 
данъчен кредит в размер на 20 510,42лв.  
В жалбата се твърди, че ревизионния акт е 
незаконосъобразен поради неправилно приложение на 
материалния закон. Жалбоподателят претендира, че 
разликата в установените от вещите лица цени на 
недвижимите имоти е минимална, поради което не 
представлява отклонение от данъчно облагане и липсва 
основание за отказ на правото на приспадане на данъчен 
кредит. Наведени са доводи за противоречие на 
разпоредбата на чл.27, ал.3, т.1 от ЗДДС с Директива 2006 / 
112 / ЕО и се моли за прякото приложение на разпоредбата 
на чл.80, ал.1 от същата. Моли се за отмяна на атакувания 
административен акт. 
Ответната страна, Директора на Дирекция „ОУИ”, гр.Варна, 
чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и 
моли съда да я отхвърли. Претендира присъждане на 
юрисконсултско възнаграждение. 
Жалбата е подадена в законоустановения срок, от 
легитимирано лице и при наличие на интерес от 
обжалване, поради което е допустима. 
След като разгледа оплакванията, изложени в жалбата, 
доказателствата по делото, становищата на страните и в 

                                                           
1
 Оставено в сила от ВАС, Осмо отделение, с Решение № 

9537/26.06.2013 г., адм. д. 12933/2012 г.. 
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рамките на задължителната проверка по чл.160 от ДОПК, 
административният съд приема за установено от 
фактическа страна следното: 
Предмет на обжалване е Ревизионен акт № 031000376 / 
09.06.2010г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП 
Варна, с който за данъчен период м.07.2009г. е отказано 
право на данъчен кредит в размер на 20 510,42лв. 
В хода на ревизионното производство са установени 
следните факти, относими към повдигнатия пред съда спор: 
АДСИЦ „Болкан енд Сий пропъртис” е вписано в търговския 
регистър от 2007г., по ЗДДС от 25.11.2008г. и през 
ревизирания период 01.07 – 31.07.2009г. извършва дейност 
инвестиране на парични средства, набирани чрез 
емитиране на ценни книжа в недвижими имоти, като 
притежава от м. март 2007г. лиценз от Комисията по 
финансов надзор за извършване на дейност като 
Акционерно дружество със специална инвестиционна цел.  
С нотариален акт № 127, т.І, рег. № 1403, дело № 124 от 
30.06.2009г. АДСИЦ „Болкан енд Сий пропъртис” закупува 
от ЕООД „Равда тур” недвижими имоти, находящи се в 
с.Равда, местност Хендек Тарла – поземлен имот с 
идентификатор 61056.100.438 с площ от 23 300кв.м.; 
поземлен имот с идентификатор 61056.100.434 с площ от 
12 907кв.м., право на собственост върху индивидуално 
обособени обекти – апартаменти и парко-места – находящи 
се в блок „А” апартаменти № АА1, АА2, АА3, АА4, АА5, АА6, 
АА7, АА8, АА9, АА10, гаражи Р1 А, Р2 А, Р3 А, Р4 А; 
находящи се в блок В – апартаменти ВА1, ВА2, ВА3, ВА4, 
ВА5, ВА6, ВА7, ВА8, ВА9, ВА10, ВА11, ВА12, ВА13, ВА14, 
ВА15, ВА16, ВА17, ВА 18, гаражи Р1В, Р2В, Р3В, Р4В, Р5В, 
Р6В, Р7В, Р8В, Р9В, Р10В, Р11В, Р12В, Р13В, Р14В; 
находящи се в блок С - апартаменти С1А1, С1А3, С1А5, 
С1А6, С1А7, С1А8, С1А9, С1А10, С1А11, С1А12, С1А13, 
С1А14, С1А15, гаражи Р1С1, Р2С1, Р3С1, Р4С1, Р5С1; 
находящи се в блок С2 – апартаменти С2А1, С2А2, С2А3, 
С2А4, С2А5, С2А6, С2А7, С2А8, С2А9, С2А10, С2А11, 
С2А12, С2А13, С2А14, С2А15, гаражи Р6С2, Р7С2, Р8С2, 
Р9С2 за цена от 8 671 244,28лв. без ДДС, от които сумата 
от 3 540 736,84лв. без ДДС е стойността на земята, а 5 130 
507,44лв. без ДДС е стойността на продаваните обекти.  
С нотариален акт № 128, т.І, рег. № 1404, дело № 125 от 
30.06.2009г. АДСИЦ „Болкан енд Сий пропъртис” закупува 
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от ЕООД „Равда тур” недвижими имоти, находящи се в 
с.Равда, местност Хендек Тарла – индивидуално обособени 
обекти – апартаменти и парко-места – находящи се в блок 
„D” апартаменти DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6, DA7, DA8, 
DA9, DA10, DA11, DA12, DA13, DA14, DA15, DA16, DA17, 
DA18, DA19, DA20, гаражи Р1D, Р2D, Р3D, Р4D, P5D, P6D, 
P7D, P8D, P9D; находящи се в блок Е1 – апартаменти 
Е1А1, Е1А2, Е1А3, Е1А4, Е1А5, Е1А6, Е1А7, Е1А8, Е1А9, 
Е1А10, Е1А11, Е1А12, Е1А13, Е1А14, Е1А15, Е1А16, Е1А17, 
Е1А18, Е1А19, Е1А20, Е1А21, Е1А22, Е1А23, Е1А24, Е1А25, 
Е1А26, Е1А27, Е1А28, Е1А29, Е1А30, гаражи Р1Е1, Р2Е1, 
Р3Е1, Р4Е1, Р5Е1, Р6Е1, Р7Е1, Р8Е1; находящи се в блок 
Е2 – апартаменти Е2А1, Е2А2, Е2А3, Е2А4, Е2А5, Е2А6, 
Е2А7, Е2А8, Е2А9, Е2А10, Е2А11, Е2А12, Е2А13, Е2А14, 
Е2А15, Е2А16, гаражи Р1Е2, Р2Е2, Р3Е2, Р4Е2, Р5Е2; 
находящи се в блок F1 – апартаменти F1A1, F1A2, F1A3, 
F1A4, F1A5, F1A6, F1A7, F1A8, F1A9, F1A10, F1A11, F1A12, 
F1A13, F1A14, F1A15, гаражи P1F1, P2F1, P3F1, P4F1, 
P5F1; находящи с в блок F12– апартаменти F2A1, F2A2, 
F2A3, F2A4, F2A5, F2A6, F2A7, F2A8, F2A9, F2A10, F2A11, 
F2A12, F2A13, F2A14, F2A15, F2A16, F2A16, F2A17, F2A18, 
F2A19, F2A20, F2A21, F2A22, F2A23, F2A24, F2A25, F2A26, 
F2A27, F2A28, F2A29, F2A30, F2A31, F2A32, F2A33, F2A34, 
F2A35, F2A36, F2A37, F2A38, F2A39, F2A40, гаражи P1F2, 
P2F2, P3F2, P4F2, P5F2, P6F2, P7F2, P8F2, P9F2, P10F2, 
P11F2, P12F2, кP4”F2, кP9”F2, находящи се в блок F3 – 
апартаменти F3A, F3A2, F3A3, F3A4, F3A5, F3A6, F3A7, 
F3A8, F3A9, F3A10, F3A11, F3A12, F3A13, F3A14, F3A15, 
гаражи P1F3, P2F3, P3F3, P4F3, P5F3, находящи се в блок 
„R” – бистро, магазин едно, магазин две и магазин три за 
сумата от 12 647 607,83лв. 
За покупко-продажбата на тези имоти на 30.03.2009г. е 
сключен предварителен договор между същите страни, по 
който е извършено плащане и е издадена фактура, чиято 
стойност е приспадана при издадените окончателни 
фактури след изповядване на сделките. Дължимата и 
заплатена обща стойност без ДДС на описаните по-горе 
имоти възлиза на 21 318 852,11лв.  
Едноличен собственик на капитала на ЕООД „Равда тур” е 
АД „Холдинг Варна”, който притежава 27,98% от акциите на 
ревизираното лице. 
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Изготвени са от лицензирани оценители две експертизи – 
от ревизираното лице и възложена от орган по приходите 
за определяне на пазарна цена на имотите по 
нотариалните актове. Съгласно представената от 
ревизираното лице оценка, изготвена от едно лице, 
пазарната стойност на обектите е в размер на 20 692 
800лв. В хода на ревизията е изготвена експертиза за 
определяне на пазарна стойност от трима лицензирани 
оценители, която определя пазарна цена на същите обекти 
в размер на 21 216 300лв.  
Въз основа на така установените факти органите по 
приходите приемат, че е налице разлика, представляваща 
отклонение от пазарните цени в размер на 102 552,11лв. 
Предвид разпоредбата на чл.27, ал.3, т.1 от ЗДДС, че 
данъчната основа при сделки между свързани лица е 
пазарната цена, то начисления ДДС върху цена по-висока 
от пазарната цена представлява неправомерно начислен 
данък по смисъла на чл.70, ал.5 от ЗДДС и за ревизираното 
лице не възниква право на приспадане на данъчен кредит 
върху разликата. С ревизионния акт е отказано право на 
приспадане на данъчен кредит в размер на 20 510,42лв. 
Ревизионния акт е обжалван по административен ред пред 
Директора на Дирекция ”Обжалване и управление на 
изпълнението” – Варна при Централно управление на 
Националната агенция по приходите. С Решение № 535 / 
19.07.2010г. е потвърден РА № 031000376 / 09.06.2010г., 
издаден от орган по приходите при ТД на НАП Варна, в 
обжалваната част, в която за данъчен период м.07.2009г. е 
отказано право на данъчен кредит в размер на 20 510,42лв.  
В хода на съдебното обжалване нови писмени 
доказателства не се представят от страните. 
Предвид позоваването и искането за пряко приложение на 
норма от европейското право до Съда на Европейския съюз 
е отправено преюдициално запитване относно тълкуването 
на разпоредбата на чл.80 от Директива 112 / 2006 и прякото 
му приложение. С Решение от 26.04.2012г. са дадени 
следните отговори на поставените въпроси - член 80, 
параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 
ноември 2006 година относно общата система на данъка 
върху добавената стойност трябва да се тълкува в смисъл, 
че установените в него условия за прилагане са 
изчерпателно посочени и поради това националното 
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законодателство не може да предвижда на основание на 
тази разпоредба данъчната основа да бъде пазарната 
стойност на операцията извън изброените в посочената 
разпоредба случаи, в частност когато данъчнозадълженото 
лице има пълно право на приспадане на данъка върху 
добавената стойност, което националната юрисдикция 
следва да провери. 
При обстоятелства като тези в главните производства член 
80, параграф 1 от Директива 2006/112 предоставя на 
заинтересованите дружества правото да се позоват на него 
пряко, за да се противопоставят на прилагането на 
национални разпоредби, несъвместими с тази разпоредба. 
При невъзможност за тълкуване на вътрешното 
законодателство в съответствие с посочения член 80, 
параграф 1, запитващата юрисдикция следва да остави без 
приложение всяка противоречаща му разпоредба от това 
законодателство. 
Предвид обстоятелството, че в хода на ревизионното 
производство не са събирани доказателства за факта 
доставчика упражнил ли е пълно право на приспадане на 
данъчен кредит при покупката/производството на 
продадените недвижими имот, както и с оглед дадения 
отговор от Съда на Европейския съюз, по реда на чл.177 от 
АПК е допусната съдебно-счетоводна експертиза, чието 
заключение съдът кредитира като компетентно, обективно и 
безпристрастно дадено. 
Въз основа на така установената фактическа обстановка, 
съдът прави следните правни изводи: 
След извършване на служебна проверка, съдът установи, 
че обжалвания акт е издаден от компетентен орган, в 
установената форма и при спазване на процесуалния 
закон.  
По приложението на материалния закон съдът намира 
следното: 
Предвид изложените в жалбата съображения и 
изявлението на процесуалния представител на 
жалбоподателя в първото по делото заседание, че не 
оспорва оценките на имотите, съдът намира за безспорни 
между страните фактите за осъществени покупко-продажби 
на недвижими имоти между свързани лица на цена по-
висока от пазарната цена на имотите.  
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Настоящия състав намира, че основния спорен въпрос е 
коя е приложимата материална норма – ЗДДС или 
Директива 2006 / 112 / ЕО и налице ли са предпоставките 
за извършване на корекция за данъчни цели на 
упражненото от жалбоподателя право на приспадане на 
данъчен кредит по процесните сделки, извършени между 
свързани лица. 
Разпоредбата на приложимия материален закон – ЗДДС – в 
редакцията му към настъпване на данъчното събитие по 
доставките е категорична – при сделки между свързани 
лица данъчната основа е пазарната цена. Липсват каквито 
и да било условия за прилагане на този принцип – 
упражняване или не на право на данъчен кредит от 
доставчиците/получателите и др. Видно от Решение от 26 
април 2012г. на СЕС по съединени дела С – 621 / 10 и С – 
129 / 11 условията за определяне на пазарната цена като 
данъчна основа са изчерпателно определени в член 80, 
параграф 1 от Директива 2006 / 112 / ЕО и при 
невъзможност за тълкуване на вътрешното 
законодателство в съответствие с посочения член, 
националния съд следва да остави без приложение всяка 
противоречаща му разпоредба на това законодателство. 
Предвид установеното противоречие на националния закон 
на директива на Европейския съюз и дадения отговор по 
преюдициално запитване, съдът намира, че приложимата 
материална норма е разпоредбата на чл.80, параграф 1, 
буква „в” от Директива 2006 / 112 / ЕО. В този смисъл и 
възраженията на жалбоподателя за пряко приложение на 
европейската норма се явяват основателни. 
Доколкото приходната администрация поддържа 
твърдението, че по отношение на процесните сделки са 
налице основанията за прилагане на пазарната цена като 
данъчна основа за облагане с ДДС, то именно нейна е 
тежестта да докаже съществуването им. Първото условие 
за приложимост на разпоредбите, касаещи определянето 
на данъчната основа като пазарна цена е доставката да е 
извършена между свързани лица, като това обстоятелство 
в конкретния случай е безспорно установено, а и не се 
оспорва от жалбоподателя. В изпълнение на задължението 
си по чл.160 от ДОПК за разглеждане на спора по 
същество, съдът служебно назначава съдебно-счетоводна 
експертиза за извършване на проверка на доставчика 
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ЕООД „Равда тур” и упражненото от него право на 
приспадане на данъчен кредит за доставки на стоки и 
услуги за закупуване/изграждане на процесните имоти. От 
заключението на вещото лице, неоспорено от страните, е 
видно, че продавача ЕООД „Равда тур” не е упражнил 
право на приспадане на данъчен кредит при закупуване на 
недвижимите имоти /поземлени имоти/, предмет на 
продажба по нотариален акт № 127, т.І, рег. № 1403, дело 
№ 124 от 30.06.2009г. и върху които са построени 
индивидуално обособените имоти – апартаменти, гаражи и 
магазини. Отделно при строителството на сградите не е 
упражнено право на приспадане на данъчен кредит за 
доставки в размер на 33 736,20лв., отнесени в 
себестойността на обектите. Следователно за закупуването 
и изграждането на обектите, предмет на сделките по 
нотариални актове № 127 / 2009г. и № 128 / 2009г. 
/прехвърляне на право на собственост върху недвижими 
имоти/ продавачът не е упражнил пълно право на 
приспадане на данъчен кредит. За доставчика не е 
възникнало пълно право на приспадане по чл.167 от 
Директива 2006 / 112 / ЕО като получател по доставка на 
земя на стойност 150 000лв., тъй като не е притежавал към 
този момент качеството „регистрирано по ЗДДС лице”. За 
доставчика не е възникнало пълно право на приспадане по 
чл.167 от Директива 2006 / 112 / ЕО като получател по 
доставки на услуги на стойност 33 736,20лв., тъй като ДДС 
по тези доставки не е начислен – неговите доставчици не 
са притежавали към този момент качеството „регистрирано 
по ЗДДС лице” и не са имали задължение за начисляване 
на ДДС. Предвид установената липса на пълно право на 
приспадане на ДДС от доставчика по процесните сделки, 
съдът намира, че са налице предпоставките за прилагане 
на разпоредбата на чл.80, параграф 1, буква „в” от 
Директива 2006 / 112 / ЕО и данъчната основа на 
доставките следва да бъде определена на пазарната им 
цена. 
Безспорно пазарната цена на имотите, предмет на 
сделките между свързаните лица ЕООД „Равда тур” и 
АДСИЦ „Болкан енд Сий пропъртис” е 21 216 300лв., 
съгласно изготвена в хода на ревизионното производство 
експертиза от компетентни сертифицирани оценители, 
неоспорена от жалбоподателя. Договорената и дължима от 
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купувача цена на недвижимите имоти, предмет на 
нотариални актове № 127 / 2009г. и № 128 / 2009г. възлиза 
на 21 318 852,11лв. От така посочените стойности е видно, 
че договорената между свързаните лица цена на сделките 
е по-висока от пазарната цена, като именно договорената 
цена е посочена и като данъчна основа на доставките, 
върху нея е начислен ДДС и е упражнено право на 
приспадане на данъчен кредит. След като в нарушение на 
закона е определена данъчната основа на доставките / 
основата е по-висока от пазарната цена/, то и начисления 
от доставчика ДДС върху разликата от 102 552,11лв. 
представлява „неправомерно начислен данък” по смисъла 
на чл.70, ал.5 от ЗДДС, по отношение на който получателя 
по сделката няма право на приспадане на данъчен кредит. 
Като са достигнали до същия извод и са отказали 
претендираното от АДСИЦ „Болкан енд Сий пропъртис” 
право на приспадане на данъчен кредит в размер на 20 
510,42лв. органите по приходите са постановили 
административен акт в съответствие с материалния закон, 
който следва да бъде потвърден. 
Предвид изхода на спора, съдът намира за основателно 
искането на ответника за присъждане на направените по 
делото разноски – юрисконсултско възнаграждение и 
депозит за вещо лице, общо в размер на 1 060,20лв., 
съгласно представен с молба вх. № 16 069 / 22.08.2012г. 
списък с разноските. 
Водим от горното, съдът 
 
Р Е Ш И: 
ОТХВЪРЛЯ жалба на АДСИЦ „Болкан енд Сий пропъртис” 
с адрес на управление гр.Варна, ул.”Цар Симеон І” № 31 
против Ревизионен акт № 031000376 / 09.06.2010г., издаден 
от орган по приходите при ТД на НАП Варна. 
ОСЪЖДА АДСИЦ „Болкан енд Сий пропъртис” с БУЛСТАТ 
175161352 и адрес на управление гр.Варна, ул.”Цар 
Симеон І” № 31 да заплати на Директора на Дирекция 
„ОУИ” – Варна при ЦУ на НАП сума в размер на 1 060,20лв. 
/хиляда и шестдесет лева и двадесет стотинки/, 
представляваща разноски по делото. 
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред 
Върховния административен съд, в 14 – дневен срок от 
получаването му. 
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Препис от решението да се изпрати на Секратарията на 
Съда на Европейския съюз. 
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РЕШЕНИЕ № 1630/22.06.2012 г. на Варненския 
административен съд, Първо отделение, V-ти състав2 
в публично заседание на двадесет и втори май две хиляди 
и дванадесета година в състав: 
Съдия: Ивелина Янева 
при секретаря В.К., и в присъствието на прокурора ……….., 
като разгледа докладваното от съдията И. Янева адм.дело 
N 2149 по описа на Административен съд Варна за 2010 
год., за да се произнесе, взе предвид: 
Производството е по чл.156 и сл. от ДОПК. 
Образувано е по жалба на ООД „Провадиинвест” с адрес на 
управление гр.Варна, ул.”Подвис” № 29, стая 206 против 
Ревизионен акт № 031000170 / 20.04.2010г., издаден от 
орган по приходите при ТД на НАП – гр.Варна, потвърден с 
Решение № 401 / 17.06.2010г. на Директора на Дирекция 
“ОУИ” – Варна при ЦУ на НАП, с който за данъчен период 
м.05.2006г. е отказано право на данъчен кредит в размер 
на 4 120лв. и за данъчен период м.06.2009г. е начислен 
ДДС в размер на 78 540лв. и за невнесения в срок данък са 
начислени лихви. В жалбата се твърди, че РА е 
незаконосъобразен, като постановен в нарушение на 
процесуалния и материалния закон. Наведени са доводи, 
че е налице доставка на стоки по описаната фактура и са 
налице всички основания за възникване и упражняване на 
правото на приспадане на данъчен кредит, както и, че 
липсва основание за начисляване на ДДС по продажбата 
на недвижимите имоти, тъй като с решение на съда е 
признато, че дружеството не е собственик на процесните 
съоръжения. В писмени бележки на процесуалния 
представител на жалбоподателя са изложени 
допълнителни съображения, свързани с допуснати 
процесуални нарушения при извършване на насрещна 
проверка на прекия доставчик, както и се позовава на пряко 
приложение на разпоредбата на чл.80 от Директива 112 / 
2006г. съобразно Решение на СЕС по съединени дела С – 
621 / 10 и С – 129 / 11. Моли се за отмяна на атакувания 
административен акт в обжалваната част и присъждане на 
направените по делото разноски. 

                                                           
2
 Оставено в сила от ВАС, Осмо отделение, с Решение № 

6279/09.05.2013 г. по адм. д. 11746/2012 г. 
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Ответната страна, Директор на Дирекция „ОУИ” – Варна 
при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител, 
изразява становище за неоснователност на жалбата и 
отхвърлянето й като такава. Претендира присъждане на 
юрисконсултско възнаграждение. 
Предмет на настоящото съдебно производство е 
Ревизионен акт № 031000170 / 20.04.2010г., издаден от 
орган по приходите при ТД на НАП – гр.Варна, с който за 
данъчен период м.05.2006г. е отказано право на данъчен 
кредит в размер на 4 120лв. и за данъчен период 
м.06.2009г. е начислен ДДС в размер на 78 540лв. и за 
невнесения в срок данък са начислени лихви. 
След като разгледа оплакванията, изложени в жалбата, 
доказателствата по делото, становищата на страните и в 
рамките на задължителната проверка по чл.160 от ДОПК, 
административния съд приема за установено от 
фактическа страна следното: 
ООД „Провадиинвест” е регистрирано в търговския 
регистър при ВОС от 2003г., по ЗДДС от 12.05.2003г. и през 
ревизирания период 01.01.2005г. – 31.07.2009г. извършва 
основно дейност – отдаване под наем на земеделска земя 
и на стоманени конструкции за полиетиленови оранжерии. 
През данъчен период м.05.2006г. дружеството упражнява 
право на приспадане на данъчен кредит по ф-ра № 2 / 
30.05.06г. с предмет ”швелер, винкел, заготовка и 
ламарина”, издадена от ООД „Бата Еф Джи”. Извършена е 
насрещна проверка на доставчика, при която ИПДПОЗЛ е 
връчено по реда на чл.32 от ДОПК поради неоткриване на 
адреса за кореспонденция на представляващия 
дружеството, упълномощено лице или лице, определено да 
получава съобщения, като в законоустановения срок 
изисканите документи не са представени. При извършване 
на служебна справка в информационния масив на НАП е 
установено, че дружеството е регистрирано по ЗДДС към 
датата на фактурата, тя е включена в ДПр и липсват наети 
по трудов договор лица.  
През 2003г. дружеството закупува недвижим имот – 
поземлен имот № 235, находящ се в с.Игнатиево, местност 
„Узун мера” с площ от 176,254 дка, видно от нотариален акт 
№ 73, том ІV, рег. № 7506, дело 466 от 26.06.2003г. В така 
описания недвижим имот съществуват изградени 
оранжерии, като земята и оранжерийните конструкции са 
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отразени като активи в предприятието, включени са в 
данъчния амортизационен план и са начислявани 
амортизации. 
Съгласно нотариален акт № 162, том І, рег. № 3436, дело 
№ 152 от 26.06.2009г. дружеството продава на Мара 
Балтаджиева /един от съдружниците/ поземлен имот № 
000354, находящ се в землището на с.Игнатиево с площ от 
58 788кв.м. и начин на ползване – оранжерия, заедно с 
изградените в имота полиетиленови конструкции и всички 
находящи се в имота подобрения и трайни насаждения за 
сумата от 25 000лв., при данъчна оценка 99 930,20лв., като 
имота е образуван от разделянето на имот № 000235. 
Съгласно нотариален акт № 161, том І, рег. № 3435, дело 
№ 151 от 26.06.2009г. дружеството продава на Мара 
Балтаджиева /един от съдружниците/ поземлен имот № 
000353, находящ се в землището на с.Игнатиево с площ от 
64 293кв.м. и начин на ползване – оранжерия, заедно с 
изградените в имота полиетиленови конструкции и всички 
находящи се в имота подобрения и трайни насаждения за 
сумата от 25 000лв., при данъчна оценка 109 287,80лв., 
като имота е образуван от разделянето на имот № 000235. 
Съгласно нотариален акт № 160, том І, рег. № 3432, дело 
№ 150 от 26.06.2009г. дружеството продава на Румен 
Кирилов Киров /представляващ дружеството/ поземлен 
имот № 000248, находящ се в землището на с.Игнатиево с 
площ от 53 172кв.м. и начин на ползване – оранжерия, 
заедно с изградените в имота полиетиленови конструкции и 
всички находящи се в имота подобрения и трайни 
насаждения за сумата от 25 000лв., при данъчна оценка 90 
383,90лв., като имота е образуван от разделянето на имот 
№ 000235. 
За извършените продажби дружеството издава фактури, 
без да начислява ДДС. 
Извършена е експертна оценка на пазарната цена на 
описаните в нотариалните актове полиетиленови 
конструкции, подобрения и трайни насаждения, като 
общата пазарна цена на полиетиленовите конструкции за 
трите имота е в размер на 392 700лв. 
Въз основа на така установените факти органите по 
приходите приемат, че липсват доставки на стоки по 
фактура, издадена от ООД „Бата Еф Джи”; продажбите на 
недвижимите имоти включват освободена и облагаема 
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доставка – на съоръжения, подобрения и трайни 
насаждения, като предвид свързаността на лицата 
основата за облагане с ДДС е пазарната цена, определена 
от експерт. С ревизионния акт на основание чл.70, ал.5 от 
ЗДДС е отказано право на приспадане на данъчен кредит в 
размер на 4 120лв. за данъчен период м.05.2006г. и на 
основание чл.27, ал.3, т.1, във връзка с чл.12, ал.1 и чл.67, 
ал.1 от ЗДДС за данъчен период м.06.2009г. е начислен 
ДДС общо в размер на 78 540лв. 
В хода на съдебното производство е прието заключение на 
съдебно-счетоводна експертиза, което съдът кредитира 
като компетентно, обективно и безпристрастно дадено. 
От съда е отправено преюдициално запитване до Съда на 
Европейския съюз относно тълкуването на разпоредбата на 
чл.80 от Директива 112 / 2006 и прякото му приложение. С 
Решение от 26.04.2012г. са дадени следните отговори на 
поставените въпроси - член 80, параграф 1 от Директива 
2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно 
общата система на данъка върху добавената стойност 
трябва да се тълкува в смисъл, че установените в него 
условия за прилагане са изчерпателно посочени и поради 
това националното законодателство не може да предвижда 
на основание на тази разпоредба данъчната основа да 
бъде пазарната стойност на операцията извън изброените 
в посочената разпоредба случаи, в частност когато 
данъчнозадълженото лице има пълно право на приспадане 
на данъка върху добавената стойност, което националната 
юрисдикция следва да провери. 
При обстоятелства като тези в главните производства член 
80, параграф 1 от Директива 2006/112 предоставя на 
заинтересованите дружества правото да се позоват на него 
пряко, за да се противопоставят на прилагането на 
национални разпоредби, несъвместими с тази разпоредба. 
При невъзможност за тълкуване на вътрешното 
законодателство в съответствие с посочения член 80, 
параграф 1, запитващата юрисдикция следва да остави без 
приложение всяка противоречаща му разпоредба от това 
законодателство. 
В писмени бележки на процесуалния представител на 
жалбоподателя се прави искане за пряко приложение на 
чл.80 от Директива 2006/112. 
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Въз основа на така установената фактическа обстановка, 
съдът прави следните правни изводи: 
След извършване на служебна проверка, съдът установи, 
че обжалвания акт е издаден от некомпетентен орган в 
частта, касаеща данъчeн период м.05.2006г. Видно от 
съдържанието на ревизионния доклад и от приложения 
към административната преписка Акт за прихващане или 
възстановяване № 3444 / 26.06.2006г. от приходната 
администрация е извършено прихващане на дължим 
корпоративен данък и лихви в размер на 393,52лв. и е 
възстановена сумата от 3 827,48лв., представляващи 
деклариран в СД-я за м.05.2006г. ДДС за 
възстановяване.  

Видно от изложеното, за посочения данъчен период е 
налице влязъл в сила индивидуален административен акт, 
с който приходната администрация след извършена 
проверка признава размера на претендираното право на 
данъчен кредит, получено като резултат на декларираните 
данни за начислен ДДС и възникнало право на приспадане 
на данъчен кредит. Съгласно константата практика на 
Върховния административен съд задълженията за данъци 
за данъчни периоди, за които има влязъл в сила ДАПВ и 
АПВ, издадени до 19.12.2007г. могат да бъдат изменяни 
единствено по реда на чл.133 и следващите от ДОПК. 
Възлагането на ревизионно производство по този ред се 
извършва от Териториалния директор, което в настоящия 
случай не е изпълнено. Възлагането на ревизията и 
определянето на орган по приходите да издаде 
ревизионния акт от некомпетентен орган /лице различно от 
Директора на ТД на НАП – Варна/, влече и некомпетентност 
на органа, издал ревизионния акт, поради което следва да 
бъде обявена неговата нищожност в посочената част. 
В останалата част, предмет на настоящото производство, 
РА е издаден от компетентен орган, в установената форма 
и при спазване на процесуалния закон. 
По приложението на материалния закон съдът намира 
следното: 
Между страните липсва спор по отношение на факти, още 
повече, че те се установяват от официални документи – 
нотариални актове. Спорните въпроси между страните са 
представлява ли продажбата на оранжерии, неподвижно 
закрепени в земеделски имот, облагаема доставка на 
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сгради по смисъла на ЗДДС и как следва да бъде 
определена данъчната й основа.  
По първия спорен въпрос настоящия състав намира, че 
процесните оранжерии представляват „сгради” по смисъла 
на закона – чл.12, § 2 от Директива 2006 / 112 – тъй като те 
са трайно прикрепени към земята. Съществуването на 
оранжериите и начина на разполагането им не е спорно 
между страните, а и се установява от писмени 
доказателства /съдебни решения по спорове за 
собственост върху същите/ и от заключението на вещото 
лице. Безспорно продажбата на земя, върху която 
съществува сграда, обхваща и земята и сградата, дори и 
това обстоятелство да не е отбелязано изрично в 
нотариалния акт, тъй като по силата на чл.92 от Закона за 
собствеността собственикът на земята е собственик и на 
построеното върху нея, освен ако не е уговорено друго. 
Съгласно чл.45 от ЗДДС освободена доставка е 
прехвърлянето на правото на собственост върху земя, 
учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни 
права върху земя, както и отдаването й под наем или 
аренда, както й доставката на сгради или на части от тях, 
които не са нови., като доставчикът разполага с правото да 
избере доставката да бъде облагаема. В конкретния 
случай, предвид безспорно установените факти, съдът 
намира, че оранжериите представляват „сгради, които не са 
нови”, тъй като от придобиването им през 2003г. до 
продажбата им през 2009г. са изминали повече от 60 
месеца и не попадат в обхвата на понятието „нова сграда”, 
дефинирано в §1, т.5 от ДР на ЗДДС. След като процесните 
оранжерии не са нови сгради, то тяхната продажба 
представлява освободена доставка и липсва задължение 
за доставчика за начисляване на ДДС. Изводите на 
приходната администрация в обратния смисъл са в 
противоречие както с материалите по делото, така и с 
материалния закон. 
Отделно от изложеното следва да се отбележи, че от 
продажбата на недвижимите имоти и оранжериите в тях 
липсва възможност за загуба на ДДС. Земята и 
оранжериите са закупени през 2003г. от физически лица и 
при покупката им не е начисляван ДДС и не е ползван 
данъчен кредит от ООД „Провадиинвест”. При последваща 
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продажба на същите по вид обекти отново не се начислява 
ДДС, следователно липсва загуба на ДДС. 
Съгласно изложените съображения, съдът намира, че в 
нарушение на закона с РА е прието, че продажбите на земя 
и оранжерии представляват облагаеми доставки, поради 
което и въпросът за определяне на данъчната основа за 
облагане с ДДС на тези доставки не следва да бъде 
обсъждан. 
С оглед изхода на спора, искането на процесуалния 
представител на жалбоподателя за присъждане на 
сторените по делото разноски е основателно и следва 
да бъде уважено съобразно действително извършените 
разходи в размер на 3 050лв., от които 50лв. държавна 
такса, 500лв. депозит за вещо лице и 2 500лв. заплатено 
адвокатско възнаграждение. 

Водим от горното, съдът 
 
Р Е Ш И: 
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 031000170 / 
20.04.2010г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП 
– гр.Варна в частта за данъчен период м.05.2006г. 
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 031000170 / 20.04.2010г., 
издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Варна, в 
частта, в която за данъчен период м.06.2009г. е начислен 
ДДС в размер на 78 540лв. и съответните лихви. 
ОСЪЖДА Директора на Дирекция „ОУИ” – Варна при ЦУ на 
НАП да заплати на ООД „Провадиинвест” с БУЛСТАТ 
103797095 и адрес на управление гр.Варна, ул.”Подвис” № 
29, стая 206 сума в размер на 3 050лв. ( три хиляди и 
петдесет лева и седемнадесет стотинки), представляваща 
сторени по делото разноски. 
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред 
Върховния административен съд, в 14 – дневен срок от 
получаването му. 
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РЕШЕНИЕ от 7.06.2012 г., Винков, С-27/11 
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав) 
7 юни 2012 година(*) 
„Преюдициално запитване — Национална правна уредба, 
която не признава правото на обжалване пред съд на 
решения, с които се налагат имуществени санкции и се 
отнемат точки от свидетелство за управление за някои 
пътнотранспортни нарушения — Изцяло вътрешно 
положение — Недопустимост на искането“ 
По дело C-27/11 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 
основание член 267 ДФЕС от Административен съд София-
град (България) с определение от 27 декември 2010 г., 
постъпило в Съда на 17 януари 2011 г., в рамките на 
производство по дело 
Антон Винков 
срещу 
Началник „Административно-наказателна дейност“, 
СЪДЪТ (осми състав), 
състоящ се от г-жа A. Prechal, председател на състав, г-жа 
C. Toader (докладчик) и г-н E. Jarašiūnas, съдии, 
генерален адвокат: г-жа J. Kokott, 
секретар: г-н A. Calot Escobar, 
предвид изложеното в писмената фаза на производството, 
като има предвид становищата, представени: 
– за нидерландското правителство, от г-жа C. Wissels и г-жа 
B. Koopman, в качеството на представители, 
– за Европейската комисия, от г-н R. Troosters и г-н В. 
Савов, в качеството на представители, 
предвид решението, взето след изслушване на генералния 
адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на 
заключение, 
постанови настоящото 
 
Решение 
1. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на 
член 2 от Протокол 7 към Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи, 
подписан в Страсбург на 22 ноември 1984 година (наричан 
по-нататък „Протокол 7“), на членове 47 и 48 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз (наричана по-
нататък „Хартата“), както и на член 67 ДФЕС, член 82 ДФЕС 
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и член 91, параграф 1, буква в) ДФЕС, на приетата на 
основание член K.3 от Договора за Европейския съюз 
Конвенция за лишаване от правото да се управлява 
моторно превозно средство (ОВ C 216, стр. 2; Специално 
издание на български език 2007 г., глава 19, том 11, стр. 
232, наричана по-нататък „Конвенцията за лишаване от 
правото да се управлява моторно превозно средство“), 
приемането на която е препоръчано на държавите членки с 
Решение на Съвета от 17 юни 1998 г., на Споразумението 
за сътрудничество по производства по пътни нарушения и 
по налагане на свързаните с тях парични санкции, 
одобрено на 28 април 1999 г. от Изпълнителния комитет, 
създаден с Конвенцията за прилагане на Споразумението 
от Шенген (ОВ L 239, 2000 г., стр. 428; Специално издание 
на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 18, 
наричано по-нататък „Споразумението за сътрудничество“), 
и на Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 
февруари 2005 година относно прилагането на принципа за 
взаимно признаване на финансови санкции (ОВ L 76, стр. 
16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, 
том 7, стр. 150, впоследствие изменено; наричано по-
нататък „Рамковото решение“). 
2. Запитването е отправено в рамките на спор между 
българския гражданин г-н Винков и Началник 
„Административно-наказателна дейност“ във връзка с 
решение на българската пътна полиция, с което на г-н 
Винков е наложена имуществена санкция в размер на 20 
лева, както и отнемане на няколко точки от свидетелството 
му за управление. 
 
Правна уредба 
Протокол 7 
3. Член 2 от Протокол 7 относно правото на обжалване в 
наказателното производство гласи: 
„1. Всяко лице, признато от съда за виновно в 
извършването на престъпление, има право да обжалва 
обявяването си за виновно или осъждането си пред 
висшестоящия съд. Упражняването на това право, 
включително основанията за това, се урежда от закона. 
2. Това право подлежи на изключения, когато се отнася за 
несъществени престъпления, определени от закона […]“. 
Право на Съюза 
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Конвенцията за лишаване от правото да се управлява 
моторно превозно средство 
4. Член 2 от Конвенцията за лишаване от правото да се 
управлява моторно превозно средство предвижда: 
„Държавите членки се задължават да си сътрудничат, в 
съответствие с разпоредбите на настоящата конвенция, с 
цел да не се допусне водачите на моторни превозни 
средства, лишени от право да управляват МПС в държава 
членка, различна от тази, в която е обичайното им 
пребиваване, да избягнат действието на лишаването от 
право да управляват МПС, след като напуснат държавата 
по местонарушението“. 
5. Съгласно член 3, параграф 1 от посочената конвенция: 
„Държавата по местонарушението незабавно уведомява 
държавата по пребиваване за всяко наказание „лишаване 
от право да се управлява МПС“, наложено за нарушение, 
[извършено при обстоятелствата, описани] в 
приложението“. 
6. Съгласно член 8, параграф 1 от същата Конвенция това 
уведомление се придружава от редица сведения, по-
конкретно относно разпоредбите, които са приложими в 
държавата членка по местонарушението и въз основа на 
които то е установено, както и относно изпълнението на 
решението за „лишаване от право да управлява МПС“. 
7. Според параграф 3 от посочения член 8: 
„Ако преценят, че данните, съобщени [от държавата по 
местонарушението на държавата по пребиваването], са 
недостатъчни, за да позволят да се вземе решение [за 
лишаване от право да управлява МПС] съгласно 
настоящата конвенция, по-специално когато, при дадени 
конкретни обстоятелства, е налице съмнение относно това 
дали въпросното лице е разполагало с адекватна 
възможност да се защити, компетентните органи на 
държавата по пребиваване са длъжни да изискат от 
компетентните органи на държавата по местонарушението 
незабавно да предоставят нужната допълнителна 
информация“. 
Споразумението за сътрудничество 
8. Член 2, параграф 1 от Споразумението за 
сътрудничество има следното съдържание: 
„Договарящите страни се задължават взаимно да си 
оказват най-широкото възможно сътрудничество по 
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производствата по пътни нарушения и [при] изпълнението 
на решения в тази връзка в съответствие с разпоредбите 
на настоящото споразумение“. 
9. Член 6, параграф 1 от това споразумение гласи: 
„1. В рамките на настоящото споразумение по изключение 
ще може да бъде [поискано] предаване на изпълнението на 
решения, ако са изпълнени следните условия: 
а) ако са изчерпани всички правни средства за обжалване 
на решението и ако решението подлежи на изпълнение на 
територията на молещата договаряща страна; 
[…] 
г) ако решението се отнася до лице, което пребивава или 
има обичайно местопребиваване на територията на 
запитаната договаряща страна; 
д) ако наложената глоба възлиза най-малко на 40 EUR. 
[…]“. 
Рамковото решение 
10. По смисъла на член 1, буква а) от Рамковото решение 
„решение“ означава влязло в сила решение за [налагане] 
на финансова санкция […] на физическо или юридическо 
лице, което е постановено от съд на държава, взела 
решението по отношение на деяние, което е наказуемо по 
нейното законодателство“. 
11. Член 4, параграф 1 от същото рамково решение гласи, 
че такова решение за налагане на санкция „може да бъде 
предадено на компетентните органи на държава членка, в 
която физическото или юридическото лице, срещу което е 
постановено решението, разполага с имущество или 
получава доходи, обичайно пребивава, респ. — случай на 
юридическо лице — има регистрирано седалище“. 
12. Член 5, параграф 1 от Рамковото решение предвижда, 
че решенията за нарушения на разпоредбите за движение 
по пътищата, „[с]ъгласно настоящото рамково решение, […] 
ако са наказуеми в решаващата държава и по начина, по 
който са определени в нейното право, водят до признаване 
и изпълнение […] и без проверка за съществуването на 
двойна наказуемост“. 
13. За тази цел в член 20, параграф 3 от споменатото 
рамково решение се предвижда, че: 
„Всяка държава членка може да откаже приемането и 
изпълнението на решения, когато удостоверението по член 
4 дава основание да се предполага, че са нарушени 
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основни права или общи правни принципи съгласно член 6 
от Договора [ЕС]. […]“. 
Българското право 
Граждански процесуален кодекс 
14. Член 628, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс 
предвижда: 
„Когато тълкуването на разпоредба от правото на 
Европейския съюз или тълкуването и валидността на акт на 
органите на Европейския съюз е от значение за правилното 
решаване на делото, българският съд прави запитване до 
Съда на Европейските общности“. 
15. По силата на член 629 Съдът, чието решение не 
подлежи на обжалване, винаги отправя запитване за 
тълкуване, освен когато отговорът на въпроса произтича 
ясно и недвусмислено от предишно решение на Съда на 
Европейските общности или значението и смисълът на 
разпоредбата или акта са толкова ясни, че не будят 
никакво съмнение. Съдът винаги отправя запитване, когато 
се постави въпрос за валидността на акт по член 628. 
Закон за движението по пътищата 
16. Член 157, алинея 4 от Закона за движението по 
пътищата предвижда: 
„Водач, на когото са отнети всички контролни точки, губи 
придобитата правоспособност и е длъжен да върне 
свидетелството за управление в съответната служба на 
Министерството на вътрешните работи“. 
17. В съответствие с алинея 5 от същия член 157 лицето, 
което е загубило правоспособност да управлява моторно 
превозно средство, може да бъде допуснато до изпит, за да 
придобие отново такава правоспособност, но не по-рано от 
6 месеца от датата, на която е върнато свидетелството. 
18. Член 171 от същия закон разпорежда, че за осигуряване 
на безопасността на движението по пътищата една от 
приложимите принудителни административни мерки е 
„изземване на свидетелството за управление на лице, 
което не е изпълнило задължението си по член 157, алинея 
4“. 
19. По смисъла на член 189, алинея 5 [понастоящем след 
изменение алинея 13] от Закона за движението по 
пътищата: 
„Не подлежат на обжалване наказателни постановления, с 
които е наложена глоба до 50 лв. включително“. 
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Наредба за контролните точки 
20. Член 2, алинея 1 от Наредба № ІЗ-1959 от 27 декември 
2007 г. за определяне на първоначалния максимален 
размер на контролните точки на водач на моторно превозно 
средство, условията и реда за отнемането им и списъка на 
нарушенията на правилата за движение по пътищата, за 
които се отнемат, предвижда: 
„При първоначално издаване на свидетелство за 
управление на моторно превозно средство притежателят 
му получава първоначален максимален размер от 39 
контролни точки за отчет на извършените от него 
нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП)“. 
21. Алинеи 1 и 2 от член 3 от същата наредба имат 
следното съдържание: 
„1. Контролни точки се отнемат въз основа на влязло в сила 
наказателно постановление. 
2. При налагане на наказания за нарушенията, посочени в 
тази наредба, в наказателното постановление се 
отбелязват броят на отнетите и броят на оставащите 
контролни точки“. 
22. Съгласно член 4, алинея 2 от тази наредба: 
„За виновно причиняване на пътнотранспортно 
произшествие допълнително се отнемат 4 контролни 
точки“. 
Закон за административните нарушения и наказания 
23. В член 63, алинеи 1 и 2 от Закона за административните 
нарушения и наказания е предвидено следното: 
„1. Районният съд в състав само от съдия разглежда 
делото по същество и се произнася с решение, с което 
може да потвърди, да измени или отмени наказателното 
постановление […]. Решението подлежи на касационно 
обжалване пред административния съд […]. 
2. В предвидените от закона случаи съдът може да 
прекрати производството с определение, което подлежи на 
обжалване […]“. 
Спорът в главното производство и преюдициалните 
въпроси 
24. При извършване на маневра на заден ход в паркинг в 
София (България) г-н Винков удря друг лек автомобил. 
25. За това произшествие срещу него е издадено 
наказателно постановление от Началник 
„Административно-наказателна дейност“ в отдел „Пътна 
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полиция“ на Столична дирекция на вътрешните работи, в 
което същият приема, че той има вина за „леко 
пътнотранспортно произшествие“, и с което му е наложено 
административно наказание „глоба“ в размер на 20 лв. и са 
му отнети 4 контролни точки от свидетелството за 
управление. 
26. Г-н Винков подава жалба срещу това решение до 
Софийски районен съд, който с определение я връща като 
недопустима. Този съд счита, че по силата на приложимите 
в случая разпоредби, а именно член 189, алинея 5 от 
Закона за движението по пътищата, наказателни 
постановления, с които е наложено административно 
наказание „глоба“ в размер до 50 лв. включително, не 
подлежат на обжалване. 
27. Г-н Винков обжалва това определение пред 
Административен съд София-град, който по силата на член 
63 от Закона за движението по пътищата действа като 
касационна инстанция по отношение на решенията, с които 
се налагат административни санкции. 
28. В определението за запитване посочената юрисдикция 
отбелязва, че от възприетото от Върховния 
административен съд тълкуване на приложимите 
национални разпоредби следва, че жалбите срещу 
решенията, с които се налага санкцията отнемане на точки 
от свидетелството за управление се оставят без 
разглеждане поради липса на правен интерес. Според 
практиката на същата юрисдикция българското 
законодателство определя отнемането на точки от 
свидетелството за управление не като самостоятелно 
административно наказание, нито като принудителна 
административна мярка, а като автоматична правна 
последица, прилагана от полицейските органи, които в тази 
област имат само обвързана компетентност. Ето защо 
решението, в което се предвижда такава санкция, прието 
след извършване на нарушение на правилата за движение 
по пътищата, може да бъде обжалвано единствено когато с 
него се налага също и имуществена санкция в размер, по-
висок от 50 лева. 
29. Административен съд София-град подчертава обаче, че 
в съответствие с член 157, алинея 4 от Закона за 
движението по пътищата при отнемане на всички точки от 
свидетелството за управление, до което може да се стигне 
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в резултат на кумулиране на неподлежащи на обжалване 
решения за отнемане на точки, водачът автоматично е 
лишен от право да управлява моторно превозно средство и 
трябва да върне свидетелството си за управление на 
компетентните национални органи. 
30. С оглед на така изложените обстоятелства запитващата 
юрисдикция се пита дали разпоредбите на правото на 
Съюза в областта „пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие“, които утвърждават именно принципа на 
взаимно признаване на присъдите и съдебните решения 
(наричан по-нататък „принципът на взаимно признаване“), 
както и тези в областта на транспорта допускат според 
българското право да не бъде признато право на 
обжалване на такива решения за отнемане на точки от 
свидетелството за управление. 
31. Запитващата юрисдикция подчертава, че постоянната 
практика на националните съдилищата и българската 
правна доктрина разглеждат административните решения, 
с които се налага санкция като тази, предмет на делото в 
главното производство, като съдебни решения. Наистина, 
независимо че не са част от съдебната система, органите, 
които приемат такива решения, упражняват 
правораздавателна функция. 
32. Когато разглежда правото на Съюза, запитващата 
юрисдикция отбелязва, че член 6, параграф 1 от 
Споразумението за сътрудничество, както и член 8, 
параграф 3 от Конвенцията за лишаване от правото да се 
управлява моторно превозно средство предвиждат 
възможност за държава членка да откаже да признае 
решение на друга държава членка, с което се наказват 
нарушения на правилата за движение по пътищата, когато 
в тази държава не съществува никакво право на 
обжалване. 
33. Административен съд София-град подчертава, че това 
споразумение и тази конвенция не са приложими в 
България, тъй като посоченото споразумение не е сред 
актовете на достиженията от Шенген, които са 
задължителни за Република България, и че посочената 
конвенция още не е влязла в сила. Посочените по-горе 
разпоредби обаче би трябвало да се разглеждат като израз 
на норма на обичайното международно право и затова, 
според практиката на Съда на ЕС, би трябвало да бъдат 
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приложими спрямо решение като разглежданото по делото 
в главното производство. Във връзка с това запитващата 
юрисдикция се позовава на Решение на Съда от 24 
ноември 1992 г. по дело Poulsen и Diva Navigation 
(C-286/90, Recueil, стр. I-6019). 
34. Административен съд София-град припомня освен това, 
че в Рамковото решение, по-конкретно в член 20, параграф 
1 от него, се предвижда възможността да бъде отказано 
признаването на решения за налагане на санкции, за които 
не е предвидено право на обжалване пред съд, 
компетентен да разглежда именно наказателни дела. При 
това положение, тъй като разглежданата българска правна 
уредба въвежда според запитващата юрисдикция 
изключение от разпоредбите, с които се осъществява 
транспонирането на това рамково решение, тази 
юрисдикция се пита дали такова изключение е допустимо, и 
в случай на утвърдителен отговор — дали то трябва да се 
тълкува ограничително. 
35. Когато преценява дали е компетентен да отправи 
преюдициално запитване във връзка с тълкуването на 
Рамковото решение, Административен съд София-град 
подчертава, че по делото в главното производство той 
действа като последна инстанция. Той смята, че макар 
Република България да не е депозирала изрична 
декларация за приемане на компетентността на Съда на 
ЕС по преюдициални въпроси по член 35, параграф 2, ДЕС, 
член 628 ГПК, влязъл в сила на 24 юли 2007 г., в който е 
предвидена компетентност на националните юрисдикции, 
действащи като последна инстанция, да отправят 
преюдициални запитвания, би трябвало да се тълкува като 
мълчаливо приемане на компетентността на Съда по 
смисъла на посочения член 35 ДЕС. 
36. Що се отнася до нормите на Договора за ФЕС относно 
пространството на свобода, сигурност и правосъдие, 
запитващата юрисдикция отбелязва, че от член 67, 
параграф 1 ДФЕС и член 82, параграф 1 ДФЕС следва, че 
прилагането на принципа на взаимно признаване, на който 
се основава съдебното сътрудничество по наказателни 
дела, може да се осъществи само при зачитане на 
основните права и следователно на правото на ефективни 
правни средства за защита пред съд, закрепено в членове 
47 и 48 от Хартата, както и в член 6 от Конвенция за защита 
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на правата на човека и основните свободи, подписана в 
Рим на 4 ноември 1950 година (наричана по-нататък 
„ЕКПЧ“). 
37. Във връзка с това Административен съд София-град 
припомня, че Европейският съд по правата на човека в 
решението си от 21 февруари 1984 г. по дело Йозтюрк 
срещу Германия (серия A № 73) приема, че член 6 от ЕКПЧ 
не е пречка за декриминализирането на леките 
правонарушения, като разглежданото по делото в главното 
производство, но свързаните с тях санкции, когато запазват 
характера на наказание, попадат в приложното поле на 
този член. В случая запитващата юрисдикция отбелязва, че 
сигурно би могло да се приложи изключението от правото 
на обжалване, предвидено в член 2, параграф 2 от 
Протокол 7 относно санкциите, приложими за 
несъществените нарушения на правилата за движение по 
пътищата, но в българското право няма никакъв критерий, 
въз основа на който да е възможно нарушение като 
разглежданото по делото в главното производство да бъде 
определено като „несъществено“. Наистина, в съответствие 
с член 189, алинея 5 [понастоящем след изменение алинея 
13] от Закона за движението по пътищата единственият 
критерий, въз основа на който може да се определи дали 
решение, с което се налага административна санкция, може 
да се разглежда като решение, чийто предмет е тежко 
нарушение и да се обжалва, е размерът на наложената 
имуществена санкция. Този критерий обаче не взимал 
предвид правните последици от отнемането на контролни 
точки от свидетелството за управление, което може да 
доведе до лишаване от правото да се управлява моторно 
превозно средство. 
38. Накрая запитващата юрисдикция се позовава на някои 
разпоредби от правото на Съюза в областта на общата 
транспортна политика. Тя отбелязва, че макар това да е 
област на споделена компетентност между Съюза и 
държавите членки и независимо че нормите относно 
наказателното производство, като тези относно санкциите 
за нарушаване на правилата за движение по пътищата, по 
принцип са от компетентността на държавите членки, 
правото на Съюза забранява приемането на санкции, които 
са несъразмерни спрямо тежестта на допуснатите 
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нарушения, когато това приемане е пречка за свободното 
движение. 
39. С оглед на всички изложени обстоятелства 
Административен съд София-град решава да спре 
производството и да постави на Съда следните 
преюдициални въпроси: 
„1) Следва ли […] приложимите норми по националното 
право, като тези по главното производство, относими към 
правните последици от решение за наложена финансова 
санкция за административно нарушение, представляващо 
пътнотранспортно произшествие, издавано от 
административен орган, да се тълкуват за съответствие с 
разпоредбите, предвидени в Договорите и в приетите въз 
основа на тях мерки по правото на Европейския съюз в 
областта „пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие“, евентуално и/или в областта „транспорт“? 
2) Следва ли от разпоредбите на Договорите и приетите 
въз основа на тях мерки по правото на Европейския съюз в 
областта „пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие“ във връзка със съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, както и от член 82, параграф 
1, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, както и в областта на транспорта по 
член 91, [параграф] 1, буква в) от същия договор, че се 
включват в приложното поле на правото на Съюза 
административни [санкции] за пътни нарушения, които 
могат да се определят като „несъществени“ по смисъла 
на член 2 на Протокол 7 […]? 
3) В случай на положителен отговор на втория въпрос, да 
се даде отговор и на следните въпроси: 
а) Представлява ли „несъществено нарушение“ по смисъла 
на правото на Съюза, при условията на главното 
производство, административно нарушение на правилата 
за движение, за което едновременно са налице следните 
обстоятелства: 
i) деянието представлява пътнотранспортно произшествие, 
от което са настъпили имуществени вреди, квалифицира се 
като виновно извършено и е наказуемо като 
административно нарушение; 
ii) според размера на предвидената финансова санкция 
решението за налагането ѝ не може да се обжалва пред 



93 

 

съд и лицето не може да докаже, че не е извършило 
виновно приписваното му деяние; 
iii) отнемат се посочен в решението брой контролни точки 
като автоматична правна последица от влизането му в 
сила; 
iv) при въведената система на свидетелство за управление 
на моторно превозно средство с предоставяне на 
определен брой контролни точки при издаването му за 
отчитане на извършените нарушения се вземат предвид и 
отнетите контролни точки вследствие на необжалваеми 
[наказателни] [постановления] като автоматична правна 
последица; 
v) при обжалване пред съд на принудителна мярка за 
отнемане на свидетелство за управление на моторно 
превозно средство поради изгубена правоспособност, 
настъпила като автоматична правна последица от 
отнемането на предоставения първоначален [брой] на 
контролните точки, не се осъществява преюдициален 
съдебен контрол върху законосъобразността на 
необжалваемите [наказателни] [постановления], с които се 
отнемат контролни точки? 
б) Следва ли, че член 82 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, евентуално член 91, параграф 1, 
буква в) от същия договор, и мерките, приети на основание 
посочените разпоредби, както и Рамково[то] решение […] 
допускат да не се прилагат съответно принципът за 
взаимно признаване на съдебни решения и присъди или 
мерки за подобряване на безопасността на движението за 
решение за наложена финансова санкция за нарушение на 
правилата за движение при условията на главното 
производство, което деяние може да се определи като 
„несъществено“ по правото на Съюза, като държавата 
членка предвиди неспазване на изискванията за 
обжалваемост пред съд, компетентен и по наказателни 
дела, и приложимост на процесуалния ред по 
националното право за обжалване при обвинение за 
извършено престъпление? 
4) В случай на отрицателен отговор на втория въпрос, да се 
отговори на следния въпрос: 
Следва ли, че член 82 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, евентуално член 91, параграф 1, буква 
в) от същия договор, и мерките, приети на основание 



94 

 

посочените разпоредби, както и Рамковото решение […] 
допускат да не се прилагат съответно принципът за 
взаимно признаване на съдебни решения и присъди или 
мерките за подобряване на безопасността на движението 
по правото на Съюза по преценка на държавата членка, 
като в нормативен акт предвиди неспазването на 
изискванията за обжалване пред съд, компетентен и по 
наказателни дела, и приложимост на процесуалния ред по 
националното право за обжалване при обвинение за 
извършено престъпление спрямо решение за наложена 
финансова санкция за нарушение на правилата за 
движение, за което при условията на главното 
производство е налице едновременно следното: 
а) деянието представлява пътнотранспортно произшествие, 
от което са настъпили имуществени вреди, квалифицира се 
като виновно извършено и е наказуемо като 
административно нарушение; 
б) според размера на предвидената финансова санкция 
решението за налагането ѝ не може да се обжалва пред 
съд и лицето не може да докаже, че не е извършило 
виновно приписваното му деяние; 
в) отнемат се посочен в решението брой контролни точки 
като автоматична правна последица от влизането му в 
сила; 
г) при въведената система на свидетелство за управление 
на моторно превозно средство с предоставяне на 
определен брой контролни точки при издаването му за 
отчитане на извършените нарушения се вземат предвид и 
отнетите контролни точки вследствие на необжалваеми 
[наказателни постановления] като автоматична правна 
последица; 
д) при обжалване пред съд на принудителна мярка за 
отнемане на свидетелство за управление на моторно 
превозно средство поради изгубена правоспособност, 
настъпила като автоматична правна последица от 
отнемането на предоставения първоначален [брой] на 
контролните точки, не се осъществява преюдициален 
съдебен контрол върху законосъобразността на 
необжалваемите [наказателни] [постановления], с които се 
отнемат контролни точки?“. 
 
 



95 

 

Относно компетентността на Съда 
40. С въпросите си запитващата юрисдикция по същество 
иска да установи дали член 67 ДФЕС, член 82 ДФЕС и член 
91, параграф 1, буква в) ДФЕС, както и актовете на 
вторичното право в областта „пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие“ трябва да се тълкуват в смисъл, 
че не допускат национална правна уредба като 
приложимата в България, която не признава правото на 
правно средство за защита пред съд срещу решенията, с 
които се налагат санкции за нарушения на правилата за 
движение по пътищата, квалифицирани като 
„несъществени“, дори когато с тези решения се налага не 
само малка по размер финансова санкция, но също и 
отнемане на точки от свидетелството за управление. 
41. Що се отнася до разпоредбите от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, чието тълкуване 
иска запитващата юрисдикция, следва да се отбележи, че 
след като всички тези разпоредби са адресирани 
единствено до институциите на Съюза и нито една от тях 
не се отнася до системата на наказанията, приложими по 
отношение на нарушенията на правилата за движение по 
пътищата, те не са приложими по делото в главното 
производство. 
42. Наистина, член 67 ДФЕС е първият текст от глава 1, 
озаглавена „Общи разпоредби“, от посветения на 
пространството на свобода, сигурност и правосъдие дял V 
от посочения договор. Този член установява предмета, 
целите и основните правила за действие на институциите 
на Съюза, които са насочени към пълната реализация на 
посоченото пространство. Член 82 ДФЕС, който е включен в 
глава 4 от същия дял, посветена на съдебното 
сътрудничество по наказателноправни въпроси, също 
изброява мерките, които законодателят на Съюза трябва 
да приеме за осъществяването на пълно сътрудничество 
между държавите членки в наказателноправната област, и 
утвърждава правилото, според което това сътрудничество 
трябва да се основава на принципа на взаимното 
признаване. 
43. Колкото до член 91 ДФЕС, включен в посветения на 
транспорта дял VI от Договора за ФЕС, в параграф 1 от 
него са посочени мерките, които институциите на Съюза 
трябва да приемат за установяването на обща транспортна 
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политика. Той не съдържа никаква норма относно 
санкциите за нарушенията на правилата за движение по 
пътищата. 
44. Впрочем, както се установява от постоянната практика 
на Съда на ЕС, той не е компетентен да отговори на 
преюдициално запитване, когато поисканото от 
националната юрисдикция тълкуване на нормите от 
правото на Съюза няма никаква връзка с действителността 
или с предмета на спора в главното производство и 
посочените разпоредби не могат да намерят приложение в 
спора, предмет на главното производство (вж. по-
специално Решение от 1 октомври 2009 г. по дело 
Woningstichting Sint Servatius, C-567/07, Сборник, стр. 
I-9021, точка 43 и Решение от 22 декември 2010 г. по дело 
Omalet, C-245/09, все още непубликувано в Сборника, точка 
11). 
45. При това положение следва да се приеме, че 
преюдициалните въпроси, доколкото се отнасят до член 67 
ДФЕС, член 82 ДФЕС и член 91, параграф 1, буква в) 
ДФЕС, са недопустими. 
46. Що се отнася до актовете от вторичното право, в 
мотивите към определението си запитващата юрисдикция 
се позовава на Споразумението за сътрудничество, на 
Конвенцията за лишаване от правото да се управлява 
моторно превозно средство и на Рамковото решение. 
47. Във връзка с това следва все пак да се припомни, че 
правната основа на тези актове са разпоредбите от дял VI 
от Договора за ЕС в редакцията, предхождаща Договора от 
Лисабон. 
48. От член 35, параграфи 1 и 2 от Договора за ЕС обаче 
следва, че Съдът е компетентен да се произнесе по 
преюдициално запитване относно тълкуването на рамкови 
решения, на решения, както и на конвенции, приети по 
силата на посочения дял VI, само при условие че 
съответната държава членка е направила декларация, с 
която приема посочената компетентност. 
49. В това отношение е безспорно, че Република България 
не е направила такава декларация. Освен това в никакъв 
случай не би могло да се счита, че норма от вътрешното 
право като разпоредбата на член 628, алинея 1 от 
Гражданския процесуален кодекс, на която се позовава 
запитващата юрисдикция и която впрочем по същество 
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просто възпроизвежда текста на член 267 ДФЕС, е 
равнозначна на такава декларация. 
50. Освен това от член 10 от Протокол № 36 относно 
преходните разпоредби, приложен към Договора за 
функционирането на Европейския съюз, следва, че когато 
става въпрос за актовете на Съюза в областта на 
полицейското и съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, приети преди датата на 
влизането в сила на Договора от Лисабон, правомощията 
на Съда съгласно посочения дял VI от Договора за 
Европейския съюз във версията му, която е в сила преди 
посочената дата, остават същите за срок от пет години 
след същата дата, включително когато са били приети на 
основание член 35, параграф 2 от посочения договор. 
51. От изложеното дотук следва, че Съдът изобщо не е 
компетентен да се произнесе по преюдициалното 
запитване, отправено от запитващата юрисдикция, 
доколкото то се отнася до Споразумението за 
сътрудничество, до Конвенцията за лишаване от правото 
да се управлява моторно превозно средство и до 
Рамковото решение. 
52. В мотивите към определението си запитващата 
юрисдикция сочи също принципа на взаимно признаване на 
решенията относно нарушения на правилата за движение 
по пътищата, постановени в друга държава членка, за да 
стигне до заключението, че правото на Съюза, според нея, 
не допуска национална правна уредба, която не признава 
правото на обжалване на решенията, с които се отнемат 
точки от свидетелството за управление. 
53. В това отношение е достатъчно да се отбележи обаче, 
че такъв принцип по дефиниция би могъл да се отнася 
само до производствата с трансграничен характер, които се 
отнасят до признаването и изпълнението на решение в 
държава членка, различна от държавата, в която то е било 
постановено. 
54. В настоящия случай разглежданият в главното 
производство спор е изцяло вътрешен. Наистина, той се 
отнася до лице, което пребивава на територията на 
Република България и е оспорило решението, с което 
органите на тази държава членка са го санкционирали за 
пътнотранспортно произшествие, настъпило в същата 
държава членка. При това положение тълкуване на 
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посочения принцип на взаимно признаване няма никакво 
значение за решаването на този спор. 
55. Запитващата юрисдикция се пита освен това дали 
правото на Съюза допуска разглежданите в главното 
производство норми на българското право, доколкото те 
съдържат нарушение на правото на ефективни правни 
средства за защита пред съд, утвърдено в член 6 от ЕКПЧ, 
както и в членове 47 и 48 от Хартата. 
56. Във връзка с това е уместно да се припомни, че според 
постоянната съдебна практика изискванията, произтичащи 
от защитата на основните права, обвързват държавите 
членки във всички случаи, когато прилагат правото на 
Съюза (вж. Определение от 12 ноември 2010 г. по дело 
Аспарухов Естов и др., C-339/10, все още непубликувано в 
Сборника, точка 13, Определение от 1 март 2011 г. по дело 
Chartry, C-457/09, все още непубликувано в Сборника, точка 
25 и Определение от 14 декември 2011 г. по дело Boncea и 
др., C-483/11 и C-484/11, точка 29). 
57. Освен това член 51, параграф 1 от Хартата гласи, че 
нейните разпоредби се отнасят за държавите членки 
единствено когато те прилагат правото на Съюза, и по 
силата на член 6, параграф 1 ДЕС, който придава на 
Хартата същата правна сила като тази на договорите, тя не 
създава никаква нова компетентност за Съюза. 
58. При това положение в рамките на преюдициално 
запитване на основание член 267 ДФЕС, когато национална 
правна уредба попада в приложното поле на правото на 
Съюза, Съдът трябва да даде всички насоки за тълкуване, 
необходими за преценката на националната юрисдикция 
относно съответствието на тази правна уредба на 
основните права, така както са утвърдени именно в Хартата 
(вж. в този смисъл Решение от 29 май 1997 г. по дело 
Kremzow, C-299/95, Recueil, стр. I-2629, точка 15 и Решение 
от 15 ноември 2011 г. по дело Dereci и др., C-256/11, все 
още непубликувано в Сборника, точка 72). 
59. В настоящия случай от определението за запитване не 
личи националната правна уредба да представлява мярка 
за прилагане на правото на Съюза или по друг начин да е 
свързана с това право. Ето защо не е установена 
компетентността на Съда да се произнесе по 
преюдициалното запитване в частта, която се отнася до 
основното право на ефективни правни средства за защита 
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пред съд (вж. Определение по дело Аспарухов Естов и др., 
посочено по-горе, точка 14, Определение по дело Chartry, 
посочено по-горе, точки 25 и 26 и Определение по дело 
Boncea и др., посочено по-горе, точка 34). 
60. Поради това въз основа на всичко изложено дотук 
следва да се приеме, че отправеното от Административен 
съд София-град преюдициално запитване е недопустимо. 
По съдебните разноски 
61. С оглед на обстоятелството, че за страните в главното 
производство настоящото дело представлява отклонение 
от обичайния ход на производството пред запитващата 
юрисдикция, последната следва да се произнесе по 
съдебните разноски. Разходите, направени за представяне 
на становища пред Съда, различни от тези на посочените 
страни, не подлежат на възстановяване. 
По изложените съображения Съдът (осми състав) реши: 
Преюдициалното запитване, отправено от 
Административен съд София-град (България) с 
определение от 27 декември 2010 г. (Дело C-27/11), е 
недопустимо. 
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РЕШЕНИЕ от 16.02.2012 г., ЕОН Асет Мениджмънт, 
C-118/11 
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 
16 февруари 2012 година(*) 
„ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Членове 168 и 176 — 
Право на приспадане — Условие стоките и услугите да се 
използват за целите на облагаеми сделки — Възникване на 
правото на приспадане — Договор за наем на автомобил — 
Договор за лизинг — Автомобил, използван от 
работодателя за безплатен превоз на служител от дома му 
до работното място“ 
По дело C-118/11 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 
основание член 267 ДФЕС от Административен съд — 
Варна (България) с акт от 24 февруари 2011 г., постъпил в 
Съда на 7 март 2011 г., в рамките на производство по дело 
„ЕОН Асет Мениджмънт“ ООД 
срещу 
 
Директор на Дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“, гр. Варна, при Централно управление 
на Националната агенция за приходите, 
СЪДЪТ (втори състав), 
състоящ се от: г-н J. N. Cunha Rodrigues (докладчик), 
председател на състав, г-н U. Lõhmus, г-н A. Ó Caoimh, г-н 
Ал. Арабаджиев и г-н C. G. Fernlund, съдии, 
генерален адвокат: г-жа V. Trstenjak, 
секретар: г-н A. Calot Escobar, 
предвид изложеното в писмената фаза на производството, 
като има предвид становищата, представени: 
– за българското правителство, от г-н Цв. Иванов и г-жа Д. 
Драмбозова, в качеството на представители, 
– за Европейската комисия, от г-жа L. Lozano Palacios и г-н 
Д. Русанов, в качеството на представители, 
предвид решението, взето след изслушване на генералния 
адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на 
заключение, 
постанови настоящото 
 
Решение 
1. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на 
членове 168, 173 и 176 от Директива 2006/112/ЕО на 
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Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система 
на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 
3, стр. 7; поправка ОВ L 74, 2011 г., стр. 3, наричана по-
нататък „Директивата ДДС“). 
2. Запитването е отправено в рамките на спор между „ЕОН 
Асет Мениджмънт“ ООД (наричано по-нататък „ЕОН Асет“) 
и Директора на Дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“, гр. Варна, при Централно управление на 
Националната агенция за приходите относно 
данъчноревизионен акт, с който на „ЕОН Асет“ е начислен 
данък върху добавената стойност (наричан по-нататък 
„ДДС“) в резултат на отказано право на данъчен кредит. 
 
Правна уредба 
Правото на Съюза 
3. Съгласно член 9, параграф 1, втора алинея от 
Директивата ДДС: 
„Всяка дейност на производители, търговци или лица, 
предоставящи услуги, включително в областта на минното 
дело и земеделието, и дейностите на свободните професии 
се счита за „икономическа дейност“. Експлоатацията на 
материална и нематериална вещ с цел получаване на 
доход от нея на постоянна основа се счита по-специално за 
икономическа дейност.“ 
4. Член 14, параграф 1 от тази директива гласи: 
„Доставка на стоки“ означава прехвърлянето на правото за 
разпореждане с материална вещ като собственик.“ 
5. Съгласно член 14, параграф 2, буква б) от същата 
директива като доставка на стоки се разглежда 
„фактическото предаване на стоки съгласно договор за 
наем на стоки за определен срок или за продажба на стоки 
на изплащане, който предвижда в нормалния ход на 
събитията, собствеността върху стоките да бъде 
прехвърлена най-късно след заплащане на последната 
вноска.“ 
6. Член 24, параграф 1 от същата директива гласи: 
„Доставка на услуги“ означава всяка сделка, която не 
представлява доставка на стоки.“ 
7. Съгласно член 26 от Директивата ДДС: 
„1. Всяка от следните сделки се третира като възмездна 
доставка на услуги: 
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а) употребата на стоки, които са част от стопанските активи 
за лични нужди на данъчнозадълженото лице или за 
нуждите на неговия персонал, или по-общо за цели, 
различни от икономическата дейност на лицето, когато 
дължимият за тези стоки данък върху добавената стойност 
подлежи на изцяло или частично приспадане; 
б) безвъзмездната доставка на услуги, извършена от 
данъчнозадълженото лице, за негови лични нужди [или 
тези на неговия персонал,] или по-общо за цели, различни 
от икономическата дейност на лицето. 
2. Държавите членки могат да дерогират от разпоредбите 
на параграф 1, при условие че такава дерогация не води до 
нарушаване на конкуренцията.“ 
8. Съгласно член 63 от тази директива „данъчното събитие 
настъпва и ДДС става изискуем, когато стоките или 
услугите са доставени“. 
9. Член 64, параграф 1 от същата директива уточнява: 
„Когато води до последователни отчитания или плащания, 
доставката на стоки, различна от тази, състояща се от 
наемането на стоки за определен период или продажбата 
на стоки на изплащане, както е посочено в член 14, 
параграф 2, буква б)[,] или доставката на услуги се счита за 
завършена при изтичането на периодите, за които се 
отнасят тези отчитания или плащания.“ 
10. Съгласно член 167 от Директивата ДДС „[п]равото на 
приспадане възниква по времето, когато подлежащият на 
приспадане данък стане изискуем“. 
11. Съгласно член 168 от директивата: 
„Доколкото стоките и услугите се използват за целите на 
облагаемите сделки на данъчнозадължено лице, същото 
има правото, в държава членка, в която извършва тези 
сделки[,] да приспадне следното от дължимия данък върху 
добавената стойност, който то е задължено да плати: 
а) дължимия или платен ДДС в тази държава членка по 
отношение на доставката за него на стоки или услуги, 
извършена или която предстои да бъде извършена от друго 
данъчнозадължено лице; 
[…]“ 
12. Член 173, параграф 1 от посочената директива гласи: 
„В случаите на стоки или услуги, използвани от 
данъчнозадължено лице както за сделки, по отношение на 
които ДДС подлежи на приспадане в съответствие с 
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членове 168, 169 и 170, така и на сделки, по отношение на 
които ДДС не подлежи на приспадане, само такава част от 
ДДС, която може да се припише на първите сделки, 
подлежи на приспадане. 
Частта, подлежаща на приспадане, се определя в 
съответствие с членове 174 и 175 за всичките сделки, 
извършени от данъчнозадълженото лице.“ 
13. Член 176 от Директивата ДДС гласи: 
„Съветът единодушно, по предложение на Комисията 
определя разхода, по отношение на който ДДС не подлежи 
на приспадане. В никакъв случай данъкът върху 
добавената стойност не подлежи на приспадане по 
отношение на разход, който не представлява стриктно 
разход за стопанската дейност, като луксозни стоки, 
забавления или развлечения. 
До влизането в сила на разпоредбите, посочени в първа[…] 
алинея[,] държавите членки могат да запазят в сила 
всичките изключения, предвидени по националното им 
законодателство към 1 януари 1979 г., или в случаите на 
държавите членки, които са се присъединили след тази 
дата — към датата на тяхното присъединяване.“ 
Национално право 
14. Съгласно член 6, алинея 3, точка 1 от Закона за данък 
върху добавената стойност (ДВ. бр. 63 от 4 август 2006 г., 
наричан по-нататък „ЗДДС“) за възмездна доставка на 
стока се смята „отделянето или предоставянето на стоката 
за лично ползване или употреба на данъчнозадълженото 
физическо лице, на собственика, на неговите работници и 
служители или на трети лица и при условие че при 
производството, вноса или придобиването ѝ е приспаднат 
изцяло или частично данъчен кредит“. 
15. Член 9, алинея 3, точка 1 от ЗДДС приравнява на 
възмездна доставка на услуга „предоставянето на услуга за 
личните нужди на данъчнозадълженото физическо лице, на 
собственика, на работниците и служителите или на трети 
лица, при извършването на която се използва стокът, при 
производството, вноса или придобиването на която е 
приспаднат изцяло или частично данъчен кредит“. 
16. Като изключение от посочената алинея 3 на член 9, 
ЗДДС определя в член 9, алинея 4, точка 1, че не е 
възмездна доставка на услуга „безвъзмездното 
предоставяне на транспортно обслужване от 
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местоживеенето до местоработата и обратно от 
работодател на неговите работници и служители, 
включително на тези по договори за управление, когато е 
за целите на икономическата дейност на лицето“. 
17. Съгласно член 69, алинея 1 от ЗДДС: 
„Когато стоките и услугите се използват за целите на 
извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, 
лицето има право да приспадне: 
1. данъка за стоките или услугите, които доставчикът — 
регистрирано по този закон лице, му е доставил или 
предстои да му достави; 
[…]“ 
18. Съгласно член 70, алинея 1 от ЗДДС: 
„Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, 
независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, 
когато: 
[…] 
2. стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни 
доставки или за дейности, различни от икономическата 
дейност на лицето; 
[…]“ 
19. Съгласно член 70, алинея 3 от ЗДДС: 
„Алинея 1, т. 2 не се прилага за: 
[…] 
2. транспортното обслужване от местоживеенето до 
местоработата и обратно от работодателя на работниците 
и служителите му, включително на тези по договори за 
управление, предоставяно безвъзмездно от работодателя 
за целите на икономическата му дейност; 
[…]“ 
Спорът по главното производство и преюдициалните 
въпроси 
20. „ЕОН Асет“ е установено в България дружество, което 
осъществява икономическа дейност в различни области. 
21. При извършена ревизия за периода от 1 юли 2008 г. до 
31 октомври 2009 г. компетентните органи установяват, че 
„ЕОН Асет“ е сключило с едно дружество договор за наем 
на автомобил за периода от 1 октомври 2008 г. до 1 март 
2009 г., от една страна, и от друга страна — договор с друго 
дружество за лизинг на друг автомобил със срок 48 месеца. 
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22. По всички издадени му фактури „ЕОН Асет“ приспада 
отразения в тях ДДС в рамките на данъчния период, в 
който е получена съответната фактура. 
23. Поради липса на доказателства според тези органи 
следва да се приеме, че автомобилите не са използвани за 
целите на икономическата дейност на „ЕОН Асет“. 
24. В съответствие с това съгласно член 70, алинея 1, точка 
2 от ЗДДС на „ЕОН Асет“ е отказано правото да приспадне 
ДДС. 
25. „ЕОН Асет“ подава жалба по административен ред 
срещу постановения ревизионен акт пред директора на 
Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, гр. 
Варна, при Централно управление на Националната 
агенция за приходите. 
26. След като директорът потвърждава частично 
ревизионния акт, „ЕОН Асет“ подава жалба до 
Административен съд — Варна. 
27. В подкрепа на своята жалба „ЕОН Асет“ твърди, че 
разглежданите в главното производство автомобили са 
използвани, за да се осигури превозът на неговия 
управител от местоживеенето до местоработата му. Като 
се позовава на член 70, алинея 3, точка 2 от ЗДДС, „ЕОН 
Асет“ счита, че изключването от правото на приспадане по 
член 70, алинея 1, точка 2 от ЗДДС не се отнася до 
транспортното обслужване на служители от тяхното 
местоживеене до местоработата им, предоставено 
безвъзмездно от работодателя. 
28. Също така „ЕОН Асет“ оспорва съвместимостта на член 
70, алинея 1, точка 2 от ЗДДС с правото на Съюза. 
29. При тези условия Административен съд — Варна 
решава да спре производството и да постави на Съда 
следните преюдициални въпроси: 
„1) Как трябва да се тълкува условието по чл. 168 от 
Директива[та ДДС] „се използват“, и при преценката за 
първоначалното възникване на правото на приспадане на 
начисления данък, към кой момент същото следва да е 
осъществено — още в данъчния период на придобиване на 
стоката или получаване на услугата, или е достатъчно да е 
възможно осъществяването му в един бъдещ данъчен 
период? 
2) Допустима ли е от гледна точка на чл. 168 и чл. 176 от 
Директива[та ДДС], правна уредба като […] чл. 70, ал. 1, т. 
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2 от ЗДДС, която позволява първоначалното изключване от 
системата на приспадане на ДДС, на стоки и услуги, 
определени като „предназначени за безвъзмездни доставки 
или за дейности различни от икономическата дейност на 
лицето“? 
3) При утвърдителен отговор на втория въпрос, трябва ли 
чл. 176 от Директива[та ДДС], да се тълкува в смисъл, че 
държава членка, която е искала да се възползва от 
предоставената ѝ възможност да изключи правото на 
приспадане на ДДС за някои стоки и услуги, по отношение 
на категориите разходи определени по следния начин: 
стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни 
доставки или за дейности, различни от икономическата 
дейност на лицето, освен в случаите по ал. 3 на чл. 70 от 
ЗДДС, е изпълнила изискването да посочи категория 
достатъчно определени стоки и услуги, т.е. да ги определи 
според тяхното естество? 
4) Съобразно отговора на третия въпрос, от гледна точка 
на чл. 168 и чл. 173 от Директива[та ДДС], как следва да се 
съобразява предназначението (употребата/бъдещата 
употреба) на придобити от данъчнозадължено лице стоки 
или услуги — като предпоставка за първоначалното 
възникване на правото на приспадане на ДДС или като 
основание за извършване на корекция на размера на 
данъка за приспадане? 
5) В случай че предназначението (употребата) следва да се 
съобразява като основание за корекция на размера на 
данъка за приспадане, как следва да се тълкува 
разпоредбата на чл. 173 от Директива[та ДДС]: същата 
предвижда ли извършването на корекции в хипотези, при 
които стоки или услуги първоначално се използват в 
необлагаема дейност, или след придобиването им изобщо 
не се използват, но са на разположение на предприятието, 
и в един последващ придобиването период са включени в 
облагаемата дейност на лицето? 
6) В случай че чл. 173 от Директива[та ДДС] следва да се 
тълкува в смисъл, че предвидената корекция е приложима 
и в случаите когато стоките или услугите след 
придобиването им най-напред са използвани в 
необлагаема дейност, или изобщо не са използвани, но 
впоследствие са включени в облагаемата дейност на 
данъчнозадълженото лице, следва ли да се приеме, че 
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предвид въведеното ограничение по чл. 70, ал. 1, т. 2 от 
ЗДДС и предвиждането на корекции само за хипотези, 
когато стоки, чиято първоначална употреба отговаря на 
условията за приспадане на данъка, се включват след това 
в употреба, която не отговаря на условията за приспадане 
на данъка, каквато е разпоредбата на чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от 
българския ЗДДС, държавата членка е изпълнила 
задължението си да определи правото на приспадане на 
начисления данък, в максимално достоверна и 
справедлива степен за всички данъчнозадължени лица? 
7) Съобразно отговорите по предходните въпроси, следва 
ли да се приеме, че според въведения в [ЗДДС] режим на 
ограничение на правото на приспадане на ДДС, съответно 
на корекции на размера на ДДС за приспадане, при 
обстоятелства като разглежданите в главното производство 
и предвид чл. 168 от Директива[та ДДС], 
данъчнозадължено лице, регистрирано по ДДС има право 
да приспадне начисления ДДС за предоставени му от друго 
данъчнозадължено лице стоки или услуги, в периода, в 
който са предоставени и данъкът е станал изискуем?“ 
По преюдициалните въпроси 
По първия, четвъртия и седмия въпрос 
30. С първия, четвъртия и седмия въпрос, които следва да 
се разгледат заедно, запитващата юрисдикция цели по 
същество да се установи при какви условия член 168, буква 
а) от Директивата ДДС допуска данъчнозадължено лице да 
приспадне ДДС, който е платен, от една страна, по силата 
на договор за наем на автомобил и от друга страна, за 
ползване на автомобил по силата на договор за лизинг, 
както и в кой момент тези условия трябва да са налице, за 
да възникне правото на приспадане. 
Предварителни съображения 
31. По силата на член 168 от Директивата ДДС 
данъчнозадълженото лице има право на приспадане на 
ДДС, доколкото стоките и услугите се използват за целите 
на неговите облагаеми сделки. Следователно, необходимо 
е най-напред разглежданите в спора по главното 
производство дейности да се квалифицират с оглед на 
понятието за облагаема сделка. 
32. Съгласно член 24, параграф 1 от Директивата ДДС 
„[д]оставка на услуги“ означава всяка сделка, която не 
представлява доставка на стоки“, като понятието за 
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доставка на стоки изисква по силата на член 14, параграф 1 
от същата директива „прехвърлянето на правото за 
разпореждане с материална вещ като собственик“. 
33. Наемът на автомобил, който не представлява доставка 
на стока, трябва по принцип да се квалифицира като 
доставка на услуга по смисъла на член 24, параграф 1 от 
посочената директива (вж. в този смисъл Решение от 11 
септември 2003 г. по дело Cookies World, C-155/01, Recueil, 
стр. I-8785, точка 45 и Решение от 21 февруари 2008 г. по 
дело Part Service, C-425/06, Сборник, стр. I-897, точка 61). 
34. Ползването на автомобил по силата на договор за 
лизинг може обаче да има сходни характеристики с 
придобиването на дълготраен актив. 
35. Както Съдът приема, във връзка с разпоредба, 
допускаща държавите членки да изключат за определен 
преходен период дълготрайните активи от режима на 
приспадане на ДДС, понятието „дълготрайни активи“ се 
отнася до активите, използвани за целите на 
икономическата дейност, които се отличават със своя 
дълготраен характер и със своята стойност, чиято 
последица е, че разходите по придобиването обикновено 
не се осчетоводяват като текущи разходи, а се отчисляват 
като амортизации през няколко данъчни години (вж. в този 
смисъл Решение от 1 февруари 1977 г. по дело Verbond van 
Nederlandse Ondernemingen, 51/76, Recueil, стр. 113, точка 
12 и Решение от 6 март 2008 г. по дело Nordania Finans и 
BG Factoring, C-98/07, Сборник, стр. I-1281, точки 27 и 28). 
36. Освен това член 14, параграф 2, буква б) от 
Директивата ДДС разглежда като доставка на стоки 
фактическото предаване на стоки съгласно договор за наем 
на стоки за определен срок, който предвижда в нормалния 
ход на събитията собствеността върху стоките да бъде 
прехвърлена най-късно след заплащане на последната 
вноска. 
37. В хипотезата на договор за лизинг не е налице 
непременно придобиване на стоката, тъй като подобен 
договор може да предостави на лизингополучателя 
възможността да избере да не придобие стоката в края на 
периода на ползване. 
38. Въпреки това, съгласно международен счетоводен 
стандарт 17, отнасящ се до договорите за лизинг, който е 
възпроизведен в Регламент (ЕО) № 1126/2008 на 
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Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои 
международни счетоводни стандарти в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и 
на Съвета (ОВ L 320, стр. 1), следва да се прави разлика 
между оперативен лизинг и финансов лизинг, като 
последният се отличава с това, че на лизингополучателя по 
същество се прехвърлят всички рискове и изгоди от 
собствеността. Обстоятелствата, че в края на договора е 
предвидено да се прехвърли собствеността или че 
настоящата стойност на сбора от вноските е практически 
идентична с пазарната стойност на стоката, представляват 
заедно или поотделно критерии, позволяващи да се 
определи дали договорът може да се квалифицира като 
договор за финансов лизинг. 
39. Както Съдът вече е уточнил, понятието за доставка на 
стока не се отнася до прехвърлянето на собственост в 
предвидените от приложимото национално право форми, а 
включва всяка сделка по прехвърляне на материална вещ 
от определено лице, което овластява друго лице да се 
разпорежда фактически с нея като собственик (вж. 
Решение от 8 февруари 1990 г. по дело Shipping and 
Forwarding Enterprise Safe, C-320/88, Recueil, стр. I-285, 
точка 7 и Решение от 6 февруари 2003 г. по дело Auto 
Lease Holland, C-185/01, Recueil, стр. I-1317, точка 32). 
40. Поради това в хипотезата, при която договорът за 
лизинг на автомобил предвижда в края на договора да се 
прехвърли собствеността на автомобила на 
лизингополучателя или на лизингополучателя да се 
предоставят присъщите за правото на собственост върху 
автомобила основни правомощия, а именно да му се 
прехвърлят по същество всички рискове и изгоди от 
собствеността на автомобила, и ако настоящата стойност 
на сбора от вноските е практически идентична на пазарната 
стойност на стоката, сделката следва да се приравни на 
придобиването на дълготраен актив. 
41. Националната юрисдикция следва да определи предвид 
обстоятелствата в конкретния случай дали са изпълнени 
критериите, посочени в предходната точка от настоящото 
решение. 
По условията за правото на приспадане 
42. Съгласно член 168, буква a) от Директивата ДДС 
данъчнозадължено лице може да приспадне дължимия за 
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доставените му стоки или услуги ДДС, ако те се използват 
за целите на неговата икономическа дейност. 
43. Във връзка с това следва да се подчертае, че 
установеният в посечената директива режим на приспадане 
цели да облекчи изцяло предприемача от тежестта на ДДС, 
който е дължим или платен в рамките на всички негови 
икономически дейности. Общата система на ДДС цели да 
гарантира пълен неутралитет на данъчната тежест върху 
всички икономически дейности, независимо от техните цели 
или резултати, при условие че дейностите по принцип 
подлежат на облагане с ДДС (вж. по-специално Решение от 
12 февруари 2009 г. по дело Vereniging Noordelijke Land- en 
Tuinbouw Organisatie, C-515/07, Сборник, стр. I-839, точка 
27). 
44. Когато придобити от данъчнозадължено лице стоки или 
услуги се използват за целите на сделки, които са 
освободени или не попадат в приложното поле на ДДС, не 
може нито да се събира данък по извършени доставки, нито 
да се приспада данък по получени доставки (вж. Решение 
от 30 март 2006 г. по дело Uudenkaupungin kaupunki, 
C-184/04, Recueil, стр. I-3039, точка 24 и Решение по дело 
Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, 
посочено по-горе, точка 28). 
45. Критерият, изведен от използването на стоката или 
услугата за целите на сделки, попадащи в икономическата 
дейност на предприятието, е различен според това дали 
става дума за получаването на услуга или за 
придобиването на дълготраен актив. 
46. При сделка, състояща се в получаването на услуга, 
каквато е наемането на автомобил, наличието на пряка и 
непосредствена връзка между определена получена 
доставка и една или повече извършени доставки, 
пораждащи право на приспадане, е по принцип 
необходимо, за да се признае на данъчнозадълженото 
лице право на приспадане на ДДС, начислен върху 
получената доставка, както и за да се определи обхватът 
на това право (Решение от 29 октомври 2009 г. по дело 
SKF, C-29/08, Сборник, стр. I-10413, точка 57 и цитираната 
съдебна практика). 
47. Прието е също, че е налице право на приспадане в 
полза на данъчнозадълженото лице дори при липса на 
пряка и непосредствена връзка между определена 
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получена доставка и една или повече извършени доставки, 
пораждащи право на приспадане, когато разходите за 
съответните услуги са част от общите разходи на това лице 
и поради това представляват елементи, формиращи цената 
на стоките или услугите, които то доставя. Разходите от 
този вид в действителност имат пряка и непосредствена 
връзка с цялостната икономическа дейност на 
данъчнозадълженото лице (Решение по дело SKF, 
посочено по-горе, точка 58 и цитираната съдебна практика). 
48. И в единия, и в другия случай, споменати в точки 46 и 
47 от настоящото решение, наличието на пряка и 
непосредствена връзка предполага, че разходите по 
получените доставки са включени в цената на конкретни 
извършени доставки или съответно в цената на стоките или 
услугите, доставяни от данъчнозадълженото лице в 
рамките на икономическата му дейност (Решение по дело 
SKF, посочено по-горе, точка 60). 
49. След като запитващата юрисдикция преценява 
наличието на пряка и непосредствена връзка между 
наемането на разглеждания в главното производство 
автомобил и икономическата дейност на „ЕОН Асет“, Съдът 
следва да предостави полезни насоки на тази юрисдикция с 
оглед на правото на Съюза. 
50. В случая „ЕОН Асет“ твърди пред запитващата 
юрисдикция, че автомобилите, наети по силата на 
разглежданите в главното производство договор за наем 
или договор за лизинг, са били използвани за да се осигури 
превозът на неговия управител от местоживеенето до 
местоработата му. 
51. Съдът вече е приел, че макар придвижването от 
местоживеенето до местоработата да е необходимо 
условие за присъствието на работното място и 
следователно за полагането на труд, то не е определящо 
обстоятелство, позволяващо да се установи, че превозът 
на работника от местоживеенето му до неговото работно 
място не обслужва лични нужди на работника по смисъла 
на член 26, параграф 1 от Директивата ДДС. Всъщност би 
било налице противоречие с целта на тази разпоредба, ако 
единствено подобна непряка връзка би била достатъчна, за 
да се изключи приравняването към възмездна доставка на 
това придвижване (вж. в този смисъл Решение от 16 
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октомври 1997 г. по дело Fillibeck, C-258/95, Recueil, стр. 
I-5577, точка 27). 
52. От друга страна, при особени обстоятелства нуждите на 
предприятието могат да наложат на работодателя да 
осигури сам превоза на работниците от местоживеенето им 
до работното място, поради което организацията на 
превоза от страна на работодателя не се осъществява за 
различни от икономическата дейност цели (вж. в този 
смисъл Решение по дело Fillibeck, посочено по-горе, точки 
29 и 30). 
53. При ползването на автомобил по договор за лизинг, 
който може да се приравни на сделка, състояща се в 
придобиването на дълготраен актив, предназначен отчасти 
за лично и отчасти за професионално ползване, 
данъчнозадълженото лице има възможност да направи 
избор. За целите на ДДС то може или да включи изцяло 
този актив в имуществото на своето предприятие, или да го 
запази изцяло в частното си имущество, като по този начин 
го изключи напълно от системата на ДДС, или да го включи 
в своите стопански активи само в частта, която се използва 
ефективно за професионални цели (вж. в този смисъл 
Решение от 4 октомври 1995 г. по дело Armbrecht, C-291/92, 
Recueil, стр. I-2775, точка 20, както и Решение от 14 юли 
2005 г. по дело Charles и Charles-Tijmens, C-434/03, Recueil, 
стр. I-7037, точка 23 и цитираната съдебна практика). 
54. Ако данъчнозадълженото лице избере да разглежда 
като стопански актив даден дълготраен актив, който се 
използва едновременно за професионални и за лични 
цели, дължимият при придобиването на този актив ДДС по 
принцип подлежи изцяло и незабавно на приспадане. При 
тези условия, когато включена в стопанските активи стока 
дава право на пълно или частично приспадане на платения 
по получени доставки ДДС, употребата ѝ за лични нужди на 
данъчнозадълженото лице или за нуждите на неговия 
персонал, или по-общо за цели, различни от 
икономическата дейност на лицето, се приравнява на 
възмездна доставка на услуги съгласно член 26, параграф 
1 от Директивата ДДС (вж. в този смисъл Решение по дело 
Charles и Charles-Tijmens, посочено по-горе, точки 24 и 25, 
както и цитираната съдебна практика, и Решение по дело 
Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, 
посочено по-горе, точка 37). 
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55. Ако данъчнозадълженото лице реши да запази даден 
дълготраен актив изцяло в частното си имущество, макар 
да го използва едновременно за професионални и за лични 
цели, то не подлежи на приспадане никоя част от дължимия 
или платен при придобиването на този актив ДДС по 
получени доставки (Решение от 8 март 2001 г. по дело 
Bakcsi, C-415/98, Recueil, стр. I-1831, точка 27). В този 
случай за използването на стоката за целите на 
икономическата дейност не следва да се прилага ДДС (вж. 
в този смисъл Решение по дело Bakcsi, посочено по-горе, 
точка 31). 
56. Накрая, ако данъчнозадълженото лице реши да включи 
стоката в стопанските активи на своето предприятие само 
доколкото тя се използва ефективно за професионални 
цели, то частта от стоката извън тези стопанските активи не 
представлява част от имуществото на предприятието и 
следователно не попада в приложното поле на системата 
на ДДС (вж. в този смисъл Решение по дело Armbrecht, 
посочено по-горе, точка 28). 
57. Също следва да се уточни, че придобиването на 
стоката от данъчнозадълженото лице в това му качество е 
определящо за прилагането на системата на ДДС и 
следователно — на механизма на приспадане. 
Използването на стоката или намерението за нейното 
използване определят само обхвата на първоначалното 
приспадане, на което данъчнозадълженото лице има право 
(вж. в този смисъл Решение от 11 юли 1991 г. по дело 
Lennartz, C-97/90, Recueil, стр. I-3795, точка 15). 
58. Въпросът дали данъчнозадълженото лице е придобило 
стоката в това си качество, тоест за целите на своята 
икономическа дейност по смисъла на член 9 от 
Директивата ДДС, е фактически и следва да се преценява с 
оглед на всички данни по случая, сред които са естеството 
на дадената стока и периодът, който е изтекъл от нейното 
придобиване до нейното използване за целите на 
икономическата дейност на данъчнозадълженото лице (вж. 
в този смисъл Решение по дело Bakcsi, посочено по-горе, 
точка 29). 
59. Запитващата юрисдикция трябва при необходимост да 
прецени дали наетият по договор за лизинг автомобил е 
бил включен в имуществото на предприятието и да 
определи обхвата на правото на приспадане, което това 
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предприятие може да ползва в хипотезата на частично 
включване на стоката в неговите стопански активи. 
По възникването на правото на приспадане 
60. Съгласно член 167 от Директивата ДДС правото на 
приспадане на ДДС възниква по времето, когато 
подлежащият на приспадане данък стане изискуем. 
61. Тази разпоредба следва да се разглежда в светлината 
на член 63 от директивата, съгласно който данъчното 
събитие настъпва и данъкът става изискуем, когато стоките 
или услугите са доставени. 
62. По силата на член 64 от посочената директива, когато 
наемът на автомобил се характеризира с предоставяне на 
услуги, които водят до последователни плащания, правото 
на приспадане възниква при изтичането на периода, за 
който се отнася всяко от тези плащания, и към същия 
момент следва да се има предвид наличието на пряка и 
непосредствена връзка между наетия автомобил и 
икономическата дейност на данъчнозадълженото лице. 
63. Ако става дума за дълготраен актив, 
данъчнозадълженото лице, което го включва изцяло в 
имуществото на своето предприятие, има право на 
незабавно приспадане на ДДС (вж. в този смисъл Решение 
по дело Charles и Charles-Tijmens, посочено по-горе, точка 
24, както и цитираната съдебна практика). 
64. С оглед на изложените по-горе съображения член 168, 
буква a) от Директивата ДДС трябва да се тълкува в 
следния смисъл: 
– счита се, че нает автомобил се използва за целите на 
облагаеми сделки на данъчнозадълженото лице, ако 
съществува пряка и непосредствена връзка между 
използването на този автомобил и икономическата дейност 
на данъчнозадълженото лице, като правото на приспадане 
възниква при изтичането на периода, за който се отнася 
всяко от плащанията, и към същия момент следва да се 
има предвид наличието на такава връзка; 
– счита се, че автомобил, който е нает по договор за лизинг 
и се счита за дълготраен актив, се използва за целите на 
облагаеми сделки, ако данъчнозадълженото лице в това си 
качество придобива този актив и го включва изцяло в 
имуществото на своето предприятие, като дължимият при 
придобиването ДДС подлежи изцяло и незабавно на 
приспадане, при което всяка употреба на този актив за 
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лични нужди на данъчнозадълженото лице или за нуждите 
на неговия персонал, или по-общо за цели, различни от 
икономическата дейност на лицето, се приравнява на 
възмездна доставка на услуги. 
По втория и третия въпрос 
65. С втория и третия въпрос запитващата юрисдикция 
цели по същество да се установи дали член 70, алинея 1, 
точка 2 от ЗДДС е съвместим с членове 168 и 176 от 
Директивата ДДС, доколкото допуска да се изключат от 
правото на приспадане стоки и услуги, които са 
предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, 
различни от икономическата дейност на 
данъчнозадълженото лице. 
66. Най-напред трябва да се напомни, че не е в 
компетентността на Съда в рамките на производство по 
член 267 ДФЕС да се произнася както по тълкуването на 
национални законови или подзаконови разпоредби, така и 
по тяхната съвместимост с правото на Съюза. Независимо 
от това обаче той може да предостави на запитващата 
юрисдикция всички тълкувателни елементи, свързани с 
правото на Съюза, които да ѝ бъдат от полза при 
решаването на разглеждания правен проблем (вж. по-
специално Решение от 21 септември 2000 г. по дело 
Borawitz, C-124/99, Recueil, стр. I-7293, точка 17 и Решение 
от 21 октомври 2010 г. по дело Nidera Handelscompagnie, 
C-385/09, все още непубликувано в Сборника, точка 32). 
67. При тези условия следва да се приеме, че с посочените 
въпроси запитващата юрисдикция цели да установи по 
същество дали членове 168 и 176 от Директивата ДДС 
допускат национална правна уредба, която предвижда да 
се изключат от правото на приспадане стоки и услуги, които 
са предназначени за безвъзмездни доставки или за 
дейности, различни от икономическата дейност на 
данъчнозадълженото лице. 
68. Във връзка с това следва да се посочи, че правото на 
приспадане е неразделна част от действащия механизъм 
на облагане с ДДС, то по принцип не може да се 
ограничава и се упражнява по отношение на всички данъци, 
начислени по получени облагаеми доставки (вж. Решение 
от 6 юли 1995 г. по дело BP Soupergaz, C-62/93, Recueil, 
стр. I-1883, точка 18 и Решение от 13 март 2008 г. по дело 
Securenta, C-437/06, Сборник, стр. I-1597, точка 24). 
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69. От член 168, буква a) от Директивата ДДС и от 
съдебната практика, посочена в точка 43 и сл. от 
настоящото съдебно решение, следва, че съществуването 
на право на приспадане предполага данъчнозадълженото 
лице, което действа в това качество, да придобива стока 
или получава услуга, като ги използва за целите на своята 
икономическа дейност. 
70. Разглежданото в главното производство национално 
законодателство изключва каквото и да е право на 
приспадане, когато стоките или услугите са предназначени 
за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от 
икономическата дейност на данъчнозадълженото лице. 
71. Подобно законодателство всъщност изключва правото 
на приспадане на ДДС, когато необходимите условия за 
съществуването на това право не са налице. 
72. Следователно член 70, алинея 1 от ЗДДС не ограничава 
правото на приспадане по смисъла на член 176 от 
Директивата ДДС. 
73. Въпреки това трябва да се уточни, че държава членка 
не може да отказва на данъчнозадължените лица, които са 
избрали да третират като стопански активи използваните 
едновременно за професионални и за лични цели 
дълготрайни активи, приспадането изцяло и незабавно на 
дължимия при придобиването на тези активи ДДС по 
получени доставки, на което те имат право съгласно 
припомнената в точка 63 от настоящото решение постоянна 
съдебна практика (вж. в този смисъл Решение по дело 
Charles и Charles-Tijmens, посочено по-горе, точка 28). 
74. Ето защо на втория и третия въпрос следва да се 
отговори, че членове 168 и 176 от Директивата ДДС трябва 
да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна 
уредба, която предвижда да се изключат от правото на 
приспадане стоки и услуги, които са предназначени за 
безвъзмездни доставки или за дейности, различни от 
икономическата дейност на данъчнозадълженото лице, ако 
определените като дълготраен актив стоки не са включени 
в имуществото на предприятието. 
По петия и шестия въпрос 
По допустимостта 
75. Българското правителство и Комисията считат, че не е 
необходимо да се отговаря на петия и шестия въпрос, тъй 
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като те се отнасяли до хипотеза, която няма отношение към 
спора в главното производство. 
76. В това отношение следва да се напомни, че в рамките 
на производство по член 267 ДФЕС, основано на ясно 
разделение на правомощията между националните 
юрисдикции и Съда, националният съд е компетентен да 
извърши всяка преценка на обстоятелствата по делото. 
Също така само националният съд, който е сезиран със 
спора и трябва да поеме отговорността за последващото 
му съдебно решаване, може да прецени предвид 
особеностите на делото както необходимостта от 
преюдициално заключение, за да може да постанови 
решението си, така и релевантността на въпросите, които 
поставя на Съда. Следователно, щом като поставените 
въпроси се отнасят до тълкуването на правото на Съюза, 
Съдът по принцип е длъжен да се произнесе (вж. по-
специално Решение от 15 декември 1995 г. по дело 
Bosman, C-415/93, Recueil, стр. I-4921, точка 59 и Решение 
от 14 февруари 2008 г. по дело Varec, C-450/06, Сборник, 
стр. I-581, точка 23, както и цитираната съдебна практика). 
77. Съдът също е приел обаче, че при изключителни 
обстоятелства той може да разгледа условията, при които е 
сезиран от националния съд, за да провери собствената си 
компетентност. Отказът да се произнесе по поставен от 
национална юрисдикция преюдициален въпрос е възможен 
само ако е съвсем очевидно, че исканото тълкуване на 
правото на Съюза няма никаква връзка с действителността 
или с предмета на спора по главното производство, когато 
проблемът е хипотетичен или още когато Съдът не 
разполага с необходимите фактически и правни елементи, 
за да бъде полезен с отговора на поставените му въпроси 
(вж. по-специално Решение по дело Bosman, посочено по-
горе, точка 61 и Решение по дело Varec, посочено по-горе, 
точка 24, както и цитираната съдебна практика). 
78. Такъв е настоящият случай. От акта за преюдициално 
запитване всъщност не следва, че придобитите стоки са 
обслужвали неикономически по характер дейности, преди 
да бъдат предназначени за икономическа дейност, или че 
изобщо не са били използвани. Поради това разглежданата 
в тези въпроси хипотеза няма никакво отношение към 
предмета на спора в главното производство. 



118 

 

79. Следователно петият и шестият въпрос трябва да се 
обявят за недопустими. 
По съдебните разноски 
80. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното 
производство настоящото дело представлява отклонение 
от обичайния ход на производството пред запитващата 
юрисдикция, последната следва да се произнесе по 
съдебните разноски. Разходите, направени за представяне 
на становища пред Съда, различни от тези на посочените 
страни, не подлежат на възстановяване. 
По изложените съображения Съдът (втори състав) реши: 
1) Член 168, буква а) от Директива 2006/112/ЕО на 
Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата 
система на данъка върху добавената стойност, трябва 
да се тълкува в следния смисъл:  
– счита се, че нает автомобил се използва за целите на 
облагаеми сделки на данъчнозадълженото лице, ако 
съществува пряка и непосредствена връзка между 
използването на този автомобил и икономическата 
дейност на данъчнозадълженото лице, като правото на 
приспадане възниква при изтичането на периода, за 
който се отнася всяко от плащанията, и към същия 
момент следва да се има предвид наличието на такава 
връзка, 
– счита се, че автомобил, който е нает по договор за 
лизинг и се счита за дълготраен актив, се използва за 
целите на облагаеми сделки, ако данъчнозадълженото 
лице в това си качество придобива този актив и го 
включва изцяло в имуществото на своето предприятие, 
като дължимият при придобиването данък върху 
добавената стойност подлежи изцяло и незабавно на 
приспадане, при което всяка употреба на този актив за 
лични нужди на данъчнозадълженото лице или за 
нуждите на неговия персонал, или по-общо за цели, 
различни от икономическата дейност на лицето, се 
приравнява на възмездна доставка на услуги. 
2) Членове 168 и 176 от Директива 2006/112 допускат 
национална правна уредба, която предвижда да се 
изключат от правото на приспадане стоки и услуги, 
които са предназначени за безвъзмездни доставки или 
за дейности, различни от икономическата дейност на 
данъчнозадълженото лице, ако определените като 
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дълготраен актив стоки не са включени в имуществото 
на предприятието. 
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РЕШЕНИЕ № 1580/18.06.2012 на Варненския 
административен съд, Първо отделение, VІІІ – ми 
състав3 
в публичното заседание на двадесет и втори май две 
хиляди и дванадесета година в състав: 
 
Административен съдия: ИСКРЕНА ДИМИТРОВА 
при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдията 
Искрена Димитрова адм.дело № 3477 на 
Административен съд - Варна по описа за 2010 год., за да 
се произнесе, взе предвид: 
Производството е по реда на чл.156 и сл. от ДОПК. 
Образувано е по жалба на „ЕОН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” 
ООД, против Ревизионен акт № 1001851/28.06.2010г. на 
орган по приходите при ТД на НАП – Варна, в частта 
потвърдена с Решение № 642/26.08.2010г. на директора на 
Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, 
гр.Варна при Централно управление на Национална 
агенция по приходите, с която: 1/ на основание чл.70, ал.1, 
т.2 от ЗДДС са установени задължения за ДДС по периоди 
и в размери, както следва: м.10.2008г. – 361,58лв. и лихви 
71,27лв; м.11.2008г. – 361,58лв. и лихви 66,52лв; 
м.12.2008г. – 357,36лв. и лихви 60,98лв; м.01.2009г. – 
357,38лв. и лихви 56,49лв; м.02.2009г. – 331,80лв. и лихви 
в размер на 48,91лв; м.03.2009г. – 340,40лв. и лихви 
46,22лв; м.04.2009г. – 349,25лв. и лихви 43,65лв; 
м.05.2009г. – 659,07лв. и лихви 75,39лв; м.06.2009г. – 
361,48лв. и лихви 37,64лв; м.07.2009г. – 358,69лв. и лихви 
33,65лв;  
м.10.2009г. – 2858,29лв. и лихви 184,75лв; м.11.2009г. - 
8091,25лв. и лихви 451,64лв; 2/ са установени задължения 
за Корпоративен данък по ЗКПО за 2008г. в размер на 
719,92лв. и лихви в размер на 101,53лв. Жалбоподателят 
оспорва изцяло установените задължения за ДДС, 
Корпоративен данък и лихви. Относно упражненото право 
на данъчен кредит в общ размер 14788,13лв. по фактури 
издадени от „Интерлийз Ауто” ЕАД и „Роял Инвест” ЕООД 
твърди, че органът по приходите не е събрал 
доказателства за тяхната конкретна експлоатация, а само е 
предположил, че автомобилите са използвани за 

                                                           
3
 Необжалвано, влязло в сила. 
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безвъзмездни доставки или за дейности различни от 
икономическата дейност на дружеството. Твърди, че 
автомобилите са използвани за транспортирането на 
управителя от местоживеенето му в гр.Варна до гр.Добрич. 
Счита за ирелевантно обстоятелството, че не са 
представени пътни листи, тъй като дружеството е приело 
да не отчита разходи за гориво. Позовава се на 
разпоредбата на чл.71, ал.3 от ЗДДС, която изключва 
приложението на ограничението по чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС. 
Относно извършеното преобразуване на финансовия 
резултат за 2008г. твърди, че органът по приходите не е 
доказал разходи по смисъла на чл.77, ал.1 от ЗКПО - 
отчетени в нарушение на счетоводното законодателство. 
Иска отмяна на ревизионния акт и присъждане на 
направените по делото разноски. 
Ответната страна, Директора на Дирекция „Обжалване и 
управление на изпълнението” гр.Варна при ЦУ на НАП, 
чрез процесуалния си представител юрисконсулт Ангелина 
Ванкова оспорва жалбата. По отношение на лизинговия 
автомобил сочи, че по делото не са събрани доказателства 
същия да е заведен като актив в дружеството, поради което 
за него не може да се приложи презумпцията, че ще се 
използва за облагаеми сделки и, че е свързан с 
икономическата дейност на ревизираното лице. По 
отношение на наетия автомобил сочи, че по делото не е 
доказано наличието на пряка и непосредствена връзка 
между използването на този автомобил и икономическата 
дейност на дружеството. По тези съображения счита, че 
след като не се установява експлоатацията на автомобила 
и няма осчетоводени разходи за гориво, правилно органът 
по приходите е констатирал, че извършените разходи не са 
свързани с икономическата дейност на дружеството и на 
основание чл.26, т.1 от ЗКПО е преобразувал финансовия 
резултат за 2008г. в посока увеличение със стойността на 
фактурите издадени от „Роял Инвест” ЕООД. Моли жалбата 
да се отхвърли като неоснователна и да се присъди на 
Дирекцията юрисконсултско възнаграждение.  
След преценка на събраните доказателства, съдът намира 
за установено от фактическа страна следното:  
Ревизията е възложена със ЗВР № 900781/28.12.2009г. със 
срок до 3 месеца от датата на връчването й – 08.01.2010г. и 
в обжалваната част е обхващала задълженията за 
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Корпоративен данък по ЗКПО за периода 01.01.2008г. – 
31.12.2008г. и за ДДС за периода 01.07.2008г. – 31.10.2009г. 
Със ЗВР № 1001513/07.04.2010г., срокът за извършване на 
ревизията е изменен до 05.05.2010г., а със ЗВР № 
1001851/04.05.2010г. в обхвата на ревизията по ЗДДС е 
включен данъчен период м.11.2009г. Първоначалната 
заповед за възлагане е издадена от Дарина Д. Петрова в 
качеството й на началник сектор РиП ТД на НАП – Добрич, 
оправомощена да възлага ревизии със Заповед № 
03/05.01.209г. на директора на ТД на НАП – Добрич. 
Останалите ЗВР са издадени от началника на сектор 
„ревизии”, Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Варна, 
оправомощен да възлага ревизии съгласно Заповед № Д-
2/04.01.2010г. и № Д-12/04.01.2010г. на в.и.д. директор на 
ТД на НАП – Варна, съгласно Заповед № ЗЦУ – 
7/04.01.2009г. В срока по чл.117 от ДОПК е съставен 
Ревизионен доклад № 1001851/19.05.2010г., фактическите 
констатации в който ведно с предложените за установяване 
задължения са потвърдени с Ревизионен акт № 
1001851/28.06.2010г. издаден въз основа на ЗОКО № К 
1001851/20.05.2010г. Ревизионният акт е обжалван пред 
директора на Дирекция „ОУИ” – Варна, който с Решение № 
642/26.08.2010г., връчено на 06.10.2010г., го е потвърдил.  
В хода на ревизията е установено, че на 01.10.2008г. „ЕОН 
АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, е сключило с „РОЯЛ ИНВЕСТ” 
ЕООД договор за отдаване под наем на автомобил 
„Мерцедес” GL 4.6 L V8, при наемна цена 140лв. на ден без 
ДДС, която включва неограничен пробег, застраховка 
„Гражданска отговорност”, „Застраховка на превозното 
средство срещу всички рискове”, винетна такса. 
Уговореният срок на договора е от 01 октомври 2008г. до 01 
март 2009г., като според т.2.3. от приложение № 1 към 
договора, при неспазване на срока за връщане на 
автомобила, наемателят се задължава да уведоми 
наемодателя най – късно 5 часа преди изтичане на 
договора. В този случай наемателят може да продължи да 
ползва автомобила, при положение, че същия няма 
резервация. За всеки допълнителен ден наемателят 
заплаща наема уговорен с договора. Във връзка с договора 
за наем, „РОЯЛ ИНВЕСТ” ЕООД е издало данъчни фактури 
№ 1023/03.10.2008г., № 1032/03.11.2008г., № 
1058/03.12.2008г., № 1047/03.12.2009г., № 
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1100/02.02.2009г., № 1126/02.03.2009г., № 
1161/02.04.2009г., № 90/07.05.2009г., № 1205/02.06.2009г. и 
№ 1226/02.07.2009г.  
На 21.10.2009г., „ЕОН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД 
сключило с „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО” ЕАД, клон Варна, договор 
№ 2016090/А_ auto/21.10.2009, за финансов лизинг на 
автомобил Toyota Land Cruieser 120, за срок от 48 месеца. 
По този договор, за ревизирания период са издадени 
фактури № 20083000/26.10.2009г., № 20083001/26.10.2009г. 
и № 20083628/30.10.2009г.  
По всички посочени фактури издадени от „РОЯЛ ИНВЕСТ” 
ЕООД и „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО” ЕАД, жалбоподателят е 
упражнил правото да приспадне отразения в тях данък, в 
данъчния период, в който е получена съответната фактура.  
В хода на ревизията, при преценката за законосъобразното 
упражняване на правото на данъчен кредит, органите по 
приходите са изискали от дружеството доказателства за 
използването на автомобилите в икономическата му 
дейност. Тъй като не са представени пътни листи и в 
счетоводството на дружеството не са отразени разходи за 
гориво, органите по приходите са приели, че в периодите, в 
които е упражнен данъчния кредит, автомобилите не са 
използвани за извършването на облагаеми доставки и за 
целите на икономическата дейност на дружеството, поради 
което е налице ограничението на правото на данъчен 
кредит предвидено в чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС, независимо, 
че са изпълнени условията на чл.69 от ЗДДС. 
Въз основа на констатациите по ЗДДС, органите по 
приходите са приели, че извършените разходи по 
фактурите издадени от „Роял Инвест” ЕООД, не са 
свързани с дейността на дружеството, поради което на 
основание чл.26, т.1 от ЗКПО финансовия резултат следва 
да се увеличи със сумата 7199,20лв.  
С определение № 1130/24.02.2011г., на основание чл. 267, 
параграф първи, буква „б” от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, настоящият състав на 
Административен  
съд – Варна, е отправил преюдициално запитване до Съда 
на Европейския съюз в Люксембург. По направеното 
преюдициално запитване, СЕС се е произнесъл с Решение 
от 16 февруари 2012г. по дело С-118/11, с което са дадени 
следните отговори: 
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1) Член 168, буква а) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета 
от 28 ноември 2006 година относно общата система на 
данъка върху добавената стойност, трябва да се тълкува в 
следния смисъл: 
– счита се, че нает автомобил се използва за целите на 
облагаеми сделки на данъчнозадълженото лице, ако 
съществува пряка и непосредствена връзка между 
използването на този автомобил и икономическата дейност 
на данъчнозадълженото лице, като правото на приспадане 
възниква при изтичането на периода, за който се отнася 
всяко от плащанията, и към същия момент следва да се 
има предвид наличието на такава връзка, 
– счита се, че автомобил, който е нает по договор за лизинг 
и се счита за дълготраен актив, се използва за целите на 
облагаеми сделки, ако данъчнозадълженото лице в това си 
качество придобива този актив и го включва изцяло в 
имуществото на своето предприятие, като дължимият при 
придобиването данък върху добавената стойност подлежи 
изцяло и незабавно на приспадане, при което всяка 
употреба на този актив за лични нужди на 
данъчнозадълженото лице или за нуждите на неговия 
персонал, или по-общо за цели, различни от 
икономическата дейност на лицето, се приравнява на 
възмездна доставка на услуги. 
2) Членове 168 и 176 от Директива 2006/112 допускат 
национална правна уредба, която предвижда да се 
изключат от правото на приспадане стоки и услуги, които са 
предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, 
различни от икономическата дейност на 
данъчнозадълженото лице, ако определените като 
дълготраен актив стоки не са включени в имуществото на 
предприятието. 
С оглед тълкуването дадено от СЕС, с Определение № 
855/20.02.2012г. настоящият съдебен състав е указал на 
жалбоподателя, че в негова тежест е да установи 
включването на лизинговия автомобил в активите на 
предприятието както и, че следва да докаже наличието на 
пряка и непосредствена връзка между наетия автомобил и 
икономическата дейност на дружеството. Във връзка с 
дадените указания, жалбоподателят представя баланс за 
2009г. и извлечение от с/ка 613. По отношение на наетия 
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автомобил сочи, че ще се ползва от доказателствата 
събрани в хода на ревизията. 
Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави 
следните правни изводи: 
Жалбата е подадена от легитимирано лице, в срока по 
чл.156, ал.1 от ДОПК, след изчерпване възможността за 
обжалване по административен ред и в частта потвърдена 
от директора на Дирекция „ОУИ” – Варна с Решение № 
642/26.08.2010г., поради което е ДОПУСТИМА. 
При извършване на задължителната проверка по чл.160, 
ал.2 ДОПК, съдът констатира, че ревизията е възложена от 
компетентен орган и е приключила в определения от него 
срок. Ревизионният акт е издаден от компетентния орган 
съгласно ЗОКО № К 1001851/20.05.2010г. и определя 
данъчни задължения за периода, за който е възложена 
ревизията, поради което не са налице пороци влечащи 
нищожност на ревизионния акт. 
Разгледана по същество, жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА. 
По приложението на Закона за данък върху 

добавената стойност. 
За да откажат правото на данъчен кредит по фактурите 
издадени от „Интерлийз Ауто” ЕАД и „Роял Инвест” ЕООД, 
органите по приходите са приели, че след като 
автомобилите Toyota Land Cruizer 120 и Mercedes CL 4.6LV 
8 не са използвани за извършване на облагаеми доставки, 
е налице основание за прилагане на ограничението 
предвидено в чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС. От своя страна, 
жалбоподателят се позовава на разпоредбата на чл.70, 
ал.3, т.2 от ЗДДС като твърди, че автомобилите са 
използвани за транспортиране на управителя Г.К.К. от 
местоживеене до месторабота и обратно.  
Не се спори, че по отношение на всички издадени фактури 
са изпълнени изискванията на чл.69 от ЗДДС. Спорът е 
формиран по въпросите дали процесните автомобили са 
използвани за икономическата дейност на жалбоподателя, 
съответно налице ли са предпоставките за прилагане на 
ограничението по чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС? 
За да разреши спора между страните, съдът съобрази 
следното: 
ДДС е общ данък върху потреблението, чиято тежест 
изцяло се носи от крайния потребител. До стадия на 
крайния потребител данъчнозадължените лица, които 
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участват в процеса на производство и разпределение, 
превеждат на данъчната администрация начисления на 
клиентите си ДДС, като се приспада платения на техните 
доставчици ДДС. При положение, че данъчнозадължено 
лице придобива стоки и услуги за извършване на 
облагаеми сделки, му се предоставя право да приспада 
ДДС, с който се облага придобиването на стоките и 
услугите. 
Както се посочва в Решение на СЕО от 14 февруари 1985 г. 
по дело Rompelman,  
С-268/83, Recueil, стр. 655, точка 19, Общата система на 
ДДС цели да гарантира пълен неутралитет на данъчната 
тежест върху всички икономически дейности, независимо от 
техните цели или резултати, при условие, че съответните 
дейности по принцип подлежат на облагане с ДДС.  
С Решението от 16 февруари 2012г. по дело С-118/11, 
точка 31, постановено по преюдициално запитване 
отправено в настоящото производство, СЕС е приел, че по 
силата на чл.168 от Директивата ДДС данъчнозадълженото 
лице има право на приспадане на ДДС, доколкото стоките и 
услугите се използват за целите на неговите облагаеми 
сделки. Следователно, необходимо е най – напред 
разглежданите в спора по главното производство дейности 
да се квалифицират с оглед понятието за облагаема 
сделка.  
В конкретния случай, по отношение на автомобила 
предоставен за ползване по силата на договора за наем с 
„Роял Инвест” ЕООД следва да се приеме, че е налице 
доставка на услуга по смисъла на чл.9 от ЗДДС. Съгласно 
разпоредбата на чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС, транспонираща 
разпоредбата на чл.168, буква а) от Директива 2006/11, 
данъчнозадълженото лице може да приспадне дължимия 
за доставените му стоки или услуги ДДС, ако те се 
използват за целите на неговата икономическа дейност. 
Ако придобити от данъчнозадълженото лице стоки или 
услуги се използват за целите на сделки, които са 
освободени или не попадат в приложното поле на ДДС, не 
може нито да се събира данък по извършените доставки, 
нито да се приспада данък по получените доставки – точка 
43 от Решението по дело С-118/11.  
Според точка 45 от Решението, критерият изведен от 
използването на стоката или услугата за целите на сделки, 
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попадащи в икономическата дейност на предприятието, е 
различен според това дали става дума за получаването на 
услуга или придобиването на дълготраен актив. При 
сделка, състояща се в получаването на услуга, каквато е 
наемането на автомобил, наличието на пряка и 
непосредствена връзка между определена получена 
доставка и една или повече извършени доставки, 
пораждащи право на приспадане, е по принцип 
необходимо, за да се признае на данъчнозадълженото 
лице право на приспадане на ДДС, начислен върху 
получена доставка, както и за да се определи обхватът на 
това право (точка 46 от решението). В точка 47 от мотивите 
си СЕС, приема се, че е налице право на приспадане в 
полза на данъчнозадълженото лице дори при липса на 
пряка и непосредствена връзка между определена 
получена доставка и една или повече извършени доставки, 
пораждащи право на приспадане, когато разходите за 
съответните услуги са част от общите разходи на това лице 
и поради това представляват елементи, формиращи цената 
на стоките и услугите, които то доставя. Разходите от този 
вид в действителност имат пряка и непосредствена връзка 
с цялостната икономическа дейност на 
данъчнозадълженото лице. 
Според точка 48 обаче и в двата случая споменати в точки 
46 и 47, наличието на пряка и непосредствена връзка 
предполага, че разходите по получените доставки са 
включени в цената на конкретни извършени доставки или 
съответно в цената на стоките или услугите доставяни от 
данъчнозадълженото лице в рамките на икономическата му 
дейност. Според точка 62 от Решението, по силата на чл.64 
от Директива 2006/112, когато наемът на автомобил се 
характеризира с предоставяне на услуги, които водят до 
последователни плащания, правото на приспадане 
възниква при изтичането на периода, за който се отнася 
всяко едно от плащанията, и към същия момент следва да 
се има предвид наличието на пряка и непосредствена 
връзка между наетия автомобил и икономическата дейност 
на наетия автомобил.  
В обобщение СЕС е посочил, че член 168, буква а) от 
Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 
година относно общата система на данъка върху 
добавената стойност, трябва да се тълкува в смисъл, че 
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нает автомобил се използва за целите на облагаеми сделки 
на данъчнозадълженото лице, ако съществува пряка и 
непосредствена връзка между използването на този 
автомобил и икономическата дейност на 
данъчнозадълженото лице, като правото на приспадане 
възниква при изтичането на периода, за който се отнася 
всяко от плащанията, и към същия момент следва да се 
има предвид наличието на такава връзка.  
В конкретния случай жалбоподателят не е ангажирал 
доказателства, от които да се обоснове извод, че в 
периодите, в които са получавани услугите и са 
извършвани плащанията, наетият автомобил е използван 
за извършване на облагаеми доставки. Не са ангажирани 
доказателства и за това, разходите за съответните услуги 
да са част от общите разходи на жалбоподателя и поради 
това да представляват елементи, формиращи цената на 
стоките и услугите, които то доставя в рамките на 
икономическата си дейност.  
Неоснователно жалбоподателят се позовава на 
разпоредбата на чл.70, ал.3, т.2 от ЗДДС като твърди, че 
автомобилът по договора за наем се използва за превоз на 
управителя от местоживеенето му до месторабота и 
обратно. Съгласно цитираната разпоредба, ограничението 
по ал.1, т.2 от ЗДДС не се прилага за транспортното 
обслужване от местоживеенето до местоработата и 
обратно от работодателя на работниците и служителите 
му, включително на тези по договори за управление, 
предоставяно безвъзмездно от работодателя за целите на 
икономическата му дейност. Тоест, разпоредбата касае 
хипотезата на безвъзмездна доставка по чл.70, ал.1, т.2 от 
ЗДДС, като условието доставката да се използва за 
икономическата дейност не е алтернативно, а следва да 
бъде изпълнено включително при позоваване на чл.70, 
ал.3, т.2 от ЗДДС.  
Както се посочва в Решението по дело С-118/11, точка 51, 
Съдът вече е приел, че макар придвижването от 
местоживеене до месторабота да е необходимо условие за 
присъствието на работното място и следователно за 
полагането на труд, то не е определящо обстоятелство, 
позволяващо да се установи, че превозът на работника от 
местоживеенето до неговото работно място не обслужва 
лични нужди на работника по смисъла на чл.26, пар.1 от 
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Директивата ДДС. Всъщност би било налице противоречие 
с целта на тази разпоредба, ако единствено подобна 
непряка връзка би била достатъчна, за да се изключи 
приравняването към възмездна доставка на това 
придвижване. От друга страна, при особени обстоятелства 
нуждите на предприятието могат да наложат на 
работодателя да осигури сам превоза на работниците от 
местоживеенето им до месторабота, поради което 
организацията на превоза от страна на работодателя не се 
осъществява за различни от икономическата дейност цели. 
В конкретния случай, такива „особени обстоятелства” не са 
установени, поради което фактът, че дружеството има 
вписан управител, в който смисъл са събраните 
доказателства, не променя извода за липсата на доказана 
връзка между получената услуга и извършените облагаеми 
доставки. Не са ангажирани никакви доказателства и за 
това, разходите по получените доставки да са включени в 
цената на конкретни извършени доставки или в цената на 
стоките или услугите доставяни от данъчнозадълженото 
лице в рамките на икономическата му дейност, в който 
смисъл е точка 48 от Решение по дело С-118/11. 
Предвид гореизложеното, правилно по отношение на 
наетия автомобил „Мерцедес” СL 4.6 L V8, органите по 
приходите са приели, че е налице основание за 
приложение на ограничението по чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС и 
са отказали данъчния кредит по всички фактури издадени 
от „Роял Инвест” ЕООД. 
По отношение на лизинговият автомобил Toyota Land 
Cruieser 120, съдът съобрази следното: 
С решението от 16 февруари 2012г. по дело С-118/11, СЕС 
е тълкувал разпоредбата на чл.168, буква а) от Директива 
2006/112 във връзка с въпроса дали допуска 
данъчнозадълженото лице да приспадне ДДС платен по 
договор за ползване на автомобил по силата на договор за 
лизинг, както и в кой момент условията следва да са 
изпълнени, за да възникне правото на приспадане, в 
периода, в който е настъпила изискуемостта на данъка. За 
да отговори на въпроса, СЕС прави разграничение по 
отношение на вида на лизинговия договор, а именно дали 
става въпрос за оперативен или за финансов лизинг. В 
случаите на финансов лизинг сделката се приравнява на 
придобиване на стока - дълготраен актив и когато този 
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актив е придобит от данъчнозадълженото лице в това му 
качество, и е включен изцяло в имуществото на 
предприятието му, дължимият при придобиването ДДС 
подлежи изцяло и незабавно на приспадане. Ако с този 
актив се извършват сделки, различни от икономическата 
дейност на лицето, то те се приравняват на възмездни 
доставки на услуги съгласно чл.26, параграф 1 от 
Директивата. 
Критериите, според които лизингът на автомобил може да 
се определи като сделка, приравнена на придобиването на 
дълготраен актив са посочени в точка 40 от Решението. 
СЕС посочва, че като такава сделка може да се определи 
договорът за лизинг на автомобил, който предвижда в края 
на срока му да се прехвърли собствеността на автомобила 
върху лизингополучателя. В случаите, когато изрично 
такава опция не е предвидена в договора за лизинг на 
автомобил, той може да се прецени като доставка на стока, 
когато върху лизингополучателя се прехвърлят всички 
рискове и изгоди от собствеността на автомобила и ако 
настоящата стойност на сбора от вноските е практически 
идентична на пазарната стойност на стоката. Всъщност 
критериите възприети в точка 38 от решението са тези 
регламентирани с Международен счетоводен стандарт 
(МСС) 17 и Счетоводен стандарт 17. 
Така даденото тълкуване изисква преценката за 
законосъобразността на упражненото право на данъчен 
кредит от лизингополучателя по фактурите издадени по 
договор за лизинг на автомобил, да се направи първо от 
гледна точка на това, в какво качество е придобит 
автомобила – на данъчнозадължено лице или не, второ, от 
гледна точка на вида на лизинга – финансов или 
оперативен и трето, ако договорът е за финансов лизинг, 
придобитият автомобил изцяло или частично е заприходен 
в активите на предприятието за целите на извършваната 
икономическа дейност.  
Съгласно точка 58 от решението на СЕС, въпросът дали 
данъчнозадълженото лице е придобило стоката в това си 
качество се свързва с това дали тя (стоката) е използвана 
за целите на икономическата дейност на лицето. Също така 
в тази точка е посочено, че този въпрос е фактически и 
следва да се преценява с оглед данните по делото в това 
число от значение е естеството на стоката и периодът, 
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който е изтекъл от нейното придобиване до нейното 
използване за целите на икономическата дейност. Според 
точка 57 от решението, придобиването на стоката от 
данъчнозадълженото лице в това му качество е 
определящо за правото му на данъчен кредит, като обхвата 
на първоначалното приспадане на което 
данъчнозадълженото лице има право, се определя от 
използването на стоката или намерението за нейното 
използване. Следователно, ако данъчнозадълженото лице 
е с намерението за използването на стоката, както за 
икономическата си дейност, така и за свои лични цели, то 
следва да я заприходи в стопанските си активи не с цялата 
и стойност, а частично, т.е. частта, която е съответна на 
използването за икономическата му дейност, респективно 
ще има право да ползва данъчния кредит за ДДС, платен 
върху тази част. Ако данъчнозадълженото лице при 
придобиването на стоката е с намерението, че тя ще 
обслужва само икономическата му дейност, но 
впоследствие с нея извърши услуги за задоволяване на 
лични негови или на другиго цели, то лицето следва да 
заприходи изцяло стоката в активите си, респективно ще 
има правото на данъчен кредит за платения ДДС върху 
цялата й стойност. Следва обаче да начисли ДДС за 
последващите сделки, извършени с тази стока, които не са 
свързани с икономическата му дейност.  
С Решение от 26.09.1996г. по дело Enkler, С-230/94, точка 
24 Съдът е приел, че лицето, което иска намаляване на 
ДДС, трябва да установи, че то отговаря на условията за 
получаване на намаляване и, по – специално да докаже, че 
отговаря на критериите да бъде сметнато за 
данъчнозадължено лице. Според точка 26 от същото 
решение, един от факторите, на основата на които 
данъчните органи трябва да преценят, дали 
данъчнозадълженото лице е придобило стоки за целите на 
неговата икономическа дейност, е естеството на стоките. 
Фактът, че имуществото е подходящо само за 
икономическо ползване, по принцип би бил достатъчен за 
установяването на това, че собственикът му го използва за 
целите на неговата икономическа дейност, а следователно 
– с цел получаването на редовни приходи. От друга страна, 
ако поради характера си имуществото може да бъде 
използвано както за икономически цели, така и за лични 



132 

 

нужди, трябва да се разгледат всички обстоятелства, при 
които то е било използвано, за да се определи, дали то 
действително е използвано с цел получаване на редовен 
приход.  
В случая, наетият по силата на договора за лизинг 
автомобил е възможно да бъде използван както за 
облагаеми доставки, така и за лични нужди. От страна на 
жалбоподателя се твърди, че автомобилът се използва за 
транспортиране на управителя от местоживеене до 
месторабота и обратно. От тази гледна точка, автомобилът 
има възможност да се използва и изцяло за лични нужди, 
поради което определящо е намерението на лицето към 
момента на придобиване на автомобила. Тъй като 
договорът за лизинг разкрива белезите на финансов 
лизинг, от значение е да се установи дали автомобилът е 
заведен като актив в предприятието. 
При определяне вида на договора за лизинг, настоящият 
съдебен състав съобрази разпоредбите на СС – 17 Лизинг. 
Съгласно т.3.3. от стандарта, лизингов договор се 
класифицира като финансов лизинг, когато наемодателят 
прехвърля на наемателя всички рискове и изгоди, свързани 
със собствеността на актива. Лизинговия договор по 
принцип се класифицира като финансов лизинг, когато: а) 
наемодателят прехвърля на наемателя собствеността 
върху актива към края на срока на лизинговия договор; б) 
наемателят притежава опция за закупуване на актива на 
цена, която се очаква да бъде значително по – ниска от 
справедливата стойност към датата, на която опцията 
става изпълнима, като в началото на лизинговия договор в 
голяма степен е сигурно, че опцията ще бъде упражнена; в) 
срокът на лизинговия договор покрива по – голямата част 
от икономическия живот на актива, дори ако правото на 
собственост не е прехвърлено; г) в началото на лизинговия 
договор сегашната стойност на минималните лизингови 
плащания се равнява на справедливата стойност на наетия 
актив и д) наетите активи имат специфичен характер, като 
само наемателят може да ги експлоатира без 
извършването на съществени модификации.  
Видно от договора сключен с „Интерлийз Ауто” ЕАД – 
стр.179, в случая безспорно се касае за финансов лизинг, 
тъй като според удостоверението за приемане – стр.184, с 
подписване на „приложение В” за приемане на автомобила, 
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страните по договора потвърждават, че рискът от 
погиването му е преминал окончателно върху 
лизингополучателя, а според погасителния план на стр.182, 
общата стойност на лизинговите вноски се равнява на 
пазарната стойност на автомобила. Видно от събраните по 
делото доказателства обаче - баланс за 2009г. и 
извлечение от сметка 613, жалбоподателят не е завел 
автомобила като актив на дружеството.  
Неправилно от страна на жалбоподателя се твърди, че 
изпълнението на горното условие се установява от 
представеното извлечение от сметка 613. 
Съгласно т.4.3 от СС – 17, при финансов лизингов договор 
наемателят: а) отчита като задължение определената в 
договора обща сума на наемните плащания; б) записва 
наетия актив по справедлива стойност или със стойността 
на минималните лизингови плащания, ако те са по – ниски; 
в) отчита като финансов разход за бъдещи периоди 
разликата между определената по буква „б” стойност на 
наетия актив и общата сума на договорените наемни 
плащания;  
г) признава като текущ финансов разход за периода част от 
финансовия разход за бъдещи периоди пропорционално на 
относителния дял на дължимите минимални лизингови 
плащания по договора за периода в общата сума на 
договорените плащания; д) начислява амортизация на 
амортизируемите наети активи – в съответствие с 
възприетата амортизационна политика за подобни 
амортизируеми собствени активи.  
Видно от представеното извлечение от с/ка 613, във връзка 
с договора за финансов лизинг дружеството е признало 
като текущ разход, разходите по договора за лизинг. 
Според представения баланс за 2009г. обаче дружеството 
няма заведени транспортни средства, а от ОПР за 2009г. 
публикуван в Търговския регистър се установява, че 
дружеството не е отчитало разходи за амортизации.  
Предвид гореизложеното, съобразно отговора на СЕС по 
втория преюдициален въпрос, по отношение на фактурите 
по договора за лизинг – вноски и комисионна, правилно е 
приложено ограничението по чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС. След 
като наетия по договора за лизинг автомобил не е включен 
в капиталовите активи на дружеството, за да възникне 
правото на данъчен кредит във връзка с вноските по 
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договора за лизинг, съобразно отговорът на СЕС по 
първият въпрос, следва да се приеме, че е необходимо да 
има пряка и непосредствена връзка между използването на 
автомобила и икономическата дейност на жалбоподателя, 
за всеки един от периодите, в който е предоставяна 
услугата и са извършвани плащанията. В хода на 
ревизионното и на съдебното производство не се събраха 
доказателства за това автомобилът да е използван за 
облагаеми доставки, в това число, разходите по лизинга да 
са формирали цената на извършени облагаеми доставки. 
По съображенията изложени по – горе, и предвид точка 51 
от мотивите на СЕС, обстоятелството, че автомобилът се 
ползва за превоз на управителя от местоживеенето до 
местоработата му, не е достатъчно за да се приеме, че 
автомобилът се използва за икономическата дейност на 
предприятието.  
След като в периодите, в които е настъпила изискуемостта 
на данъка, не се установяват извършени облагаеми 
доставки от страна на жалбоподателя с наетите 
автомобили, респективно включването на разходите по 
договорите за наем и лизинг в стойността на извършени 
през периода облагаеми доставки, правилно органите по 
приходите са приложили ограничението по чл.70, ал.1, т.2 
от ЗДДС и са отказали данъчния кредит по фактурите 
издадени от „Роял Инвест” ЕООД и „Интерлийз ауто” ЕАД. 
В частта по приложението на ЗКПО.  
В хода на ревизията е установено, че във връзка с 
договора за наем на автомобил от 01.10.2008г. сключен с 
„Роял Инвест” ЕООД, жалбоподателят е отчел разходи за 
външни услуги в размер на 7199,20лв. Във връзка с 
отчетени разходи от ревизираното лице са изискани пътни 
листи и други документи доказващи експлоатацията на 
автомобилите. Пътни листи не са представени и е 
постъпило обяснение, че автомобилът се ползва за 
транспорт на управителя от местоживеене до месторабота. 
Не е установено осигуряване на лицето. При тези 
обстоятелства, органите по приходите са приели, че 
извършените разходи не са свързани с дейността на 
дружеството и на основание чл.26, т.1 от ЗКПО са 
увеличили финансовия резултат за 2008г. със 7199,20лв. В 
резултат на преобразуването е установен финансов 
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резултат за облагане в размер на 12389,83лв. и полагащ се 
корпоративен данък в размер на 1238,98лв.  
Предвид констатациите по приложението на ЗДДС, съдът 
намира, че органите по приходите правилно са приложили 
разпоредбата на чл.26, т.1 от ЗКПО. В хода на ревизията е 
безспорно установено, че дружеството е извършило 
разходи за наем на автомобил по договора с „Роял Инвест” 
ЕООД, които е отчитало като разходи за външни услуги, 
респективно като разходи за дейността, участващи при 
формирането на финансовия резултат. Както в 
ревизионното производство така и в съдебното, от страна 
на жалбоподателя не са представени доказателства за 
това, автомобилът да е използван за икономическата 
дейност на дружеството и да са отчитани приходи от 
продажби на услуги извършени с наетите автомобили. 
Липсват доказателства и за това разходите за наем да са 
участвали при формиране цената на доставяните стоки и 
услуги, в периода, за който се отнася наемната услуга. При 
това положение обосновано е прието, че е налице данъчна 
постоянна разлика по смисъла на чл.26, т.1 от ЗКПО – 
разходи, несвързани с дейността, които на основание 
чл.77, ал.1 от ЗКПО не следва да се признават за данъчни 
цели.  
Предвид изхода на спора, на основание чл.161 от ДОПК, в 
полза на ответната страна следва да се присъди 
юрисконсултско възнаграждение съобразно обжалвания 
материален интерес. Процесуалното представителство е 
реално осъществено, поради което възнаграждението е 
дължимо и следва да се определи по реда на чл.8, вр.чл.7, 
ал.2, т.4 от Наредба № 1 за минималните размери на 
адвокатските възнаграждения, а именно в размер на 
785,73лв. (седемстотин осемдесет и пет лева и седемдесет 
и три стотинки). 
Водим от горното, Варненският административен съд, I-во 
отделение, VIII – ми състав 
Р Е Ш И: 
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕОН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, 
ЕИК *********, гр.Добрич, бул. Трети март № 47, 
представлявано от Г.К.К., против Ревизионен акт № 
1001851/28.06.2010г. на орган по приходите при ТД на НАП 
– Варна, в частта потвърдена с Решение № 
642/26.08.2010г. на директора на Дирекция „Обжалване и 
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управление на изпълнението”, гр.Варна при Централно 
управление на Национална агенция по приходите, с която: 
1/ на основание чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС са му установени 
задължения за ДДС по периоди и в размери, както следва: 
м.10.2008г. – 361,58лв. и лихви 71,27лв; м.11.2008г. – 
361,58лв. и лихви 66,52лв; м.12.2008г. – 357,36лв. и лихви 
60,98лв; м.01.2009г. – 357,38лв. и лихви 56,49лв; 
м.02.2009г. – 331,80лв. и лихви в размер на 48,91лв; 
м.03.2009г. – 340,40лв. и лихви 46,22лв; м.04.2009г. – 
349,25лв. и лихви 43,65лв; м.05.2009г. – 659,07лв. и лихви 
75,39лв; м.06.2009г. – 361,48лв. и лихви 37,64лв; 
м.07.2009г. – 358,69лв. и лихви 33,65лв; м.10.2009г. – 
2858,29лв. и лихви 184,75лв; м.11.2009г. - 8091,25лв. и 
лихви 451,64лв;  
2/ са му установени задължения за корпоративен данък по 
ЗКПО за 2008г. в размер на 719,92лв. и лихви в размер на 
101,53лв. 
ОСЪЖДА „ЕОН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК *********, 
гр.Добрич, бул. Трети март № 47, представлявано от Г.К.К. 
да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението” гр.Варна при ЦУ на НАП, сумата в размер на 
785,73лв. (седемстотин осемдесет и пет лева и седемдесет 
и три стотинки). 
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред 
Върховния административен съд на РБ, в 14-дневен срок от 
съобщаването му на страните.  
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РЕШЕНИЕ от 22.03.2012 г., Клуб, С-153/11 
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 
22 март 2012 година(*) 
„ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 168 — Право на 
приспадане — Възникване на правото на приспадане — 
Право на приспадане на данъчен кредит в полза на 
дружество за закупуването на дълготраен актив, който все 
още не се използва за неговата професионална дейност“ 
По дело C-153/11 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 
основание член 267 ДФЕС от Административен съд Варна 
(България) с акт от 22 март 2011 г., постъпил в Съда на 28 
март 2011 г., в рамките на производство по дело 
„Клуб“ ООД 
срещу 
Директор на дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“, Варна, при Централно управление на 
Националната агенция за приходите, 
СЪДЪТ (втори състав), 
състоящ се от: г-н J. N. Cunha Rodrigues (докладчик), 
председател на състав, г-н A. Rosas, г-н A. Ó Caoimh, г-н 
Aл. Арабаджиев и г-н C. G. Fernlund, съдии, 
генерален адвокат: г-жа E. Sharpston, 
секретар: г-н A. Calot Escobar, 
предвид изложеното в писмената фаза на производството, 
като има предвид становищата, представени: 
– за българското правителство, от г-н Цв. Иванов и г-жа Д. 
Драмбозова, в качеството на представители, 
– за Европейската комисия, от г-жа L. Lozano Palacios и г-н 
Д. Русанов, в качеството на представители, 
предвид решението, взето след изслушване на генералния 
адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на 
заключение, 
постанови настоящото 
Решение 
1. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на 
член 168, буква a) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 
28 ноември 2006 година относно общата система на данъка 
върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално 
издание на български език, глава 9, том 3, стр. 7, наричана 
по-нататък „Директивата за ДДС“). 
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2. Запитването е отправено в рамките на спор между „Клуб“ 
ООД (наричано по-нататък „Клуб“) и директора на дирекция 
„Обжалване и управление на изпълнението“, гр. Варна, при 
Централно управление на Националната агенция за 
приходите, относно данъчноревизионен акт, с който на 
дружеството се отказва право на приспадане на платен за 
придобиването на апартамент данък върху добавената 
стойност (наричан по-нататък „ДДС“). 
Правна уредба 
Право на Съюза 
3. Съгласно член 9, параграф 1 от Директивата за ДДС: 
„Данъчнозадължено лице“ означава всяко лице, което 
извършва независима икономическа дейност на някое 
място, без значение от целите и резултатите от тази 
дейност. 
Всяка дейност на производители, търговци или лица, 
предоставящи услуги, включително в областта на минното 
дело и земеделието, и дейностите на свободните професии 
се счита за „икономическа дейност“. Експлоатацията на 
материална и нематериална вещ с цел получаване на 
доход от нея на постоянна основа се счита по-специално за 
икономическа дейност“. 
4. Съгласно член 26 от тази директива: 
„1. Всяка от следните сделки се третира като възмездна 
доставка на услуги: 
a) употребата на стоки, които са част от стопанските активи 
за лични нужди на данъчнозадълженото лице или за 
нуждите на неговия персонал, или по-общо за цели, 
различни от икономическата дейност на лицето, когато 
дължимият за тези стоки данък върху добавената стойност 
подлежи на изцяло или частично приспадане; 
б) безвъзмездната доставка на услуги, извършена от 
данъчнозадълженото лице, за негови лични нужди или по-
общо за цели, различни от икономическата дейност на 
лицето. 
2. Държавите членки могат да дерогират от разпоредбите 
на параграф 1, при условие че такава дерогация не води до 
нарушаване на конкуренцията“. 
5. Член 63 от посочената директива предвижда, че 
„[д]анъчното събитие настъпва и ДДС става изискуем, 
когато стоките или услугите са доставени “. 
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6. Съгласно член 167 от същата директива „[п]равото на 
приспадане възниква по времето, когато подлежащият на 
приспадане данък стане изискуем”. 
7. Съгласно член 168 от Директивата за ДДС: 
„Доколкото стоките и услугите се използват за целите на 
облагаемите сделки на данъчнозадължено лице, същото 
има правото, в държава членка, в която извършва тези 
сделки да приспадне следното от дължимия данък върху 
добавената стойност, който то е задължено да плати: 
a) дължимия или платен ДДС в тази държава членка по 
отношение на доставката за него на стоки или услуги, 
извършена или която предстои да бъде извършена от друго 
данъчнозадължено лице; 
[…]“. 
8. Член 273 от Директивата гласи следното: 
„Държавите членки могат да наложат други задължения, 
които те считат за необходими за осигуряване правилното 
събиране на ДДС и предотвратяване избягването на 
данъчно облагане, при спазване на условието за 
равнопоставено третиране между вътрешни сделки и 
сделки, извършвани между държави членки от 
данъчнозадължени лица и при условие, че такива 
задължения не пораждат в търговията между държавите 
членки […] формалности, свързани с преминаването на 
границите. 
Възможността за избор по първа алинея не може да се 
използва за налагане на допълнителни задължения към 
тези, установени в глава 3“. 
Национално право 
9. Съгласно член 6, алинея 3, точка 1 от Закона за данък 
върху добавената стойност (ДВ. бр. 63 от 4 август 2006 г., 
наричан по-нататък „ЗДДС“) за възмездна доставка на 
стока се смята „отделянето или предоставянето на стоката 
за лично ползване или употреба на данъчнозадълженото 
физическо лице, на собственика, на неговите работници и 
служители или на трети лица и при условие че при 
производството, вноса или придобиването ѝ е приспаднат 
изцяло или частично данъчен кредит“. 
10. Член 12, алинея 1 от ЗДДС определя като облагаема 
доставка „всяка доставка на стока или услуга по смисъла на 
чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице 
по този закон и е с място на изпълнение на територията на 
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страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, 
извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в 
които този закон предвижда друго“. 
11. Съгласно член 69, алинея 1 от ЗДДС: 
„Когато стоките и услугите се използват за целите на 
извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, 
лицето има право да приспадне: 
1. данъка за стоките или услугите, които доставчикът — 
регистрирано по този закон лице, му е доставил или 
предстои да му достави“. 
12. Член 70, алинея 1 от ЗДДС уточнява: 
„Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, 
независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, 
когато: 
[…] 
2. стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни 
доставки или за дейности, различни от икономическата 
дейност на лицето; 
[…]“. 
13. Съгласно член 79, алинеи 1 и 2 от ЗДДС: 
„(1) Регистрирано лице, което изцяло или частично е 
приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, 
придобити или внесени от него стоки или услуги и 
впоследствие ги използва за извършване на освободени 
доставки или за доставки или дейности, за които не е 
налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи 
данък в размер на ползвания данъчен кредит. 
(2) Регистрирано лице, което изцяло е приспаднало 
данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или 
внесени от него стоки или услуги и впоследствие ги 
използва както за извършване на доставки, за които е 
налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за 
освободени доставки или за доставки или дейности, за 
които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, 
и лицето не може да определи каква част от стоките или 
услугите се използват за доставки с право на данъчен 
кредит и за доставки без право на данъчен кредит, дължи 
данък, определен по реда на ал. 7“. 
14. Член 79, алинея 7 от ЗДДС съдържа формулите за 
изчисляване на дължимия данък в случаите по алинея 2 от 
същия член. 
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15. Член 38, алинея 3 от Закона за устройство на 
територията (ДВ № 1 от 2 януари 2001 г., наричан по-
нататък „ЗУТ“) предвижда: 
„В съществуваща жилищна сграда с режим на етажна 
собственост се допуска преустройство и промяна на 
предназначението на жилищно помещение или на 
самостоятелно жилище в кабинет за здравни нужди, за 
офис или за ателие за индивидуална творческа дейност, 
свързани с достъп на външни лица в сградата, ако обектите 
се намират на първия или на полуподземния етаж, 
преустройството им е съобразено със санитарно-
хигиенните, противопожарните и другите технически 
изисквания и въз основа на изрично писмено нотариално 
заверено съгласие на всички собственици на жилища — 
непосредствени съседи на обектите. По изключение може 
да се допусне разполагане на посочените обекти и на други 
надземни етажи само въз основа на решение на общото 
събрание на собствениците на жилища, взето по 
установения ред, и с изрично писмено нотариално 
заверено съгласие на всички собственици на жилища — 
непосредствени съседи на обекта“. 
16. Член 177, алинея 1 от ЗУТ гласи: 
„След завършването на строежа и приключване на 
приемните изпитвания, когато те са необходими, 
възложителят регистрира пред органа, издал разрешението 
за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като 
представя окончателния доклад по чл. 168, ал. 6, 
договорите с експлоатационните дружества за 
присъединяване към мрежите на техническата 
инфраструктура и документ от Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, че е изпълнено изискването по чл. 
175, ал. 5“. 
17. Съгласно член 177, алинея 3 от ЗУТ: 
„В 7-дневен срок от постъпване на искането органът, издал 
разрешението за строеж, след проверка на 
окомплектоваността на документите, регистрира 
въвеждането на строежа в експлоатация и издава 
удостоверение за въвеждане в експлоатация“. 
18. Съгласно член 178, алинея 1 от ЗУТ не се разрешава да 
се ползват строежи или части от тях преди да са въведени 
в експлоатация от компетентния орган по чл. 177 от същия 
закон. 
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Спорът в главното производство и преюдициалните 
въпроси 
19. Дейността на „Клуб“ се състои в експлоатацията на 
хотел в българския морски курорт Варна. 
20. През май 2009 г. дружеството закупува в София 
мезонет, предназначен да се ползва като жилище. 
Дължимият за тази покупка ДДС е приспаднат, но не е 
подадена данъчна декларация до данъчните органи за 
заплащане на местен данък за апартамента. 
21. „Клуб“ не променя предназначението на имота, нито 
открива партиди на свое име за електрическа енергия и 
вода. 
22. Въз основа на това данъчните органи приемат, че 
разглежданият в главното производство апартамент е 
предназначен да се ползва като жилище, а не за 
професионална дейност. Те считат, че доколкото 
апартаментът не се ползва за дейността на предприятието, 
то при придобиването му не е възникнало право на 
приспадане на данъчен кредит, поради което издават 
данъчноревизионен акт по отношение на „Клуб“. 
23. „Клуб“ обжалва ревизионния акт пред директора на 
дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, 
Варна, при Централно управление на Националната 
агенция за приходите, който го потвърждава.  
24. Жалбоподателят в главното производство отнася 
жалбата си пред Административен съд Варна. 
25. Пред тази юрисдикция „Клуб“ твърди, че разглежданият 
в главното производство имот е предназначен за 
професионална дейност, тъй като възнамерява да го 
използва за срещи при воденето на преговори с 
туроператори. 
26. Впоследствие е представена данъчна декларация за 
местни данъци, в която е посочено, че апартаментът се 
използва като офис. 
27. Данъчните органи приемат, че към момента на 
данъчната ревизия „Клуб“ не е доказало, че апартаментът 
се използва за професионални цели, нито че той ще бъде 
използван за такива цели в бъдеще. 
28. В хода на главното производство е представено писмо 
от Столична община, в което се уточнява, че тя не 
разполага с никакви данни за внесено искане за издаване 
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на удостоверение за въвеждане в експлоатация за този 
апартамент. 
29. Според запитващата юрисдикция налице е 
противоречива практика на Върховния административен 
съд по прилагането на член 70, параграф 1, точка 2 от 
ЗДДС. 
30. В част от съдебната практика се приемало, че при 
закупуването на имот данъчнозадължените лица имат 
право на приспадане на данъчен кредит, като се има пред 
вид или че предназначението на имота може да се прецени 
едва след неговото въвеждане в експлоатация, или че 
икономическата дейност на лицето включва и бъдещи 
доставки. 
31. В друга част от съдебната практика се приемало, че за 
да упражни правото на приспадане на данъчен кредит при 
закупуването на имот, който все още не е въведен в 
експлоатация, задълженото лице следва да докаже, че 
имотът е използван за целите на неговата икономическа 
дейност преди данъчната ревизия. 
32. Според запитващата юрисдикция това последно 
буквално тълкуване на националното право не е 
съобразено с принципите на правото на Съюза, които 
уреждат правото на приспадане на данъчен кредит за 
дълготрайните активи. 
33. При тези условия Административен съд Варна решава 
да спре производството и да постави на Съда следните 
преюдициални въпроси: 
„1) Следва ли член 168, буква а) от Директивата [за ДДС] да 
се тълкува в смисъл, че след като данъчнозадълженото 
лице е упражнило правото си на избор и е включило 
недвижимия имот, представляващ капиталова стока, в 
имуществото на предприятието, то се презюмира 
(предполага до доказване на противното), че тази стока ще 
се използва за целите на извършваните от лицето 
облагаеми доставки? 
2) Следва ли член 168, буква а) от Директивата [ДДС] да се 
тълкува в смисъл, че правото на приспадане на данъчен 
кредит за закупуване на недвижим имот, включен в 
активите на предприятието на данъчнозадължено лице, 
възниква незабавно в данъчния период, в който данъкът е 
станал изискуем, независимо от обстоятелството, че 
недвижимият имот не може да се използва предвид 
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липсата на задължително по закон разрешение за 
експлоатация на имота? 
3) Съответства ли на Директивата и съдебната практика по 
тълкуването ѝ административна практика, като тази на 
Националната агенция за приходите, при която се 
постановява отказ на упражненото право на приспадане на 
данъчен кредит на данъчнозадължени по ЗДДС лица за 
закупени от тях капиталови стоки на основание, че същите 
се ползват за лични нужди от собствениците на 
дружествата, без за това ползване да се начислява ДДС? 
4) В хипотеза като тази в главното производство налице ли 
е за дружеството жалбоподател право на приспадане на 
данъчен кредит за покупката на недвижим имот — мезонет 
в гр. София?“. 
По преюдициалните въпроси 
По първия, втория и третия преюдициален въпрос 
34. С първия, втория и третия въпрос, които следва да 
бъдат разгледани заедно, запитващата юрисдикция иска по 
същество да установи дали член 168, буква a) от 
Директивата за ДДС следва да се тълкува в смисъл, че по 
отношение на придобиването на имот, който представлява 
включен в имуществото на предприятието дълготраен 
актив, правото на приспадане на данъчен кредит възниква 
в данъчния период, в който данъкът е станал изискуем, 
независимо от обстоятелството, че имотът не е използван 
веднага за професионални цели. Във връзка с това 
запитващата юрисдикция иска да установи дали на 
данъчнозадължено лице може да се откаже правото на 
приспадане на данъчен кредит за придобит от него 
дълготраен актив, поради това че последният се използва 
за лични нужди. 
35. В самото начало трябва да се припомни, че 
установеният в Директивата за ДДС режим на приспадане 
цели да облекчи изцяло предприемача от тежестта на ДДС, 
който е дължим или платен във връзка с всички негови 
икономически дейности. Общата система на ДДС 
следователно цели да гарантира пълен неутралитет на 
данъчната тежест върху всички икономически дейности, 
независимо от техните цели или резултати, при условие че 
съответните дейности по принцип подлежат на облагане с 
ДДС (вж. по-специално Решение от 14 февруари 1985 г. по 
дело Rompelman, 268/83, Recueil, стр. 655, точка 19, както и 
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Решение от 16 февруари 2012 г. по дело ЕОН Асет 
Мениджмънт, C-118/11, все още непубликувано в Сборника, 
точка 43). 
36. От член 168 от Директивата за ДДС следва, че 
доколкото данъчнозадълженото лице, което в това си 
качество придобива стока, използва тази стока за нуждите 
на своите облагаеми дейности, то има право да приспадне 
дължимия за тази стока или платен ДДС (вж. в този смисъл 
Решение от 11 юли 1991 г. по дело Lennartz, C-97/90, 
Recueil, стр. I-3795, точка 8, както и Решение от 21 април 
2005 г. по дело HE, C-25/03, Recueil, стр. I-3123, точка 43). 
Съгласно членове 63 и 167 от Директивата за ДДС това 
право на приспадане възниква в момента, в който 
подлежащият на приспадане данък стане изискуем или в 
момента на доставяне на стоките (вж. в този смисъл 
Решение от 2 юни 2005 г. по дело Waterschap Zeeuws 
Vlaanderen, C-378/02, Recueil, стр. I-4685, точка 31). 
37. И обратно, когато стоката не се използва за нуждите на 
икономическата дейност на данъчнозадълженото лице по 
смисъла на член 9, параграф 1, втора алинея от същата 
директива, но то я използва за личните си нужди, не може 
да възникне никакво право на приспадане (вж. в този 
смисъл Решение по дело Lennartz, точка 9 и Решение по 
дело HE, точка 43, посочени по-горе). 
38. В хипотезата, при която дадена сделка се състои в 
придобиването на дълготраен актив, предназначен отчасти 
за лично и отчасти за професионално ползване, 
данъчнозадълженото лице може да избере да включи 
изцяло актива в имуществото на предприятието (вж. в този 
смисъл Решение от 4 октомври 1995 г. по дело Armbrecht, 
C-291/92, Recueil, стр. I-2775, точка 20 и Решение от 14 юли 
2005 г. по дело Charles и Charles-Tijmens, C-434/03, Recueil, 
стр. I-7037, точка 23, както и цитираната съдебна практика). 
В такъв случай дължимият при придобиването на този 
актив ДДС по принцип подлежи изцяло на приспадане. При 
тези условия, когато включена в стопанските активи стока 
дава право на пълно или частично приспадане на платения 
по получени доставки ДДС, употребата ѝ за лични нужди на 
данъчнозадълженото лице или за нуждите на неговия 
персонал, или по-общо за цели, различни от 
икономическата дейност на лицето, се приравнява на 
възмездна доставка на услуги съгласно член 26, параграф 
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1 от Директивата за ДДС (вж. Решение по дело Charles и 
Charles-Tijmens, посочено по-горе, точки 24 и 25, както и 
цитираната съдебна практика; Решение от 23 април 2009 г. 
по дело Puffer, C-460/07, Сборник, стр. I-3251, точка 41 и 
Решение по дело ЕОН Асет Мениджмънт, посочено по-
горе, точка 54). 
39. По този начин придобиването на стоката от 
данъчнозадълженото лице в това му качество е 
определящо за прилагането на системата на ДДС и 
следователно на механизма на приспадане (вж. в този 
смисъл Решение по дело Lennartz, посочено по-горе, точка 
15 и Решение по дело ЕОН Асет Мениджмънт, посочено по-
горе, точка 57). 
40. Данъчнозадължено лице действа в това си качество, 
когато действа за нуждите на своята икономическа дейност 
по смисъла на член 9, параграф 1, втора алинея от 
Директивата за ДДС (вж. в този смисъл Решение от 8 март 
2001 г. по дело Bakcsi, C-415/98, Recueil, стр. I-1831, точка 
29).  
41. Въпросът дали данъчнозадълженото лице действа в 
това си качество е фактически и следва да се преценява с 
оглед на всички данни по случая, сред които са естеството 
на дадената стока и периодът, който е изтекъл от нейното 
придобиване до нейното използване за целите на 
икономическата дейност на това данъчнозадължено лице 
(вж. в този смисъл Решение по дело Bakcsi, точка 29 и 
Решение по дело ЕОН Асет Мениджмънт, точка 58, 
посочени по-горе). Също така може да се вземе предвид 
дали са предприети енергични действия за осъществяване 
на преустройство в обекта и за получаването на 
разрешения, каквито са посочените в член 38, алинея 3 от 
ЗУТ, които се изискват за използването на актива за 
професионални цели. 
42. Съдът приема, че ако на данъчнозадълженото лице 
бъде отказано приспадане на дължимото ДДС по получени 
доставки за облагаеми впоследствие професионални 
дейности, независимо от неговото първоначално желание 
да включи дълготрайния актив изцяло в предприятието си с 
оглед на бъдещи доставки, лицето не би било освободено 
изцяло от тежестта на данъка върху имуществото, което то 
използва за нуждите на своята икономическа дейност, а 
облагането на неговите икономически дейности би довело 
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до двойно данъчно облагане, което противоречи на 
принципа за данъчен неутралитет, присъщ на общата 
система на ДДС (вж. в този смисъл Решение по дело Puffer, 
посочено по-горе, точки 45 и 46). 
43. По отношение на данъчната тежест върху 
предприятието принципът на неутралитет на ДДС изисква 
капиталовите разходи, направени за нуждите и във връзка 
с дадено предприятие, да се считат за икономическа 
дейност, която поражда право на незабавно приспадане на 
дължимия ДДС по получени доставки (вж. в този смисъл 
Решение по дело Rompelman, точка 22 и Решение по дело 
Puffer, точка 47, посочени по-горе). 
44. Следователно частноправен субект, който придобива 
стоки за нуждите на дадена икономическа дейност по 
смисъла на член 9, параграф 1, втора алинея от 
Директивата за ДДС, прави това в качеството си на 
данъчнозадължено лице дори когато не използва веднага 
стоките за своите икономически дейности (вж. в този 
смисъл Решение по дело Lennartz, посочено по-горе, точка 
14). 
45. Запитващата юрисдикция следва да прецени дали в 
главното производство „Клуб“ действително е придобило 
разглеждания имот за нуждите на своята икономическа 
дейност. Ако това е така, дружеството ще може да 
приспадне изцяло и незабавно дължимото ДДС за стоката, 
която е изцяло включена в имуществото на неговото 
предприятие, макар тя да не е използвана веднага за 
нуждите на неговата икономическа дейност. 
46. Следва да се добави, че при липсата на обстоятелства, 
свързани с измама или злоупотреба, и освен ако няма 
евентуални корекции в съответствие с предвидените в 
Директивата за ДДС условия, веднъж възникналото право 
на приспадане остава придобито право (вж. в този смисъл 
Решение от 8 юни 2000 г. по дело Breitsohl, C-400/98, 
Recueil, стр. I-4321, точка 41 и Решение от 21 февруари 
2006 г. по дело Halifax и др., C-255/02, Recueil, стр. I-1609, 
точка 84). 
47. Както Съдът е приел във връзка с това, когато поради 
външни за неговата воля обстоятелства 
данъчнозадълженото лице не е могло да използва стоките 
или услугите, довели до приспадане при облагаеми сделки, 
правото на приспадане остава придобито, тъй като в 
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подобен случай не съществува никаква опасност от измама 
или злоупотреба, които биха могли да обосноват 
последващо възстановяване на приспаднатите суми 
(Решение от 8 юни 2000 г. по дело Schloßstrasse, C-396/98, 
Recueil, стр. I-4279, точка 42). 
48. От друга страна, в случаи на измама или злоупотреба, 
при които данъчнозадълженото лице е дало вид, че желае 
да разгърне конкретна икономическа дейност, но всъщност 
се е опитало да включи в своето частно имущество стоки, 
които могат да бъдат предмет на приспадане, данъчната 
администрация може да поиска възстановяването с 
обратна дата на приспаднатите суми, тъй като 
приспаданията са били допуснати въз основа на неверни 
декларации (вж. Решение по дело Schloßstrasse, посочено 
по-горе, точка 40 и цитираната съдебна практика). 
49. Добре е да се припомни, че констатирането на 
съществуваща практика на злоупотреба е свързано с 
наличието на две условия. От една страна, в резултат от 
разглежданите сделки, въпреки че формално са били 
изпълнени условията, предвидени в съответните 
разпоредби от Директивата за ДДС и в транспониращото 
тази директива национално законодателство, трябва да е 
било получено данъчно предимство, предоставянето на 
което би противоречало на преследваната от тези 
разпоредби цел. От друга страна, от определена 
съвкупност от обективни доказателства трябва да е видно, 
че основната цел на разглежданата сделка е получаването 
на данъчно предимство (вж. в този смисъл Решение по 
дело Halifax и др., посочено по-горе, точки 74 и 75). 
50. Мерките, които държавите членки могат да приемат по 
силата на член 273 от Директивата за ДДС, за да осигурят 
правилното събиране на данъка и да предотвратяват 
измамите, не трябва обаче да надхвърлят необходимото за 
постигането на такива цели и не трябва да поставят под 
въпрос неутралитета на ДДС (вж. Решение от 21 октомври 
2010 г. по дело Nidera Handelscompagnie, C-385/09, все още 
непубликувано в Сборника, точка 49). 
51. В случая запитващата юрисдикция следва да провери 
дали с оглед на обективни доказателства се установява 
наличието на измамна практика, каквато е посочената в 
точка 49 от настоящото решение. 
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52. Въз основа на гореизложеното член 168, буква a) от 
Директивата за ДДС следва да се тълкува в смисъл, че 
данъчнозадължено лице, което в това си качество е 
придобило дълготраен актив и го е включило в 
имуществото на предприятието, има право да приспадне 
платения за придобиването на този актив ДДС в данъчния 
период, в който данъкът е станал изискуем, независимо от 
обстоятелството, че активът не е използван веднага за 
професионални цели. Запитващата юрисдикция следва да 
определи дали данъчнозадълженото лице е придобило 
дълготрайния актив за нуждите на своята икономическа 
дейност и евентуално да прецени дали е налице измамна 
практика. 
По четвъртия въпрос 
53. Със своя четвърти въпрос запитващата юрисдикция 
иска да установи дали при аналогични на описаните в 
главното производство обстоятелства жалбоподателят има 
право да приспадне данъчен кредит за закупуването на 
намиращ се в София имот. 
54. Трябва да се напомни, че по реда на член 267 ДФЕС 
Съдът не е оправомощен да прилага разпоредби от 
правото на Съюза за определен случай, а само да се 
произнася във връзка с тълкуването на Договорите и на 
актовете, приети от институциите на Съюза (вж. в този 
смисъл Решение от 10 май 2001 г. по дело Veedfald, 
C-203/99, Recueil, стр. I-3569, точка 31 и Решение от 10 юли 
2008 г. по дело Feryn, C-54/07, Сборник, стр. I-5187, точка 
19). 
55. В дадения случай чрез своя въпрос запитващата 
юрисдикция търси пряко прилагане от страна на Съда на 
член 168 от Директивата за ДДС спрямо обстоятелствата в 
главното производство, макар че националната юрисдикция 
следва да се произнесе по него, като се позове евентуално 
на дадения на останалите преюдициални въпроси отговор. 
56. При тези условия Съдът не е компетентен да отговори 
на четвъртия въпрос. 
По съдебните разноски 
57. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното 
производство настоящото дело представлява отклонение 
от обичайния ход на производството пред запитващата 
юрисдикция, последната следва да се произнесе по 
съдебните разноски. Разходите, направени за представяне 
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на становища пред Съда, различни от тези на посочените 
страни, не подлежат на възстановяване. 
По изложените съображения Съдът (втори състав) реши: 
Член 168, буква a) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета 
от 28 ноември 2006 година относно общата система на 
данъка върху добавената стойност трябва да се 
тълкува в смисъл, че данъчнозадължено лице, което в 
това си качество е придобило дълготраен актив и го е 
включило в имуществото на предприятието, има право 
да приспадне платения за придобиването на този актив 
данък върху добавената стойност в данъчния период, 
в който данъкът е станал изискуем, независимо от 
обстоятелството, че активът не е използван веднага за 
професионални цели. Запитващата юрисдикция следва 
да определи дали данъчнозадълженото лице е 
придобило дълготрайния актив за нуждите на своята 
икономическа дейност и евентуално да прецени дали е 
налице измамна практика. 
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РЕШЕНИЕ № 2094/02.08.2012 г. на Варненския 
административен съд, Първо отделение, V-ти състав 
в публично заседание трети юли две хиляди и дванадесета 
година в състав: 
 Съдия: Ивелина Янева 
при секретаря В.К., и в присъствието на прокурора ……….., 
като разгледа докладваното от съдията И. Янева адм.дело 
N 1640 по описа на Административен съд Варна за 2010 
год., за да се произнесе, взе предвид: 
Производството е по чл.156 и сл. от ДОПК. 
Образувано е по жалба на ООД „Клуб” с адрес на 
управление гр.Варна, к.к.”Златни пясъци”, х-л Еделвайс 
срещу Ревизионен акт № 030902491 / 25.01.2010г., издаден 
от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Варна, 
потвърден с Решение № 149 / 26.03.2010г. на Директора на 
Дирекция “ОУИ” – Варна при ЦУ на НАП, с който за данъчни 
периоди м.05.2006г., 04.2007г. и 05.2009г. е отказано право 
на данъчен кредит в общо в размер на 72 564,58лв., през 
данъчен период м.10.2006г. е начислен ДДС в размер на 6 
908,64лв., преобразуван е финансовия резултат на 
дружеството за 2008г., като е определен допълнително 
корпоративен данък за внасяне в размер на 800,28лв. и за 
невнесения в срок данък са начислени лихви. В жалбата се 
твърди, че ревизионния акт е незаконосъобразен – издаден 
при нарушение на процесуалния закон и неправилно 
тълкуване и прилагане на закона и на събраните 
доказателства. Изложени подробни доводи, че разходите 
за наем на съблекални „Адамов плаж”, със сменено 
предназначение за заведение за бързо хранене с 
наименование „Булгари екзит” при морски плаж „Варна – 
централен” са свързани с бъдещото преотдаване под наем 
на обекта през 2008г., поради което са налице основанията 
както за признаване на правото на данъчен кредит, така и 
за отчитане на разходи за обекта. Твърди се, че 
увеличението на стойността на инвестиционния обект е в 
резултат на извършени ремонтни дейности и след решение 
на двамата съсобственици, поради което е налице 
документална обоснованост на разходите. Твърди се, че 
правилно е определена стойността на продадения 
апартамент и разходите за наем на търговски площ в 
к.к.”Златни пясъци” са свързани с бъдещи приходи. Твърди, 
че закупения мезонет в гр.София се използва за дейността 
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на дружеството – сключване от управителя на договори с 
туроператори за сезон 2010. Моли се за отмяна на 
атакувания административен акт в обжалваната част и 
присъждане на сторените по делото разноски. 
Ответната страна, Директора на Дирекция „ОУИ”, гр.Варна, 
чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и 
моли съда да я отхвърли. Претендира присъждане на 
юрисконсултско възнаграждение. 
Жалбата е подадена в законоустановения срок, от 
легитимирано лице и при наличие на интерес от 
обжалване, поради което е допустима. 
След като разгледа оплакванията, изложени в жалбата, 
доказателствата по делото, становищата на страните и в 
рамките на задължителната проверка по чл.160 ДОПК, 
административният съд приема за установено от 
фактическа страна следното: 
Предмет на обжалване е Ревизионен акт № 030902491 / 
25.01.2010г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП 
– гр.Варна, с който за данъчни периоди м.05.2006г., 
04.2007г. и 05.2009г. е отказано право на данъчен кредит в 
общо в размер на 72 564,58лв., през данъчен период 
м.10.2006г. е начислен ДДС в размер на 6 908,64лв., 
преобразуван е финансовия резултат на дружеството за 
2008г., като е определен допълнително корпоративен данък 
за внасяне в размер на 800,28лв. и за невнесения в срок 
данък са начислени лихви.  
В хода на ревизионното производство са установени 
следните факти, относими към повдигнатия пред съда спор: 
ООД „Клуб” е вписано в търговския регистър при ШОС през 
2004г., през същата година е променено седалището на 
дружеството в гр.Варна и съдружниците – Б. И.М. и М.Д. Р. 
Дружеството е регистрирано по ЗДДС от 14.07.2004г. и през 
ревизирания период 01.02.2006г. – 30.06.2009г. извършва 
основно дейност – отдаване под наем на собствени 
недвижими имоти – хотел „Еделвайс”. 
Дружеството закупува през 2004г. от ООД „Омега България” 
/свързано лице/ 34% от хотел „Еделвайс” в к.к.”Златни 
пясъци”, като счетоводно по сметка 224 „инвестиционни 
имоти” са заведени два актива – „идеална част от х-л 
Еделвайс” и „идеална част от бар-басейн”. В Данъчния 
амортизационен план за актива „идеална част от бар-
басейн” са посочени дата на придобиване 13.05.2004г., 
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дата на въвеждане в експлоатация 01.06.2004г., стойност 
на придобиване 10 199,78лв. и амортизируема стойност 10 
199,78лв. За актив „идеална част от х-л Еделвайс” в ДАПл 
са отразени същите дати на придобиване и въвеждане в 
експлоатация и стойност на придобиване 29 111,92лв. и 
амортизируема стойност 1 120 982,60лв. – завишена е 
последната със сумата от 1 091 870,68лв. През 2004г. 
стойността на актива „идеална част от х-л Еделвайс” е 
увеличена със сумата от 161 050,62лв., представляваща 
разходи за ДМА и за подобрения на сградата, съгласно 
издадени фактури от ООД „Омега България”. През 2005г. 
по дебита на сметка 224 „инвестиционни имоти” в 
кореспонденция с кредита на с-ка 498 „други кредитори”, 
аналитична партида 3 – „Омега България” е отчетена сума 
в размер на 998 565,24лв., с която е увеличена 
амортизируемата стойност на актива „идеална част от х-л 
Еделвайс”. За посочената сума липсва издадена фактура 
от ООД „Омега България”. 
През 2005г. собствениците отделят като самостоятелно 
обособени части апартаментите от хотела с цел тяхната 
продажба, като са създадени аналитични сметки за всеки 
един от тях и е намалена общата стойност на сградата.  
През 2006г. между АД „Златни пясъци” /наемодател/ и ООД 
„Клуб” /наемател/ е сключен договор за наем относно 
правото на ползване на терен /търговска площ/ в 
к.к.”Златни пясъци” пред магазин „Стария дъб І” за наемна 
цена за целия срок на договора – 30 000лв. и за правото на 
ползване на терен /търговска площ/ в к.к.”Златни пясъци” 
пред магазин „Стария дъб І” № 6 с наемна цена за целия 
срок на договора от 15 000лв. За дължимия наем 
наемодателя издава данъчна фактура № 5002498 / 
26.05.2006г. с предмет „съгласно договор за наем” и 
начислено ДДС 2 500лв., по която ООД „Клуб” упражнява 
право на данъчен кредит. В счетоводството на наемателя 
липсват отразени приходи от търговска дейност на наетите 
площи.  
През данъчен период м.10.06г. дружеството начислява ДДС 
в размер на 388,80лв. с фактура № 0…1 / 04.10.2006г. за 
извършена продажба на недвижим имот – апартамент № 
301 от хотелски комплекс „Еделвайс” съгласно нотариален 
акт № 42, т.VІІІ, рег. № 10854, дело № 01415 / 04.10.2006г. 
за цена от 5 600лв., от които 34%, представляват данъчна 
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основа на доставката на ООД „Клуб”. От информация на 
НСИ и агенции за продажби на недвижими имоти е 
установена пазарна цена на квадратен метър от 1 
793,07лв. или пазарна цена на имота от 107 315,24лв., от 
които 34% са 34 543,20лв. определена пазарна цена на 
сделката. 
През данъчен период 04.2007г. дружеството упражнява 
право на приспадане на данъчен кредит в размер на 9 
863,83лв. по фактури, издадени от ЕООД „Лазурен бряг 91” 
с предмет – „наем по договор за наем”, „депозит за 
експлоатационни разходи” и „експлоатационни разходи”. 
Представен е Договор за наем от 03.01.2007г. за временно 
и възмездно ползване на обект – съблекални „Адамов 
плаж”, със сменено предназначение за заведение за бързо 
хранене с наименование „Булгари екзит” при морски плаж 
„Варна – централен”. Договора е сключен със срок до края 
на 2007г., който може да бъде продължен до 31.12.2008г. 
чрез едностранно волеизявление от страна на наемателя, 
изразяващо се в авансовото заплащане на наемната 
вноска за следващата календарна година в размер на 8 308 
евро. В счетоводството на дружеството няма отразени 
приходи от този търговски обект – отдаване под наем или 
експлоатация. От Община Варна е получена информация, 
че за дискотека „Екзит” и ресторант „Булгари” са издадени 
временни удостоверения за категоризация № 2819 / 
01.06.2006г. и № 2850 / 16.06.2006г. на ЕООД „Хамелеон 2”. 
През данъчен период м.05.2009г. дружеството упражнява 
право на данъчен креди по ф-ра № 0..71 / 22.05.09г., 
издадена от ООД „Джи Ем Ес” с предмет – продажба на 
недвижим имот съгласно нотариален акт № 91 / 22.05.09г. 
за следния имот – мезонет Б14, разположен на 4 и 5 етажи 
във вх.Б на бул.”България” № 79 в гр.София със застроена 
площ от 109,91кв.м. За този имот съгласно писма от 
съответните институции и дружества липсва подадена ДД 
по чл.14 от ЗМДТ и съответно облагане с местни данъци, 
липсва промяна в предназначението, липсват разкрити на 
името на ООД „Клуб” партиди за електрическа енергия и 
вода.  
Органите по приходите приемат, че отчетените разходи за 
наем за съблекални „Адамов плаж”, със сменено 
предназначение за заведение за бързо хранене с 
наименование „Булгари екзит” при морски плаж „Варна – 
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централен” и търговска площ в к.к.”Златни пясъци” не са 
свързани с дейността на дружеството, не са отчетени 
приходи от дейност в тези обекти, поради което за тях не 
възниква право на данъчен кредит. Мотивират се, че 
цената на апартамент в хотелски комплекс „Еделвайс” е 
определена при условия, отличаващи се от пазарните и 
водещи до отклонение от данъчното облагане, поради 
което са налице предпоставките по чл.29, ал.5 и чл.30 от 
ЗДДС /отм./ за начисляване на ДДС. Приемат, че при 
нарушение на принципа на документална обоснованост е 
увеличена през 2005г. амортизируемата стойност на 
инвестиционен актив, вследствие на което през 2008г. са 
отчетени повече амортизации. Приемат, че закупения 
мезонет в гр.София представлява жилищен имот, 
предназначението му не е променено в офис, поради което 
и не се използва в дейността на предприятието и при 
покупката му не възниква право на приспадане на данъчен 
кредит на основание чл.68, ал.1 и чл.69, ал.1, т.2 от ЗДДС. 
В хода на съдебното производство от страните се 
представят нови доказателства – ДД по чл.17 и по чл.14 от 
ЗМДТ на ООД „Клуб”, писма от Столична община и справки 
за регистрирани трудови договори, за клонове и поделения 
и за обща регистрация. 
По делото е прието заключение на съдебно-счетоводна 
експертиза, което съдът кредитира като компетентно, 
обективно и безпристрастно дадено.  
В съдебното производство са приети единично и две 
тройни заключения по допуснати съдебно-технически 
експертизи за определяне на пазарна цена на продаден 
недвижим имот. 
По делото са събрани устни доказателства – разпитан е 
свидетеля Симеон Димитров Симеонов, чиито показания 
съдът кредитира като достоверни, безпристрастни и 
непротиворечащи на останалите доказателства по делото. 
Във връзка с отказаното право на приспадане на данъчен 
кредит за закупуване на актив – недвижим имот, до Съда на 
Европейския съюз е отправено преюдициално запитване, 
като с Решение от 22 март 2012г. по дело С – 153 / 11 е 
даден следния отговор - член 168, буква a) от Директива 
2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно 
общата система на данъка върху добавената стойност 
трябва да се тълкува в смисъл, че данъчнозадължено лице, 
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което в това си качество е придобило дълготраен актив и го 
е включило в имуществото на предприятието, има право да 
приспадне платения за придобиването на този актив данък 
върху добавената стойност в данъчния период, в който 
данъкът е станал изискуем, независимо от 
обстоятелството, че активът не е използван веднага за 
професионални цели. Запитващата юрисдикция следва да 
определи дали данъчнозадълженото лице е придобило 
дълготрайния актив за нуждите на своята икономическа 
дейност и евентуално да прецени дали е налице измамна 
практика. 
Въз основа на така установената фактическа обстановка, 
съдът прави следните правни изводи: 
След извършване на служебна проверка, съдът установи, 
че обжалвания акт е издаден от некомпетентен орган в 
частта, касаеща данъчeн период м.05.2006г. Видно от 
съдържанието на ревизионния доклад – на стр.17 от 
същия изрично е вписано, че с АПВ № 4453 / 07.07.2006г. 
е възстановен деклариран за данъчен период м.05.2006г. 
ДДС за възстановяване, включващ и сумата от 2 500лв. – 
упражнено право на данъчен кредит по фактура, 
издадена от АД „Златни пясъци”.  

Видно от изложеното, за посочения данъчен период е 
налице влязъл в сила индивидуален административен акт, 
с който приходната администрация след извършена 
проверка признава размера на претендираното право на 
данъчен кредит, получено като резултат на декларираните 
данни за начислен ДДС и възникнало право на приспадане 
на данъчен кредит. Съгласно константата практика на 
Върховния административен съд и Тълкувателно решение 
№ 1 / 25.06.2012г. задълженията за данъци за данъчни 
периоди, за които има влязъл в сила ДАПВ и АПВ, 
издадени до 19.12.2007г. могат да бъдат изменяни 
единствено по реда на чл.133 и следващите от ДОПК. 
Възлагането на ревизионно производство по този ред се 
извършва от Териториалния директор, което в настоящия 
случай не е изпълнено. Възлагането на ревизията и 
определянето на орган по приходите да издаде 
ревизионния акт от некомпетентен орган /лице различно от 
Директора на ТД на НАП – Варна/, влече и некомпетентност 
на органа, издал ревизионния акт, поради което следва да 
бъде обявена неговата нищожност в посочената част. 
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В останалата част, предмет на настоящото производство, 
РА е издаден от компетентен орган, в установената форма 
и при спазване на процесуалния закон. 
По приложението на ЗДДС. 
Настоящия състав намира, че в нарушение на закона 
органите по приходите начисляват ДДС през данъчен 
период м.10.2006г. по извършена продажба на недвижим 
имот - 34% от апартамент № 301 от хотелски комплекс 
„Еделвайс”. Видно от нотариален акт № 42, т.VІІІ, рег. № 
10854, дело № 01415 / 04.10.2006г. продажната цена на 
имота е 5 600лв. В нотариалния акт е посочено, че 
данъчната оценка на имота е 5 600лв. Съгласно приложен 
към административната преписка Данъчен амортизационен 
план и Счетоводен амортизационен план на ООД „Клуб” 
към 31.12.2008г. стойността на придобиване на апартамент 
№ 301 възлиза на 4 748,40лв. Независимо, че активът е 
продаден през 2006г., той фигурира в посочения документ. 
Начинът за определяне на данъчна основа за облагане с 
косвен данък – ЗДДС е нормативно определен. 
Разпоредбата на чл.29, ал.1 от ЗДДС /отм./ предвижда, че 
данъчната основа на доставката на стока или услуга се 
определя на база сумата, дължима на доставчика от 
получателя или от трето лице за доставката, определена в 
левове и стотинки без данъка по този закон и увеличена с 
1. всички други данъци и такси, в това число акциз, когато 
такива са дължими за доставка/и, и 2. всички получени и 
усвоени от доставчика финансирания (субсидии), пряко 
свързани с доставка/и, и 3. всички получени от доставчика 
лихви за забава и неустойки, пряко свързани с доставка/и 4. 
съпътстващите разходи, като комисионна, опаковане, 
транспорт и застраховка, начислени от доставчика на 
получателя. В действащия до 01.01.2007г. ЗДДС е 
въведена и изрична забрана за продажба под себестойност 
– ал.5 на чл.29 от ЗДДС /отм./ - данъчната основа при 
облагаемите доставки на стоки за целите на този закон не 
може да бъде по-ниска от данъчната основа при 
придобиване на стоката или себестойността по смисъла на 
Закона за счетоводството на произведената стока, а в 
случаите, когато стоката е внесена - от данъчната основа 
при внос. Освен посочените общи правила в чл.30 от ЗДДС 
/отм./ за разписани и специфичните случаи за определяне 
на данъчна основа – при прехвърляне на правото на 
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собственост върху сграда и върху моторно превозно 
средство. Данъчната основа е по-високата между 
данъчната основа определена по реда на чл.29, ал.5 от 
ЗДДС и данъчната оценка /основа определена по реда на 
чл.46 от ЗМДТ/ при прехвърляне на право на собственост 
върху сграда или част от сграда, съгласно чл.30, ал.1 от 
ЗДДС. Законодателя предвижда данъчната основа да е 
задължително пазарната цена на стоката или услугата в 
изчерпателно изброени в чл.30, ал.3 от ЗДДС /отм./ 
хипотези - когато плащането се извършва със стоки или 
услуги, когато доставката е между свързани лица, когато 
плащането се извършва изцяло или отчасти със земя и при 
безвъзмездни доставки на стоки и услуги. В конкретния 
случай органа по приходите установява пазарна цена при 
продажби на недвижими имоти в района, приема същата за 
данъчна основа и на основание чл.29, ал.5 и чл.30 от ЗДДС 
/отм./ и чл.55, ал.1, ал.5 и ал.6 от с.з. начислява ДДС в 
размер на 6 908,64лв. върху данъчна основа 34 543,20лв., 
представляваща 34% от установената пазарна цена. 
Решаващия орган допълва правната квалификация на 
начисляването, като в решението си отбелязва, че 
приложимата разпоредба относно данъчната основа е 
чл.30, ал.3, т.4 от ЗДДС /отм./ предвид продажбата на имот 
с пазарна цена от 107 000лв. за 5 600лв., следователно за 
разликата е налице безвъзмездна доставка. Настоящия 
състав намира, че не са налице законовите изисквания на 
чл.30, ал.3 от ЗДДС /отм./ за определяне на пазарната цена 
като данъчна основа за облагане с ДДС. Плащането на 
доставката на недвижим имот не е извършено със стоки 
или услуги, нито изцяло или отчасти със земя, поради което 
не са налице хипотезите на чл.30, ал.3, т.1 и т.3 от ЗДДС 
/отм./. Продавачите ООД „Клуб” и ООД „Омега България” и 
купувачите Искрен Георгиев Пухлев и Драга Кирилова 
Пухлева не са свързани лица, като дори и приходната 
администрация не твърди, че те са свързани лица, поради 
което не е налице хипотезата на чл.30, ал.3, т.2 от ЗДДС 
/отм./. В нотариалния акт изрично е посочена стойността на 
сделката – 5 600лв., поради което не е налице 
безвъзмездна сделка и не е налице хипотезата на чл.30, 
ал.3, т.4 от ЗДДС /отм./. Не може да се възприеме тезата, 
че разликата между пазарната цена и заплатената цена 
представлява безвъзмездна доставка на стока. Съгласно 
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правната теория сделката е възмездна, когато и двете 
страни по нея извършват насрещни престации. Достатъчно 
е да е уговорена насрещна престация, независимо дали в 
пари, вещи или права, за да е налице възмездна сделка. 
Когато липсва насрещна престация сделката е 
безвъзмездна – правото се прехвърля без насрещната 
страна да дължи прехвърляне на вещи или права. Именно 
когато липсва насрещно вземане е налице безвъзмездна 
доставка, като за целите на ЗДДС тя подлежи на облагане с 
косвен данък и данъчната основа, върху която следва да се 
начисли ДДС е пазарната цена. Една доставка или е 
възмездна или е безвъзмездна, съобразно уговорките на 
страните дали са уговорени насрещни права и задължения. 
Когато уговорените насрещни задължения не са 
съразмерни сме поставени пред хипотезата на неправилно 
определена основа за облагане с данъци, като 
материалните данъчни закони предвиждат регулация на 
основата за облагане с корпоративен данък и ДДС, която е 
единствено за целите на данъчното облагане. За целите на 
облагането с преки данъци на регулация подлежи всяка 
сделка, независимо дали е между свързани лица или не, 
която е извършена при условия, отличаващи се от 
пазарните и водещи до отклонение от данъчно облагане. 
За целите на ДДС до 01.01.2007г. е възприет подхода за 
забрана на продажба под себестойност или цена на 
придобиване, като по пазарна цена подлежат на облагане 
изрично посочени сделки. В конкретния случай не са 
налице предпоставките на нито една от хипотезите на 
чл.30, ал.3 от ЗДДС /отм./ за определяне на данъчната 
основа на доставката на недвижим имот като пазарна цена 
на сделката, поради което приложима е разпоредбата на 
чл.30, ал.1 от ЗДДС /отм./. Данъчната основа на доставката 
на недвижим имот - апартамент № 301 от хотелски 
комплекс „Еделвайс” – е определена в съответствие с 
материалния закон в размер на 5 600лв., представляващ 
по-високата стойност между цената на придобиване на 
имота /4 748,40лв./ и данъчната оценка /5 600лв./. Видно от 
представената по делото фактура, данъчната основа за 
34% от посочения имот или 1 904лв. е увеличена с такса по 
ЗМДТ и такса за вписване, с което са спазени и 
изискванията на чл.29, ал.1 от ЗДДС /отм./. Предвид 
изложеното неотносими към спора са заключенията на 
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вещите лица по приетите съдебно-технически експертизи, с 
което се определя пазарна цена на имота. Съобразно 
горните съображения, съдът намира, че ревизионния акт в 
частта, в която за данъчен период м.10.2006г. е начислен 
ДДС в размер на 6 908,64лв. следва да бъде отменен като 
постановен в противоречие с материалния закон. 
Между страните липсва спор за наличието на облигационно 
правоотношение между ООД „Клуб” и ЕООД „Лазурен бряг 
91”, за наличието на доставки на услуги между тези лица и 
за наличието на предпоставките по чл.68 от ЗДДС предвид 
изложените в ревизионния акт мотиви. Единствен спорен 
момент по отношение на издадените от ЕООД „Лазурен 
бряг 91” фактури за наем и експлоатационни разходи за 
обект заведение за бързо хранене с наименование 
„Булгари екзит” при морски плаж „Варна – централен” е за 
тези услуги изпълнено ли е условието на чл.69 от ЗДДС за 
възникване на правото на данъчен кредит - услугите се 
използват за целите на извършваните от регистрираното 
лице облагаеми доставки. В хода на настоящото 
производство не са представени доказателства за 
използването на наетия обект в икономическата дейност на 
дружеството, която е отдаване под наем на хотел 
„Еделвайс” в к.к.”Златни пясъци” в гр.Варна, като тежестта 
за установяване на това обстоятелство ясно е указана на 
жалбоподателя в първото по делото заседание по реда на 
чл.171 от АПК. Дадена е многократно възможност за 
доказателствени искания, но такива не са отправяни до 
съда. Не са представени доказателства за отчетени 
приходи от обекта, било то от наеми или от собствена 
експлоатация. След като има данни за преотдаване на този 
търговски обект едва през 2008г., а се касае за договор с 
периодично изпълнение, при който данъчно събитие 
настъпва през всеки период, за който е уговорено между 
страните заплащане на възнаграждение и на разходи за 
експлоатация, то към датата на всяко едно данъчно 
събитие следва да бъде удостоверено използването на 
услугата в дейността на предприятието /за извършване на 
облагаеми доставки/. Към м.04.2007г. липсват представени 
в ревизионното и съдебното производства доказателства 
за използването на обекта за извършване на облагаеми 
доставки, поради което за ООД „Клуб” не възниква право на 
приспадане на данъчен кредит общо в размер на 9 
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863,83лв. по фактури, издадени от ЕООД „Лазурен бряг 91”. 
Застъпеното от Върховния административен съд 
становище по аналогичен казус в Решение № 3492 / 
10.03.2011г. е в противоречие както с материалния закон, 
така и с практиката на Съда на Европейския съюз. 
Съгласно Решение от 16 февруари 2012г., постановено по 
дело С -118 / 11 ООД „ЕОН Асет Мениджмънт” „счита се, че 
нает автомобил се използва за целите на облагаеми сделки 
на данъчнозадълженото лице, ако съществува пряка и 
непосредствена връзка между използването на този 
автомобил и икономическата дейност на 
данъчнозадълженото лице, като правото на приспадане 
възниква при изтичането на периода, за който се отнася 
всяко от плащанията, и към същия момент следва да се 
има предвид наличието на такава връзка”. Разгледания от 
СЕС случай е за покупка на лизинг на автомобили, при 
която са налице периодични месечни плащания, 
следователно отново е налице доставка с периодично 
изпълнение. Съобразно изложените мотиви, съдът намира, 
че по фактури, издадени от ЕООД „Лазурен бряг 91”, 
издадени през м.04.2007г. за жалбоподателя не е 
възникнало право на приспадане на данъчен кредит и в 
нарушение на закона същото е упражнено, поради което 
жалбата като неоснователна следва да се отхвърли. 
Настоящия състав намира, че в нарушение на закона с 
ревизионния акт е отказано правото на приспадане на 
данъчен кредит през м.05.2009г. в размер на 60 200,75лв. 
по фактура № 0…71 / 22.05.2009г., издадена от ООД „Джи 
Ем Ес” с предмет – продажба на недвижим имот съгласно 
нотариален акт № 91 / 22.05.09г. за следния имот – мезонет 
Б14, разположен на 4 и 5 етажи във вх.Б на бул.”България” 
№ 79 в гр.София със застроена площ от 109,91кв.м. В хода 
на ревизията е установено, че за този имот липсва 
подадена ДД по чл.14 от ЗМДТ и липсва необходимата по 
Закона за устройство на територията документация за 
промяна на предназначението на недвижимия имот от 
жилищен в офис. Извършена е и проверка на място на 
08.10.2009г. от органи по приходите при ТД на НАП – 
София, при която е установено, че на адреса гр.София, 
бул.”България” № 79 се намира парцел с 4 сгради – 2 стари 
едноетажни, една нова триетажна и една новострояща се. 
В първите три сгради няма мезонети. Четвъртата сграда е 
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на четири етажа, визуално е на етап завършен груб строеж 
с поставена външна дограма и мазилка отвън. Същата не 
се обитава.  
В отговор на отправено преюдициално запитване СЕС дава 
следното тълкуване на разпоредбата на чл.168, буква a) от 
Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 
година относно общата система на данъка върху 
добавената стойност - данъчнозадължено лице, което в 
това си качество е придобило дълготраен актив и го е 
включило в имуществото на предприятието, има право да 
приспадне платения за придобиването на този актив данък 
върху добавената стойност в данъчния период, в който 
данъкът е станал изискуем, независимо от 
обстоятелството, че активът не е използван веднага за 
професионални цели. Дадени са и насоки на 
първоинстанционния съд, че следва да определи дали 
данъчнозадълженото лице е придобило дълготрайния 
актив за нуждите на своята икономическа дейност и 
евентуално да прецени дали е налице измамна практика. 
Съгласно т.49 от Решението на СЕС констатирането на 
съществуваща практика на злоупотреба е свързано с 
наличието на две условия. От една страна, в резултат от 
разглежданите сделки, въпреки че формално са били 
изпълнени условията, предвидени в съответните 
разпоредби от Директивата за ДДС и в транспониращото 
тази директива национално законодателство, трябва да е 
било получено данъчно предимство, предоставянето на 
което би противоречало на преследваната от тези 
разпоредби цел. От друга страна, от определена 
съвкупност от обективни доказателства трябва да е видно, 
че основната цел на разглежданата сделка е получаването 
на данъчно предимство.  
С оглед решението на СЕС с определение от 30.03.2012г. 
на ответника по реда на чл.171 от АПК са дадени конкретни 
указания, че за наличието на обективни доказателства за 
наличието на измамна практика и злоупотреба, 
респективно получаването на данъчно предимство от ООД 
„Клуб” чрез закупуването на недвижим имот – мезонет в 
гр.София не сочи доказателства. 
Във връзка с дадените указания ответника ангажира нови 
доказателства – писмо от Столична община, че за 
посочения имот дружеството е подало ДД по чл.17 и чл.14 
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от ЗМДТ, като той е деклариран като нежилищен имот – 
офис. Отделно са представени справки от 
информационната система на НАП, от които е видно, че 
ООД „Клуб” няма деклариран обект – офис в гр.София, 
няма и наети лица към настоящия момент. 
Съдът намира, че нито в ревизионното производство, нито 
в съдебното производство са представени доказателства, 
от които да следва еднозначния извод, че закупения 
мезонет ще се използва единствено за лично ползване от 
представляващия дружеството. Именно твърдението, че 
имота не се използва в икономическата дейност на 
дружеството служи като основание за отказ на правото на 
приспадане на данъчен кредит.  
От събраните доказателства, съдът намира, че към 
момента на покупката – м.05.2009г. имотът не е в 
състояние за използване – било за жилищни нужди, било за 
офис. Този факт се подкрепя от получените писма от 
Община София за липса на въвеждане в експлоатация на 
сградата и извършена от органите по приходите проверка 
на място.  
От представените в хода на ревизионното производство 
счетоводни справки е видно, че закупения актив е заведен 
като актив в счетоводството на ООД „Клуб” – видно от 
Оборотна ведомост на дружество за м.05.2009г. по сметка 
202 ”Сгради и конструкции” е налице дебитен оборот в 
размер на 301 002,75лв. – данъчната основа на издадената 
от ООД „Джи Ем Ес” фактура. 
В хода на съдебното производство са представени писмени 
и устни доказателства по отношение на намерението на 
дружествата да използва имота като офис. Тези 
доказателства са в подкрепа на дадени в хода на ревизията 
писмени обяснения от представляващия дружеството за 
използване на мезонета за провеждане на търговски 
преговори. Видно от данъчни декларации по Закона за 
местните данъци и такси, имотът е деклариран като 
нежилищен – офис, като декларацията е приета и 
обработена от съответната администрация. Използването 
на мезонета като офис се потвърждава и от показанията на 
разпитания по делото свидетел Симеон Димитров 
Симеонов, който заявява, че е посетил имота, който не е 
бил изцяло завършен и е частично обзаведен с офис 
обзавеждане – бюра, стелажи, компютри и др. 
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От страна на приходната администрация не са представени 
никакви доказателства, представляващи обективни и 
достоверни данни за използването на закупения актив за 
дейности, различни от икономическата дейност на 
предприятието. Независимо от изминалия времеви период 
между закупуването /2009г./ и възобновяването на 
съдебното производство /2012г./ органите по приходите не 
извършват повторна проверка на имота, при която би могло 
по косвен път – с оглед налично оборудване, обзавеждане 
или данни от съседи – да се установи фактическото 
използване на актива.  
При липсата на каквито и да било обективни данни, че 
имотът – мезонет в гр.София е закупен с цел получаване 
на данъчно предимство – приспадане на данъчен кредит за 
имот, предназначен за лично ползване на собствениците на 
дружеството - съдът намира, че в нарушение на закона 
органа по приходите отказва правото на приспадане на 
данъчен кредит на закупения през м.05.2009г. актив. 
Ревизионния акт в частта за данъчен период м.05.2009г. 
следва да бъде отменен като постановен в противоречие с 
материалния закон. 
По приложението на ЗКПО. 
Както от материалите по делото, така и от заключението на 
вещото лице се установява, че през 2005г. /извън обхвата 
на ревизията/ в нарушение на Закона за счетоводството 
отчетната стойност на инвестиционния актив „идеални 
части от хотел „Еделвайс”” е увеличена със сумата от 998 
565,24лв. В резултат на неправомерното увеличение на 
отчетната стойност на актива през 2008г. като разход са 
отчетени вповече амортизации. Отчетната стойност на 
инвестиционния имот към 01.01.2005г. е в размер на 161 
050,62лв., като през годината са извършени продажби на 
обособени обекти, като 34% от тяхната стойност 
представляват 28 433,48лв. Отчетната стойност на 
инвестиционния имот към 01.01.2008г. е в размер на 132 
617,14лв. и полагащата се амортизация е в размер на 5 
304,68лв. Дружеството за 2008г. начислява амортизации за 
този актив в размер на 43 163,92лв., като за данъчни цели 
следва да се признаят амортизации в размер на 5 304,68лв. 
и с разликата от 37 859,24лв. да се преобразува 
финансовия резултат на основание чл.54, ал.1, вр. чл.61 и 
63 от ЗКПО, както правилно приема органа по 
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приходите.След като е налице нарушение на Закона за 
счетоводството при формиране на отчетната стойност на 
актива, пренесена в данъчния амортизационен план като 
амортизируема стойност на актива, то и начислените върху 
неправилна основа амортизации се явяват определени в 
нарушение на Закона за счетоводството. 
Съобразно изложените мотиви, настоящия състав намира, 
че ревизионния акт, в частта, в която е преобразуван 
финансовия резултат на ООД „Клуб” за 2008г. и е 
определен финансов резултат печалба в размер на 8 
002,78лв. и е определен корпоративен данък в размер на 
800,28лв. е постановен при спазване на материалния закон 
и следва да бъде потвърден.  
С оглед изхода на спора, страните взаимно си дължат 
разноски съобразно уважената, респективно отхвърлената 
част на жалбата при материален интерес 88 367,03лв. На 
жалбоподателя следва да се присъдят разноски съобразно 
уважената част от жалбата – 73 903,11лв., при представен 
списък на разноските в размер на 1 460лв, за които са 
представени доказателства за действително заплащане, 
или разноски за присъждане в размер на 1221,03лв. На 
основание чл.161 от ДОПК, в полза на Дирекция „ОУИ” – 
Варна следва да се присъдят разноски за юрисконсултско 
възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата 
– 14 463,92лв., като е представен списък с разноски за 2 
217,34лв., или разноските за присъждане са в размер на 
362,93лв. или по компенсация в полза на жалбоподателя 
следва да се присъдят разноски в размер на 858,10лв. ( 
осемстотин петдесет и осем лева и десет стотинки).  
Водим от горното, съдът 
Р Е Ш И: 
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 030902491 / 
25.01.2010г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП 
– гр.Варна в частта, в която за данъчен период м.05.2006г. 
е отказано право на данъчен кредит в размер на 2 500лв. 
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 030902491 / 25.01.2010г., 
издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Варна в 
следните части: 
В която за данъчен период м.10.2006г. е начислен ДДС в 
размер на 6 908,64лв. и съответните лихви. 
В която за данъчен период м.05.2009г. е отказано право на 
приспадане на данъчен кредит в размер на 60 200,75лв. 
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ОТХВЪРЛЯ жалба на ООД „Клуб” с адрес на управление 
гр.Варна, к.к.”Златни пясъци”, х-л Еделвайс срещу 
Ревизионен акт № 030902491 / 25.01.2010г., издаден от 
орган по приходите при ТД на НАП – гр.Варна в останалата 
част. 
ОСЪЖДА Директора на Дирекция „ОУИ” – Варна при ЦУ на 
НАП да заплати на ООД „Клуб” с БУЛСТАТ 127578975 и 
адрес на управление гр.Варна, к.к.”Златни пясъци”, х-л 
Еделвайс сума в размер на 858,10лв. ( осемстотин 
петдесет и осем лева и десет стотинки), представляваща 
разноски по компенсация.  
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред 
Върховния административен съд, в 14 – дневен срок от 
получаването му. 
Препис от решението да се изпрати на Секратарията на 
Съда на Европейския съюз. 
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РЕШЕНИЕ № 6276/09.05.2013 Г. НА ВЪРХОВНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 
ОСМО ОТДЕЛЕНИЕ 
 
в съдебно заседание на девети април две хиляди и 
тринадесета година в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТАНКА ТАБАНДЖОВА 
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ МИТКОВА 

КАЛИН КУМАНОВ 
при секретар Антоанета Иванова и с участието на 
прокурора Лидия Ангелова изслуша докладваното 
от съдията ЕМИЛИЯ МИТКОВА 
по адм. дело № 11851/2012.  
Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във вр. с чл. 208 
и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 
Образувано е по касационни жалби на „Клуб" ООД с адрес 
на управление гр.Варна, чрез пълномощника си адв. Т. 
Горанов и директора на Дирекция "ОДОП" гр. Варна при ЦУ 
на НАП, против Решение № 2094 от 02.08.2012г., 
постановено по адм.д. № 1640/10г. по описа на 
Административен съд гр. Варна /АС/. 
В жалбата на „Клуб" ООД се излагат доводи за 
неправилност на съдебното решение, като необосновано и 
постановено в нарушение на материалния и процесуален 
закон, обосноваващо отменително основание по чл. 209, т. 
3 от АПК. Моли да бъде отменено решението в 
обжалваната част, с присъждане на разноски. 
В жалбата на директора на Дирекция "ОДОП" гр. Варна при 
ЦУ на НАП се излагат доводи за неправилност на 
съдебното решение, като и постановено в нарушение на 
материалния закон, обосноваващо отменително основание 
по чл. 209, т. 3 от АПК. Моли да бъде отменено решението 
в обжалваната част, с присъждане на юрисконсултско 
възнаграждение. 
Представителят на Върховната административна 
прокуратура излага доводи за неоснователност на 
касационните жалби. 
Върховният административен съд - осмо отделение, като 
взе предвид становището на страните и извърши проверка 
на обжалваното решение на посочените касационни 
основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал.1от АПК и 
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след служебна проверка за допустимостта, валидността и 
съответствието на решението с материалния закон по реда 
на чл.218 ал.2 от АПК, приема касационните жалби за 
процесуално допустими, като подадени в срока по чл. 211 
от АПК, поради което следва да бъдат разгледани по 
същество.  
Предмет на оспорване пред АС е бил Ревизионен акт /РА/ 
№ 030902491/ 25.01.2010г., издаден от орган по приходите 
при ТД на НАП - гр.Варна, потвърден с Решение № 149 / 
26.03.2010г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - Варна при 
ЦУ на НАП, с който на „Клуб" ООД за данъчни периоди 
м.05.2006г., 04.2007г. и 05.2009г. е отказано право на 
данъчен кредит в общо в размер на 72 564,58лв., за 
данъчен период м.10.2006г. е начислен ДДС в размер на 6 
908,64лв., преобразуван е финансовия резултат на 
дружеството за 2008г., като е определен допълнително 
корпоративен данък за внасяне в размер на 800,28лв. и за 
невнесения в срок данък са начислени лихви.  
С решението съдът е обявил за нищожен РА в частта, в 
която за данъчен период м.05.2006г. е отказано право на 
данъчен кредит в размер на 2 500лв., отменил е РА в 
частта, с която за данъчен период м.10.2006г. е начислен 
ДДС в размер на 6 908,64лв. и съответните лихви и в 
частта, с която за данъчен период м.05.2009г. е отказано 
право на приспадане на данъчен кредит в размер на 60 
200,75лв. и е отхвърлил жалба на ООД „Клуб" в останалата 
част. 
В частта с която е обявен за нищожен РА, относно отказано 
право на данъчен кредит в размер на 2 500лв., поради 
липса на касационна жалба, решението е влязло в законна 
сила. 
За да постанови обжалваното решение на първо място 
съдът е приел, че обжалвания РА е издаде в хода на 
надлежно възложена ревизия, с изключение на данъчен 
период м.05.2006г., при извършването на която не са 
допуснати съществени нарушения на процедурните 
правила визирани в ДОПК. 
По жалбата на „Клуб" ООД: 
За да постанови решението в частта с която е отхвърлена 
жалбата на дружеството относно отказано право на 
данъчен кредит в размер на 9 863,83лв. по фактури, 
издадени от ЕООД „Лазурен бряг 91", с предмет наем и 
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експлоатационни разходи за обект заведение за бързо 
хранене с наименование „Булгари екзит" при морски плаж 
„Варна - централен" от фактическа страна съдът е приел, 
че не се оспорва факта за наличие на договор за наем 
между ООД „Клуб" и ЕООД „Лазурен бряг 91", за наличието 
на доставки на услуги между тези лица и за наличието на 
предпоставките по чл.68 от ЗДДС. Спорният момент е дали 
процесните услуги се използват за целите на извършваните 
от регистрираното лице облагаеми доставки. В тази насока 
съдът е приел, че не са представени доказателства за 
използването на наетия обект в икономическата дейност на 
дружеството, която е отдаване под наем на хотел 
„Еделвайс" в к.к."3латни пясъци" в гр.Варна. Не са 
представени доказателства за отчетени приходи от обекта. 
При наличие на данни за преотдаване под наем на този 
търговски обект през 2008г., а се касае за договор с 
периодично изпълнение, при който данъчно събитие 
настъпва през всеки период, за който е уговорено между 
страните заплащане на възнаграждение и на разходи за 
експлоатация, то съдът е приел, че не е удостоверено 
използването на услугата в дейността на предприятието /за 
извършване на облагаеми доставки/. В тази насока съдът е 
приел, че застъпеното от Върховния административен съд 
становище по аналогичен казус в Решение № 3492 / 
10.03.2011г. е в противоречие с материалния закон и с 
практиката на Съда на Европейския съюз, дадена в 
Решение от 16 февруари 2012г., постановено по дело С -
118 / 11 ООД „ЕОН Асет Мениджмънт". 
Решението е неправилно, като постановено в противоречие 
с материалния закон. 
От договор за наем от 03.01.2007 г. за временно и 
възмездно ползване на обект - съблекални "Адамов плаж", 
със сменено предназначение за заведение за бързо 
хранене с наименование "Булгари екзит" при морски плаж 
"Варна - централен", се установява, че същият е със срок 
до края на 2007 г., като може да бъде продължен до 
31.12.2008 г. чрез едностранно волеизявление от страна на 
наемателя. В счетоводството на дружеството няма 
отразени приходи от този търговски обект - отдаване под 
наем или експлоатация. Имота е преотдаден под наем през 
2008г. Както е посочено в т.58 от Решение от 16 февруари 
2012г., постановено по дело С -118 / 11 ООД „ЕОН Асет 
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Мениджмънт въпросът дали данъчнозадълженото лице е 
придобило стоката в това си качество, тоест за целите на 
своята икономическа дейност по смисъла на член 9 от 
Директивата ДДС, е фактически и следва да се преценява с 
оглед на всички данни по случая, сред които са естеството 
на дадената стока и периодът, който е изтекъл от нейното 
придобиване до нейното използване за целите на 
икономическата дейност на данъчнозадълженото лице (вж. 
в този смисъл Решение по дело Bakcsi, посочено по-горе, 
точка 29). В случая се касае до услуга по договор за наем 
от 03.01.2007г. на недвижим имот, който през 2008г. е 
преотдаден на друго лице. След като предмета на дейност 
на дружеството - касатор е отдаване под наем на 
недвижими имоти и в сключения през 2007г. договор за 
наем е уговорено продължаване действието на договора, 
чрез едностранно волеизявление от страна на наемателя, 
то не може да се приеме, че доставката на услугата не е за 
целите на извършвани от регистрираното лице облагаеми 
доставки или е за дейности, различни от икономическата 
дейност на лицето, по смисъла на чл.70 ал.1, т.2 от ЗДДС. 
Факта, че една година дружеството е заплащало наем без 
да използа имота по предназначение /като заведение за 
бързо хранене/ и без да сключи договор за пренаемането 
му, не налага на извода, че е използван за дейност 
различна от икономическата му дейност или не е във 
връзка с последваща облагаема доставка, осъществена 
макар и след една година. 
Няма законово изискване последващите облагаеми 
доставки да бъдат осъществени именно в периода на 
получаването на услугите, като в конкретния случай е 
установено, че същите са във връзка със сключен договор 
за наем, по който е налице и авансово плащане за 2008 г., 
поради което и разходите през 2007 г. са именно във 
връзка с този договор и са свързани с предстояща 
облагаема доставка. В този смисъл по идентичен казус, но 
за други данъчни периоди е решение № 3492 / 10.03.2011г. 
на Върховния административен съд. 
С оглед на изложеното като е приел, че не са налице 
предпоставките на чл.69, ал.1,т.1 от ЗДДС т.е., че 
доставките не са свързани с облагаеми доставки съдът е 
постановил неправилно решение, което следва да бъде 
отменено и тъй като делото е изяснено от фактическа 
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страна да бъде постановено ново, с което се отмени РА в 
тази му част. 
В частта по ЗКПО. 
За да отхвърли жалбата в частта относно извършено 
преобразуване на финансовия резултат на дружеството за 
2008г., съдът е приел за установено, че от доказателствата 
по делото и от заключението на вещото лице се 
установява, че през 2005г. /извън обхвата на ревизията/ в 
нарушение на Закона за счетоводството отчетната 
стойност на инвестиционния актив „идеални части от хотел 
„Еделвайс" е увеличена със сумата от 998 565,24лв. В 
резултат на неправомерното увеличение на отчетната 
стойност на актива през 2008г. като разход са отчетени 
амортизации, несъответстващи на стойността на актива.  
Подробно е анализирана отчетната стойност на 
инвестиционния имот към 01.01.2005г., извършени 
продажби на обособени обекти през същата финансова 
година и е установено, че отчетната стойност на 
инвестиционния имот към 01.01.2008г. е в размер на 132 
617,14 лв., респективно амортизации в размер на 5 
304,68лв., поради което съдът е приел, че законосъобразно 
с разликата от 37 859,24лв. в хода на ревизията 
преобразуван финансовия резултат на основание чл.54, 
ал.1, вр. чл.61 и 63 от ЗКПО. Установено е нарушение на 
Закона за счетоводството при формиране на отчетната 
стойност на актива, пренесена в данъчния амортизационен 
план като амортизируема стойност на актива, поради което 
начислените върху неправилна основа амортизации са 
определени в нарушение на Закона за счетоводството. 
Решението в тази си част е правилно. 
По делото няма спор по фактите.  
Установено е, че през 2005г. в нарушение на Закона за 
счетоводството отчетната стойност на инвестиционния 
актив „идеални части от хотел „Еделвайс"" е увеличена със 
сумата от 998 565,24лв. При установена отчетната стойност 
на инвестиционния имот към 01.01.2008г., в размер на 132 
617,14лв., то размера на амортизациите е 5 304,68лв., а не 
начислените от касатора амортизации в размер на 43 
163,92лв. 
Видно от заключението на приетата по делото ССЕ 
увеличенията в отчетната стойност на инвестиционния 
имот, извършени през 2005г., са в нарушение на 
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изискването за документална обоснованост, 
регламентирано в чл.4 ал.3 от ЗСч, респ. СС 40 отчитане на 
инвестиционни имоти. 
Неоснователен е довода в касационната жалба за 
противоречиви мотиви от органа по приходите досежно 
приложението на чл.56, б.”г” от ДР на ЗКПО, както и, че не 
става ясно на какво основание не се признават 
начислените разходи за амортизации. 
Финансовия резултат за 2008 г. е преобразуван със сумата 
от 37 859,24лв., представляваща непризнати за данъчни 
цели амортизации за обект „хотел „Еделвайс”” на 
основание чл. 63 ЗКПО, според който данъчната 
амортизируема стойност на наличен актив в данъчния 
амортизационен план, се увеличава с последващите 
разходи, които съгласно счетоводното законодателство 
водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с този 
актив. Стойностите на данъчния амортиризируем актив не 
се променят при: последваща счетоводна оценка 
(преоценка и обезценка) и при промяна в счетоводната 
политика, включително при промяна в приложимите 
счетоводни стандарти, съгласно чл. 61, т.1 и 2 ЗКПО. В тази 
връзка е обсъдено в съдебното решение, че дружеството е 
избрало препоръчителния подход на НСС – 16 за 
оповестяване на счетоводната политика за 2007 г. при 
оценката на ДМА, както и че по отношение на 
инвестиционните имоти е оповестено, че дружеството 
отдава под наем собствения си хотелски комплекс, т.е. от 
същия са получавани приходи от наем, а не за извършване 
на услуги или административна дейност и това е 
определило завеждането му в баланса като инвестиционен 
имот съгласно СС – 40 „Отчитане на инвестиционни имоти”. 
В тази насока дружеството не е имало право да коригира 
първоначално определената амортизируема стойност на 
инвестиционния имот, поради което извършеното 
завишение на отчетната стойност на актива не е 
документално обосновано по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на 
ЗКПО (отм.), поради което и законосъобразно от съда е 
прието, че правилно за данъчни цели не е признат разход 
за амортизации за 2008 г. на основание чл. 54, ал. 1, чл. 61 
и чл. 63 ЗКПО. 
От доказателствения материал по делото се установява, че 
нито в ревизионното производство, нито в съдебното са 
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представени доказателства за завишението през 2005г. на 
отчетната стойност на инвестиционния имот, включително 
и чрез решение на съсобствениците за разпределение 
разходите за подобрения и ремонти, приемателно-
предавателни протоколи за тях, фактури и др., поради 
което е неоснователен довода в касационната жалба, че 
разчетите между съсобствениците на хотелския комплекс 
се уреждат посредством Протоколи и Решения на събрание 
на съсобствениците. 
С оглед на изложеното решението в тази си част като 
правилно, следва да бъде оставено в сила. 
По жалбата на директора на Дирекция "ОДОП" гр. Варна 
при ЦУ на НАП: 
Относно допълнително начислен ДДС за данъчен период 
м.10.2006г., във връзка с продажба на недвижим имот - 34% 
от апартамент № 301 от хотелски комплекс „Еделвайс". За 
да отмени РА в тази му част съдът е приел, че в 
нотариален акт № 42, т.УШ, рег. № 10854, дело № 01415 / 
04.10.2006г. е посочена продажна цена на имота в размер 
на 5 600лв., а данъчната оценка е също 5 600лв. Съгласно 
приложен към административната преписка Данъчен 
амортизационен план и Счетоводен амортизационен план 
на ООД „Клуб" към 31.12.2008г. стойността на придобиване 
на апартамент № 301 е 4 748,40лв.  
Подробно съдът е обсъдил разпоредбата на чл.29, ал.1 от 
ЗДДС /отм./, както и изрична забрана за продажба под 
себестойност, визирана в чл.29, ал.5 от ЗДДС /отм/, 
разпоредбите на чл.30 от ЗДДС /отм./ относно 
специфичните случаи за определяне на данъчна основа, 
при прехвърляне на правото на собственост върху сграда и 
върху моторно превозно средство и е приел, че 
законодателят е предвидил данъчната основа да е 
задължително пазарната цена на стоката или услугата в 
изчерпателно изброени в чл.30, ал.3 от ЗДДС /отм./.  
При анализа на правната уредба съдът е достигнал до 
извода, че не са налице законовите изисквания на чл.30, 
ал.3 от ЗДДС /отм./ за определяне на пазарната цена като 
данъчна основа за облагане с ДДС, тъй като плащането на 
доставката на недвижим имот не е извършено със стоки 
или услуги, нито изцяло или отчасти със земя. Продавачите 
ООД „Клуб" и ООД „Омега България" и купувачите Искрен 
Георгиев Пухлев и Драга Кирилова Пухлева не са свързани 
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лица. В нотариалния акт изрично е посочена стойността на 
сделката -5 600лв., поради което не е налице безвъзмездна 
сделка и не е налице хипотезата на чл.30, ал.3, т.4 от ЗДДС 
/отм./. За незаконосъобразен съдът е приел извода на 
органа по приходите, че разликата между пазарната цена и 
заплатената цена представлява безвъзмездна доставка на 
стока, тъй като когато липсва насрещна престация сделката 
е безвъзмездна, т.е. правото се прехвърля без насрещната 
страна да дължи прехвърляне на вещи или права, какъвто 
не е настоящия случай. 
Решението в тази си част е правилно. 
По делото няма спор по фактите, които са правилно 
установени от съда и въз основа на подробен анализ на 
събраните по делото доказателства. 
Спорният момент е свързан с данъчната основа за 
облагане по ЗДДС/отм./във връзка с продажба на недвижим 
имот - 34% от апартамент № 301 от хотелски комплекс 
„Еделвайс".  
Органът по приходите е установил, /чрез изготвяне на СТЕ/ 
пазарна цена при продажби на недвижими имоти в района 
и е приел, че същата е данъчна основа за процесната 
сделка и на основание чл.29, ал.5 и чл.З0 от ЗДДС /отм./ и 
чл.55, ал.1, ал.5 и ал.6 следва да се начисли ДДС в размер 
на 6 908,64лв. върху данъчна основа 34 543,20лв., 
представляваща 34% от установената пазарна цена. С 
Решението на директора на Дирекция "ОУИ" гр. Варна при 
ЦУ на НАП е прието, че е налице хипотезата чл.30, ал.3, т.4 
от ЗДДС /отм./ предвид продажбата на имот с пазарна цена 
от 107 000лв. за 5 600лв., поради което за разликата е 
налице безвъзмездна доставка. 
Безспорно както е приел АС в случая е неприложима 
разпоредбата на чл.29, ал.5 от ЗДДС/отм./, съгласно която 
данъчната основа при облагаемите доставки на стоки за 
целите на този закон не може да бъде по-ниска от 
данъчната основа при придобиване на стоката или 
себестойността по смисъла на ЗСч на произведената стока, 
а в случаите, когато стоката е внесена - от данъчната 
основа при внос, тъй като съгласно Данъчния 
амортизационен план и Счетоводен амортизационен план 
на ООД „Клуб" към 31.12.2008г. стойността на придобиване 
на апартамент № 301 е в размер на 4 748,40лв. 
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Неприложима е и разпоредбата на чл.30 ал.3, т.1,т.2,т.3 и 
т.4 от ЗДДС/отм./, съгласно която данъчната основа е 
пазарната цена на предоставяната стока или услуга в 
изрично посочените четири случаи, между които не е 
процесния. 
Основният довод в касационната жалба е, че съдът не е 
съобразил обстоятелството, че въпреки, че закона не 
поставя рамки в които следва да се помести понятието 
безвъзмездна доставка, то очевидно законодателят не е 
имал предвид само случаите на пълна липса на насрещна 
престация, за което по косвен път може да се изведе извод 
с оглед дефиницията на §1,т.8 от ДР на ЗДДС в сила от 
2007г. Както правилно е посочено от касатора, ЗДДС/отм./ 
не съдържа легално определение на понятието 
безвъзмездни доставки на стоки и услуги, но същото не 
може да бъде изведено чрез разширително тълкуване или 
аналогия. §1,т.8 от ДР на ЗДДС в сила от 2007г. изрично 
визира наличие на безвъзмездна доставка в случаи при 
които стойността на даденото многократно надвишава 
полученото, но тази разпоредба не е действаща за 
процесния данъчен период и влошава положението на 
касатора, поради което не следва да бъде обсъждана и 
прилагана. 
С оглед на изложеното решението в тази си част, като 
правилно следва да бъде оставено в сила. 
В частта относно отказано правото на приспадане на 
данъчен кредит за данъчен период м.05.2009г. в размер на 
60 200,75лв. по фактура, издадена от ООД „Джи Ем Ес" с 
предмет - продажба на недвижим имот съгласно 
нотариален акт № 91 / 22.05.09г. В хода на ревизията е 
установено, че за този имот липсва подадена ДД по чл.14 
от ЗМДТ и липсва необходимата по Закона за устройство 
на територията документация за промяна на 
предназначението на недвижимия имот от жилищен в офис. 
При извършена от органи по приходите при ТД на НАП - 
София проверка на място на 08.10.2009г.,е установено, че 
на адреса гр.София, бул ."България" № 79 се намира 
парцел с 4 сгради, които не се обитават. 
Подробно съдът е обсъдил събраните след Решение на 
СЕС от 22.03.2012г. по дело С-153/11г., постановено във 
връзка с отправено преюдициално запитване до съда 
доказателства, а именно писмо от Столична община, че за 
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посочения имот дружеството е подало ДД по чл.17 и чл.14 
от ЗМДТ, като той е деклариран като нежилищен имот - 
офис. От получените писма от Община София за липса на 
въвеждане в експлоатация на сградата и извършена от 
органите по приходите проверка на място за установено 
съдът е приел, че към момента на покупката -м.05.2009г. 
имотът не е в състояние за използване, както за жилищни 
нужди, така и за офис,. От Оборотна ведомост на 
дружество за м.05.2009г. по сметка 202 "Сгради и 
конструкции" е налице дебитен оборот в размер на 301 
002,75лв. - данъчната основа на издадената от ООД „Джи 
Ем Ес" фактура, поради което за установено съдът е приел, 
че закупения недвижим имот е заведен като актив в 
счетоводството на ООД „Клуб". Обсъдени са данъчни 
декларации по Закона за местните данъци и такси, 
съгласно които имотът е деклариран като нежилищен – 
офис, както и показанията на разпитания по делото 
свидетел Симеон Димитров Симеонов, който е посетил 
имота и е установил, че не е изцяло завършен и е частично 
обзаведен с офис обзавеждане - бюра, стелажи, компютри 
и др. Въпреки изминалия период от време между 
закупуването /2009г./ и възобновяването на съдебното 
производство /2012г./ органите по приходите не извършват 
повторна проверка на имота, при която би могло по косвен 
път - с оглед налично оборудване, обзавеждане или данни 
от съседи - да се установи фактическото използване на 
актива, поради което съдът е приел, че не може да се 
изведе еднозначния извод, че закупения мезонет ще се 
използва единствено за лично ползване от 
представляващия дружеството.  
При липсата на обективни данни, че имотът - мезонет в 
гр.София е закупен с цел получаване на данъчно 
предимство - приспадане на данъчен кредит за имот, 
предназначен за лично ползване на собствениците на 
дружеството, съдът е приел, че незаконосъобразно от 
органа по приходите е отказано правото на приспадане на 
данъчен кредит на закупения актив през м.05.2009г. 
Решението е правилно. 
Въз основа на установената фактическа обстановка в 
съответствие със съдопроизводствените правила по 
делото, съдът е достигнал до законосъобразни правни 
изводи. 
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Основният спорен момент е свързан с използването за 
облагаеми доставки на придобит и заведен в 
счетоводството на дружеството актив, т.е. налице ли са 
предпоставките на чл.68, ал.1 и чл.69, ал.1,т.1 от ЗДДС за 
признаване правото на данъчен кредит на касатора по 
фактура, издадена от ООД „Джи Ем Ес" с предмет - 
продажба на недвижим имот съгласно нотариален акт № 91 
/ 22.05.09г. 
Както правилно е приел АС, към момента на покупката -
м.05.2009г. имотът не е в състояние за използване, както за 
жилищни нужди, така и за офис, като същият в подадени 
ДД по чл.17 и чл.14 от ЗМДТ е деклариран като нежилищен 
имот - офис. От показанията на разпитания по делото 
свидетел Симеонов се установява, че имота не е изцяло 
завършен и е частично обзаведен с офис обзавеждане - 
бюра, стелажи, компютри и др. Безспорно установено е, че 
закупения недвижим имот е заведен като актив в 
счетоводството на ООД „Клуб", поради което и предвид 
Решение от 22 март 2012г. по дело С- 153/1, съгласно 
което- член 168, буква а) от Директива 2006/112/ЕО на 
Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система 
на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкува 
в смисъл, че данъчнозадължено лице, което в това си 
качество е придобило дълготраен актив и го е включило в 
имуществото на предприятието, има право да приспадне 
платения за придобиването на този актив данък върху 
добавената стойност в данъчния период, в който данъкът е 
станал изискуем, независимо от обстоятелството, че 
активът не е използван веднага за професионални цели, 
правилно съдът е приел, че при липсата на обективни 
данни, че имотът е закупен с цел получаване на данъчно 
предимство - приспадане на данъчен кредит за имот, 
предназначен за лично ползване на собствениците на 
дружеството, незаконосъобразно от органа по приходите е 
отказано правото на приспадане на данъчен кредит на 
закупения актив през м.05.2009г. 
Предвид изхода на спора в касационното производство, 
Дирекция "ОДОП"- гр. Варна, дължи на „Клуб" ООД сумата 
от 50 лева, част от направени разноски пред АС и 
настоящата инстанция. 
Предвид на изложеното, Върховният административен съд, 
състав на осмо отделение,  
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РЕШИ: 

ОТМЕНЯ Решение № 2094 от 02.08.2012г., постановено по 
адм.д. № 1640/10г. по описа на Административен съд гр. 
Варна в частта, с която е отхвърлена жалбата на „Клуб" 
ООД, срещу Ревизионен акт № 030902491/ 25.01.2010г., 
издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр.Варна, 
потвърден с Решение № 149 / 26.03.2010г. на Директора на 
Дирекция "ОУИ" - Варна при ЦУ на НАП, относно отказано 
право на данъчен кредит в размер на 9 863,83лв. и вместо 
него ПОСТАНОВЯВА: 

ОТМЕНЯ по жалба на „Клуб" ООД гр. Варна, Ревизионен 
акт № 030902491/ 25.01.2010г., издаден от орган по 
приходите при ТД на НАП - гр.Варна, потвърден с Решение 
№ 149 / 26.03.2010г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - 
Варна при ЦУ на НАП, в частта относно отказано право на 
данъчен кредит в размер на 9 863,83лв. за данъчен период 
м.04.2007г., по доставки от ЕООД „Лазурен бряг 91" 

ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. 

ОСЪЖДА Дирекция "ОДОП" - гр. Варна при ЦУ на НАП да 
заплати на „Клуб" ООД гр. Варна, разноски в размер на 50 
лв. 

Решението не подлежи на обжалване. 
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РЕШЕНИЕ от 18.10.2012 г., ТЕЦ Хасково, C-234/11 
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 
18 октомври 2012 година(*) 
„Данъчни въпроси — ДДС — Право на приспадане — 
Непарична вноска — Разрушаване на недвижими имоти — 
Нови конструкции — Корекция“ 
По дело C-234/11 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 
основание член 267 ДФЕС от Административен съд Варна 
(България) с акт от 3 май 2011 г., постъпил в Съда на 16 
май 2011 г., в рамките на производство по дело 
„ТЕЦ Хасково“ АД 
срещу 
Директора на Дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“, гр. Варна, при Централно управление 
на Националната агенция за приходите, 
СЪДЪТ (трети състав), 
състоящ се от: г-жа R. Silva de Lapuerta (докладчик), 
изпълнявяща длъжността председател на трети състав, г-н 
K. Lenaerts, г-н E. Juhász, г-н T. von Danwitz и г-н D. Sváby, 
съдии, 
генерален адвокат: г-жа J. Kokott, 
секретар: г-жа K. Sztranc-Sławiczek, администратор 
предвид изложеното в писмената фаза на производството и 
в съдебното заседание от 10 май 2012 г., 
като има предвид становищата, представени: 
– за „ТЕЦ Хасково“ АД, от адв. M. Димитров, 
– за директора на Дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“, гр. Варна, при Централно управление на 
Националната агенция за приходите, от г-н Св. Аврамов, 
– за българското правителство, от г-н Юл. Атанасов и г-н 
Цв. Иванов, в качеството на представители, 
– за Европейската комисия, от г-жа C. Soulay и г-н Д. 
Русанов, в качеството на представители, 
след като изслуша заключението на генералния адвокат, 
представено в съдебното заседание от 14 юни 2012 г., 
постанови настоящото 
Решение 
1. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на 
член 185 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 
ноември 2006 година относно общата система на данъка 
върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално 
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издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7, 
наричана по-нататък „Директивата“). 
2. Запитването е отправено в рамките на спор между „ТЕЦ 
Хасково“ АД (наричано по-нататък „ТЕЦ Хасково“) и 
директора на Дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“, гр. Варна, при Централно управление на 
Националната агенция за приходите (наричан по-нататък 
„директорът“), относно корекция на данъчния кредит за 
данък върху добавената стойност (наричан по-нататък 
„ДДС“). 
Право на Съюза 
3. Съгласно член 1, параграф 2, втора алинея от 
Директивата: 
„За всяка сделка ДДС, начисляван върху цената на стоките 
или услугите по ставката, приложима за такива стоки или 
услуги, е изискуем след приспадането на сумата на ДДС, 
поета пряко от различните елементи на себестойността“. 
4. Съгласно член 168 от Директивата: 
„Доколкото стоките и услугите се използват за целите на 
облагаемите сделки на данъчнозадължено лице, същото 
има правото, в държава членка, в която извършва тези 
сделки да приспадне следното от дължимия данък върху 
добавената стойност, който то е задължено да плати: 
a) дължимия или платен ДДС в тази държава членка по 
отношение на доставката за него на стоки или услуги, 
извършена или която предстои да бъде извършена от друго 
данъчнозадължено лице; 
[…]“. 
5. Съгласно член 184 от Директивата първоначално 
определената сума за приспадане се коригира, когато е по-
голяма или по-малка от тази, на която данъчнозадълженото 
лице е имало право. 
6. Текстът на член 185 от Директивата гласи: 
„1. Корекция се прави по-специално, когато след изготвяне 
на справка-декларацията по ДДС настъпи някаква промяна 
във факторите, използвани за определяне на сумата за 
приспадане, например когато покупките се анулират или се 
получат намаления на цените. 
2. Чрез дерогация от параграф 1, не се прави корекция в 
случай на сделки, по които не е извършено никакво 
плащане или е извършено частично плащане, или в случай 
на унищожаване, погиване или кражба на вещ, надлежно 
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доказани или потвърдени, или в случай на стоки, запазени 
за целите на даването на подаръци с малка стойност или 
даването на мостри […] 
Въпреки това, в случай на сделки, по които не е извършено 
никакво плащане или е извършено частично плащане, или 
в случай кражба, държавите членки могат да изискват 
извършването на корекция“. 
7. Съгласно член 186 от Директивата държавите членки 
определят подробните правила за прилагане на членове 
184 и 185. 
Българско право 
8. Законът за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 63 
от 4 август 2006 г., наричан по-нататък „ЗДДС“) е в сила от 
1 януари 2007 г. 
9. Съгласно член 5 от ЗДДС: 
„Стока по смисъла на този закон е всяка движима и 
недвижима вещ, включително електрическа енергия, газ, 
вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, 
както и стандартният софтуер“. 
10. Съгласно член 6, алинея 1 от ЗДДС: 
„Доставка на стока по смисъла на този закон е 
прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно 
право върху стоката“. 
11. Съгласно член 10 от ЗДДС: 
„(1) Не е доставка на стока или услуга доставката към 
приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или 
от апортиращия в резултат на: 
[…] 
3. извършване на непарична вноска в търговско дружество. 
(2) В случаите по ал. 1 лицето, което получава стоките или 
услугите, е правоприемник и на всички права и задължения 
по този закон във връзка с тях, включително на правото на 
приспадане на данъчен кредит и на задълженията за 
извършване на корекция на ползвания данъчен кредит. 
[…]“. 
12. Извършването на корекции на ползваното право на 
данъчен кредит, извън случаите на изменение на 
данъчната основа и промяна вида на доставката, са 
регламентирани в разпоредбата на член 79 от ЗДДС, 
съгласно който: 
„[…] 
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(3) Регистрирано лице, което изцяло или частично е 
приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, 
придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, 
установяване на липси или при бракуване на стоките, както 
и при промяна на предназначението им, за което вече не е 
налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява 
и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. 
(4) Корекцията […] се извършва в данъчния период, през 
който са възникнали съответните обстоятелства, чрез 
съставяне на протокол за извършената корекция […] за 
този данъчен период. 
[…] 
(6) […]за стоките или услугите, които са дълготрайни активи 
по смисъла на Закона за корпоративното подоходно 
облагане, лицето дължи данък […]“. 
13. Ограниченията на корекциите са предвидени в член 80, 
алинея 2 от ЗДДС по следния начин: 
„Корекции по чл. 79, ал. 3 не се извършват в случаите на: 
1. унищожаване, липса или брак, причинени от 
непреодолима сила, както и в случаите на унищожаване на 
акцизни стоки под административен контрол по реда на 
Закона за акцизите и данъчните складове; 
2. унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или 
катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са 
причинени по негова вина; 
[…] 
4. технологичен брак в допустимите норми, определени с 
технологичната документация за съответното производство 
или дейност; 
5. брак поради изтичане срока на годност/трайност, 
определен съгласно изискванията на нормативен акт; 
6. брак на дълготрайни материални активи по смисъла на 
Закона за счетоводството, когато балансовата им стойност 
е по-ниска от 10 на сто от отчетната им стойност. 
[…]“. 
Спорът в главното производство и преюдициалните 
въпроси 
14. Основният предмет на дейност на „ТЕЦ Хасково“ е 
производство на електрическа енергия, а също и пренос и 
разпределение на топлинна енергия. То експлоатира 
намираща се в Хасково (България) топлоелектрическа 
централа. 
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15. На 2 април 2008 г. „Финанс инженеринг“ АД (наричано 
по-нататък „Финанс инженеринг“) закупува от община 
Хасково комплекс от недвижими имоти, състоящ се по-
конкретно от три сгради за енергопроизводство 
(охладителна кула, комин и производствена сграда). За 
покупката е дължим ДДС. 
16. На 4 юли 2008 г. „ТЕЦ Хасково“ увеличава своя капитал 
посредством апортиране на принадлежащия на „Финанс 
инженеринг“ и закупен от община Хасково комплекс от 
недвижими имоти. 
17. Органът по приходите към териториалната дирекция в 
гр. Варна на Националната агенция за приходите приема, 
че осъществената от „Финанс инженеринг“ апортна вноска 
не е доставка на стоки, тъй като дружеството е 
прехвърлило група от недвижими имоти, които 
представляват съвкупност от активи. 
18. На 29 юли 2009 г. „ТЕЦ Хасково“ получава разрешение 
за извършване на строеж в рамките на проект за 
модернизация на топлоелектрическата централа на 
Хасково, който предполага разрушаване на част от 
имотите, внесени от „Финанс инженеринг“ в капитала на 
това дружество, а именно охладителна кула, комин и 
производствена сграда. Разрушаването, което се 
осъществява между 1 януари и 28 февруари 2010 г., е 
осъществено от друго дружество. Отпадъчното желязо от 
разрушаването е препродадено, като сделката е обложена 
с ДДС. 
19. През април 2010 г. на „ТЕЦ Хасково“ е направена 
данъчна ревизия за периода от 1 ноември 2009 г. до 28 
февруари 2010 г. Във връзка с това се установява, че 
преди внасянето им в капитала на „ТЕЦ Хасково“ 
разглежданите имоти са били закупени от „Финанс 
инженеринг“, което вече е приспаднало данъчния кредит 
във връзка с осъществяването на тази покупка. 
20. С оглед на тези обстоятелства, и по-специално предвид 
това, че част от разглежданите в главното производство 
сгради са били разрушени, органът по приходите към 
териториалната дирекция на Националната агенция за 
приходите в гр. Варна приема, че са налице условията за 
извършване на корекция на приспаднатия ДДС във връзка с 
вече платения от „Финанс инженеринг“ данък. 
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21. С ревизионен акт от 19 юли 2010 г. органът по 
приходите приема, че „ТЕЦ Хасково“, в качеството му на 
приобретател на правата и задълженията на „Финанс 
инженеринг“, дължи сумата 1 268 581 лева в резултат от 
корекцията на приспаднатия от „Финанс инженеринг“ 
данъчен кредит, както и лихви върху тази сума в размер на 
45 606 лева. 
22. „ТЕЦ Хасково“ обжалва по административен ред 
ревизионния акт с твърдението, че не следвало да се прави 
корекция, тъй като разрушаването на съответните сгради 
имало за цел те да бъдат заменени с нови сгради, които да 
служат за осъществяване на облагаеми доставки. На 1 
декември 2010 г. директорът отхвърля жалбата. 
23. „ТЕЦ Хасково“ подава жалба и до Административен съд 
гр. Варна срещу посоченото решение. 
24. Тази юрисдикция посочва, че националното 
законодателство въвежда разграничение между 
съзнателното унищожаване на вещи и погиването им 
поради външна причина, като само във втория случай не се 
извършва корекция по отношение на данъчнозадълженото 
лице. При тези обстоятелства юрисдикцията решава да 
спре производството и да постави на Съда следните 
преюдициални въпроси: 
„1. Как следва да се тълкува понятието „унищожаване на 
имущество“ по смисъла на чл. 185, § 2 от Директива[та][…] 
и за целите на корекцията на приспаднатия при 
придобиването на имуществото данък, от значение ли са 
мотивите за унищожаването и/или условията, при които то 
е настъпило? 
2) Следва ли надлежно доказаното разрушаване на 
стопански активи единствено с цел изграждане на нови, 
модернизирани такива със същото предназначение, да се 
тълкува като „промяна на факторите, определящи сумата 
за приспадане“ по смисъла на чл. 185, § 1 от 
Директива[та][…]? 
3) Следва ли чл. 185, § 2 от Директива[та][…] да се тълкува 
по начин, че допуска държавите членки да предвиждат 
извършването на корекции при унищожаване на имущество 
само в случаите, в които при придобиването му не е 
извършвано плащане или е извършено частично плащане? 
4) Следва ли разпоредбата на чл. 185, § 1 и § 2 от 
Директива[та][…] да се тълкува по начин, че не допуска 
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национална правна уредба като тази по чл. 79, ал. 3 от 
ЗДДС и чл. 80, ал. 2, т. 1 от ЗДДС, която предвижда 
извършването на корекция на ползвания данъчен кредит в 
случаите на унищожаване на имущество, при 
придобиването на което е извършено цялостно плащане на 
основата и на начисления данък и която поставя 
неизвършването на корекции на данъчния кредит в 
зависимост от условие, различно от извършването на 
плащане? 
5) Следва ли чл. 185, § 2 от Директива[та][…] да се тълкува 
по начин, че изключва възможността за коригиране на 
приспаднат данъчен кредит в случай на събаряне на 
сграден фонд, извършено единствено с цел създаване на 
нов, модернизиран и заместващ сграден фонд със същото 
предназначение като това на съборения и който сграден 
фонд ще служи за извършване на доставки с право на 
данъчен кредит?“. 
По преюдициалните въпроси 
По втория въпрос 
25. Със своя втори въпрос, на който следва да се отговори 
най-напред, запитващата юрисдикция иска да установи по 
същество дали член 185, параграф 1 от Директивата 
трябва да се тълкува в смисъл, че разрушаване, като 
разглежданото в главното производство, на множество 
сгради за производство на енергия и тяхното заместване с 
по-модерни сгради със същото предназначение 
представляват промяна на факторите, които се вземат 
предвид при определянето на подлежащия на приспадане 
размер на ДДС във връзка с платения вече данък, която е 
настъпила след изготвяне на справка-декларацията по ДДС 
и която поради това създава задължение за извършване на 
корекция на това приспадане. 
26. За да се отговори на този въпрос, най-напред следва да 
се посочи, че членове 184—186 от Директивата определят 
приложимия режим към евентуалното възникване на 
правото на данъчната администрация да изисква корекция 
от данъчнозадълженото лице, включително по отношение 
на корекцията на отнасящите се до дълготрайни активи 
данъчни кредити. 
27. Трябва да се припомни освен това, че установеният в 
Директивата за ДДС режим на приспадане цели да облекчи 
изцяло предприемача от тежестта на ДДС, който е дължим 
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или платен във връзка с всички негови икономически 
дейности. Общата система на ДДС следователно цели да 
гарантира пълен неутралитет на данъчната тежест върху 
всички икономически дейности, независимо от техните цели 
или резултати, при условие че съответните дейности по 
принцип подлежат на облагане с ДДС (вж. Решение от 22 
март 2012 г. по дело Клуб, C-153/11, все още 
непубликувано в Сборника, точка 35 и цитираната съдебна 
практика). 
28. От член 168 от Директивата следва, че доколкото 
данъчнозадълженото лице, което в това си качество 
придобива стока, използва тази стока за нуждите на своите 
облагаеми дейности, то има право да приспадне дължимия 
за тази стока или платен ДДС. Това право на приспадане 
възниква в момента, в който подлежащият на приспадане 
данък стане изискуем, или в момента на доставяне на 
стоките (вж. Решение по дело Клуб, посочено по-горе, точка 
36 и цитираната съдебна практика). 
29. Що се отнася до евентуалното въздействие върху 
посоченото приспадане на настъпили след него 
обстоятелства, то от съдебната практика следва, че 
използването или намерението за използване на стоките 
или услугите определя обхвата на първоначалното 
приспадане, на което има право данъчнозадълженото лице, 
както и обхвата на евентуалните корекции в последващите 
периоди, които следва да се извършат при условията на 
членове 185—187 от Директивата (вж. в този смисъл 
Решение от 15 декември 2005 г. по дело Centralan Property, 
C-63/04, Recueil, стр. I-11087, точка 54 и цитираната 
съдебна практика). 
30. Всъщност предвиденият от тези разпоредби на 
Директивата механизъм за корекции е неразделна част от 
установения от нея режим на приспадане на ДДС. 
31. В това отношение трябва да се подчертае, че 
предвидените в Директивата правила в областта на 
корекцията целят да увеличат точността на приспаданията 
така, че да се осигури неутралитетът на ДДС по начин, по 
който осъществените на предходния етап операции да 
продължат да предоставят право на приспадане само 
доколкото служат за получаването на обложени с такъв 
данък доставки. По този начин чрез посочените правила 
Директивата има за цел да създаде тясна и пряка връзка 
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между правото на приспадане на платения ДДС и 
използването на съответните стоки или услуги за 
облагаеми впоследствие операции (вж. Решение по дело 
Centralan Property, посочено по-горе, точка 57). 
32. Що се отнася до възникването на евентуално 
задължение за корекция на приспадането на ДДС във 
връзка с платения вече данък, то член 185, параграф 1 от 
Директивата установява принципа, съгласно който подобна 
корекция трябва да бъде осъществена по-специално когато 
промяната на факторите, използвани за определяне на 
сумата за приспадане, са настъпили след изготвяне на 
справка-декларацията по ДДС. 
33. При тези условия се поставя въпросът дали при случай 
като този в главното производство — при който 
разрушаването на недвижимите имоти е осъществено в 
рамките на модернизирането на термична централа с оглед 
на продължаване на икономически дейности, които имат за 
предмет производството на енергия — следва да се 
установи съществуването на подобни промени по смисъла 
на член 185, параграф 1 от Директивата, и ако се установи 
— дали поради това е приложим самият принцип на 
механизма за корекции. 
34. В това отношение в случай като този в главното 
производство заместването на остарели конструкции с по-
модерни сгради със същата функция, и следователно 
използването на последните за облагаеми впоследствие 
доставки, не прекъсва изобщо пряката връзка, която 
съществува между първоначалното придобиване на 
съответните сгради, от една страна, и от друга страна, 
икономическите дейности, осъществени впоследствие от 
данъчнозадълженото лице. По този начин придобиването 
на разглежданите имоти, а след това и разрушаването им с 
оглед на тяхното модернизиране, могат да се разглеждат 
като последователност от свързани помежду си доставки, 
имащи за предмет осъществяването на облагаеми 
доставки на същото основание, каквото е покупката на нови 
недвижими имоти и тяхното пряко използване. 
35. Това тълкуване е валидно на още по-голямо основание 
при обстоятелства, при които придобитите сгради са били 
разрушени само частично, нови сгради са били изградени 
на същите, преди това придобити площи и някои отпадъци 
от разрушаването на старите сгради са били препродадени, 
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като тези продажби са довели до облагаеми впоследствие 
доставки. 
36. При тези условия на втория въпрос следва да се 
отговори, че член 185, параграф 1 от Директивата трябва 
да се тълкува в смисъл, че разрушаване, като 
разглежданото в главното производство, на множество 
сгради за производство на енергия и тяхното заместване с 
по-модерни сгради със същото предназначение не 
представляват промяна на факторите, които се вземат 
предвид при определянето на подлежащия на приспадане 
размер на ДДС във връзка с платения вече данък, която е 
настъпила след изготвяне на справка-декларацията по ДДС 
и която поради това не създава задължение за извършване 
на корекция на това приспадане. 
37. На останалите поставени въпроси не следва да се 
отговаря предвид отговора на втория въпрос, който 
изключва възможността за промяна на относимите към ДДС 
фактори при обстоятелства като тези в главното 
производство. 
По съдебните разноски 
38. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното 
производство настоящото дело представлява отклонение 
от обичайния ход на производството пред запитващата 
юрисдикция, последната следва да се произнесе по 
съдебните разноски. Разходите, направени за представяне 
на становища пред Съда, различни от тези на посочените 
страни, не подлежат на възстановяване. 
По изложените съображения Съдът (трети състав) реши: 
Член 185, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на 
Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата 
система на данъка върху добавената стойност трябва 
да се тълкува в смисъл, че разрушаване, като 
разглежданото в главното производство, на множество 
сгради за производство на енергия и тяхното 
заместване с по-модерни сгради със същото 
предназначение не представляват промяна на 
факторите, които се вземат предвид при определянето 
на подлежащия на приспадане размер на данъка върху 
добавената стойност във връзка с платения вече 
данък, която е настъпила след изготвяне на справка-
декларацията по данък върху добавената стойност и 
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която поради това не създава задължение за 
извършване на корекция на това приспадане. 
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РЕШЕНИЕ № 2966/10.12.2012 г. на Варненския 
административен съд, Първо отделение, VІІІ – ми 
състав4 
в публичното заседание на двадесет и седми ноември две 
хиляди и дванадесета година в състав: 
Административен съдия: ИСКРЕНА ДИМИТРОВА 
при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдията 
Искрена Димитрова адм.дело № 4131 на 
Административен съд - Варна по описа за 2010 год., за да 
се произнесе, взе предвид: 
Производството е по реда на чл.156 от ДОПК. 
Образувано е по жалба на „ТЕЦ ХАСКОВО” АД, ЕИК 
*********, гр. София, ул. С № , ет., представлявано от Г.Р.Т., 
против Ревизионен акт № 251001558/19.07.2010г., 
потвърден с Решение № 702/01.12.2010г. на Директора на 
Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, 
гр.Варна при ЦУ на НАП, с който в резултат на извършена 
корекция на основание чл.79, ал.3, вр. ал.6 от ЗДДС, на 
дружеството са установени задължения за ДДС общо в 
размер на 1268581,03лв. и лихви 45606,09лв., от които по 
периоди, както следва: за м.01.2010г. – 477472,94лв. и 
лихви 19069,34лв; за м.02.2010г. – 791108,09лв. и лихви 
26536,75лв.  
Жалбоподателят оспорва изцяло констатациите в 
ревизионния акт, като твърди, че в случай на разрушаване 
на активи, с цел изграждане на нови, заместващи ги, със 
същото предназначение, разпоредбата на чл.79, ал.3 от 
ЗДДС не следва да се прилага. Позовава се на Решение на 
СЕС от 18 октомври 2012г. постановено по дело С-234/11, 
образувано по преюдициално запитване отправено в 
настоящото производство. Наред с твърденията, че не 
следва да се извършва корекция, жалбоподателят навежда 
доводи и за неправилно приложение на чл.79, ал.6 от 
ЗДДС, като твърди, че показателят „ПДК” по смисъла на 
тази разпоредба, може да бъде само стойност основана на 
сделката, за която е ползван данъчен кредит. Подробни 
съображения излага в представени по делото писмени 
бележки. Иска отмяна на ревизионния акт и присъждане на 
направените по делото разноски. 

                                                           
4
 Обжалвано пред ВАС, адм. д. 1124/2013 г. по описа на ВАС. 
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Ответната страна, чрез процесуалния си представител 
юрисконсулт Десислава Стефанова, оспорва жалбата и 
моли същата да се отхвърли като неоснователна, по 
съображенията изложени в решението на Директора на 
Дирекция „ОУИ” – Варна. Счита, че решението на СЕС по 
дело С-234/11 трябва да се тълкува в смисъл, че не следва 
да се извършва корекция на правото на приспадане, само и 
единствено в случай, че остарелите сгради вече са 
заменени, заместени с нови по-модерни със същата 
функция, а доказателства за това не са представени от 
жалбоподателя. Сочи, че по делото не са събрани 
доказателства строителството да е започнало, както и за 
това, че дружеството някога ще реализира приходи от 
производство на енергия. Моли жалбата да се отхвърли 
като неоснователна и да се присъди в полза на Дирекцията 
юрисконсултско възнаграждение.  
След преценка на събраните доказателства, съдът намира 
за установено от фактическа страна следното: 
Ревизията на „ТЕЦ ХАСКОВО” е възложена със ЗВР № 
1001558/09.04.2010г. за срок до 2 месеца, считано от 
датата на връчването й – 13.04.2010г. и е обхващала 
задълженията за ДДС за периода 01.11.2009г. – 
28.02.2010г. Заповедта е издадена от Недка С. Кирилова, в 
качеството й на началник сектор „Ревизии”, Дирекция 
„Контрол” при ТД на НАП – гр.Варна, ИРМ – Търговище 
(стр.3-5), оправомощена да възлага извършването на 
ревизии, на основание Заповед № Д – 12/04.01.2010г. на 
директора на ТД на НАП – Варна. В срока по чл.117 от 
ДОПК е съставен Ревизионен доклад № 
1001558/28.06.2010г., фактическите констатации в който, 
ведно с установените задължения са потвърдени с 
Ревизионен акт № 251001558/19.07.2010г., съставен въз 
основа на ЗОКО № К 1001558/30.06.2010г. Ревизионният 
акт е обжалван по административен ред, като с Решение № 
702/01.12.2010г., връчено на 06.12.2010г. (на основание 
чл.156, ал.7 от ДОПК, срокът за произнасяне по жалбата е 
бил продължен с 2 месеца), го е потвърдил.  
В хода на ревизията е установено, че основната дейност на 
„ТЕЦ ХАСКОВО” АД по НКИД, код 40, е производство, 
разпределение и пренос на ел. енергия.  
През 2008г., във връзка с решение от 04.08.2008г на 
„Финанс инженеринг” АД - едноличен собственик на 
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капитала на „ТЕЦ – Хасково” ЕАД, гр.Търговище, е вписано 
увеличение на капитала на дружеството от 50000лв. на 
17750000лв., посредством емитиране на нови 354 
обикновени поименни налични акции с право на глас, всяка 
с номинал от 50000лв. Увеличението е извършено чрез 
апорт на недвижими имоти собственост на „Финанс 
инженеринг” АД, оценени общо на 17700000лв.  
В недвижимите имоти предмет на апорта са включени и 
следните имоти: 1/ сграда с идентификатор № 
77195.341.26.5 със ЗП 3321,90кв.м. с предназначение 
сграда за енергопроизводство; 2/ сграда с идентификатор 
№ 77195.341.26.9 със ЗП 122кв.м., едноетажна, с 
предназначение сграда за енергопроизводство и 3/ сграда с 
идентификатор № 77195.341.26.10 със ЗП 2039кв.м., 
едноетажна, с предназначение сграда за 
енергопроизводство. Апортираното имущество, в т.ч. и 
посочените сгради, е оценено по реда на чл.72 и чл.73 от 
Търговския закон със заключение на три вещи лица, на 
14300000лв. Според заключението, пазарната стойност на 
процесните имоти е определена както следва: 1/ за сграда 
с идентификатор № 77195.341.26.5 – 3935550лв; 2/ за 
комин с Н 155м. с идентификатор № 77195.341.26.9 – 
1620300лв. и 3/ за охладителна кула с идентификатор № 
77195.341.26.10 – 3325700лв. Общата стойност на трите 
имота според оценката на вещите лица е 8881550лв. 
Апортираните активи са отчетени в увеличение на активите 
на „ТЕЦ ХАСКОВО” АД. 
Апортираните активи са закупени от „Финанс инженеринг” 
АД с договор от 01.04.2008г. сключен с Община Хасково. 
Предмет на договора е незавършен комплекс „ТЕЦ 
ХАСКОВО”, като купувачът се е задължил да изготви 
бизнес и инвестиционен план за изграждане на ТЕЦ – 
Хасково, и да въведе предприятието в експлоатация. 
Избрано е доставката да бъде облагаема, като получателят 
е приспаднал начисления за нея ДДС.  
През месец януари и февруари 2010г., съгласно 
констативни протоколи № 1/18.01.20101г., № 2/20.01.2010г., 
№3/04.02.2010г., № 4/04.02.2010г. и № 5/26.02.2010г., е 
извършено разрушаване на част от апортираните имоти, 
както следва: през м.01.2010г. са разрушени охладителна 
кула (мантел, носещи колони и фундамент до кота дъно 
на водосборен басейн); главен корпус – ниско тяло и 
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Турбо фундамент до кота долен ръб на фундамент; през 
м.02.2010г. са разрушени главен корпус – високо тяло и ¼ 
от всички фундаменти за котли; стоманобетонов комин, 
разрушаване на фундамента на комина до кота 2 метра 
по кота терен и ¾ от всички фундаменти за котли до 
кота долен ръб на фундамент.  
Разрушаването на посочените три сгради е извършено във 
връзка с извършването на строеж „Реконструкция и 
модернизация на ТЕЦ – ХАСКОВО” поземлен имот с 
идентификатор № 77915.341.26 по КК на гр.Хасково, 
съгласно Разрешение за строеж № 307/29.07.2009г. с 
възложител „ТЕЦ Хасково” АД. В забележка към 
строителното разрешение, на основание чл.143, ал.1 от 
ЗУТ по съгласувания инвестиционен проект по част ПБЗ – 
разрушаване на сгради, съоръжения и прилежащи 
постройки и пробивно – взривни работи, е разрешено 
механично събаряне на главен корпус – ниска част, 
охладителна кула, Ацетилен 2 и фундаменти на котел 
между главен корпус и комин, и взривяване на комин и 
главен корпус високо тяло на посочения строеж. 
Разрушаването на сградите е възложено на „Атмарк” ЕООД 
съгласно договор от 11.11.2009г.  
На основание двустранно оформени констативни протоколи 
№ 1/18.01.2010г. – за разрушаване на охладителната кула, 
№ 2/20.01.2010г. – за разрушаване на главен корпус, ниско 
тяло № 3/04.02.2010г. – за разрушаване на главен корпус, 
високо тяло, № 4/04.02.2010г. – за дотрошаване на място с 
багер чукове и от 26.02.2010г. – за разрушаване на 
стоманобетонов комин, „Атмарк” ЕООД е издало на „ТЕЦ 
ХАСКОВО” АД фактури № 266/18.01.2010г., № 
267/22.01.2010г., № 270/04.02.2010г., № 271/04.02.2010г. и 
№ 274/26.02.2010г., по които получателят е упражнил право 
на данъчен кредит за съответните периоди. Във връзка с 
предстоящото разрушаване на активите, през 2009г. „ТЕЦ 
ХАСКОВО” АД е извършило обезценка на посочените 
активи, отчетена като загуба от дружеството във 
финансовия резултат за 2009г. Загубата от обезценката на 
активи е формирана като разлика между балансовата 
стойност на разрушените активи и отчетените през 2010г. 
приходи от продажба на отпадъчно желязо. През 2010г., 
когато е извършено разрушаването, дружеството е 
отписало активите със стойност 8627895,58лв. 
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Получените в следствие на разрушаването на сградите 
отпадъци, са продадени на „Инвонс Метал” ЕООД в 
данъчни периоди м.януари и м.февруари 2010г. Установено 
е от ревизиращите, че това са доставки на стоки по 
приложение № 2 от ЗДДС, с място на изпълнение 
територията на страната, по които данъкът на основание 
чл.163а от ЗДДС е изискуем от получателя.  
При така установените факти, органите по приходите са 
приели, че е налице хипотезата на чл.79, ал.3 от ЗДДС, 
поради което в периода, в който е извършено 
разрушаването на активите, дружеството е следвало да 
извърши корекция на ползвания данъчен кредит. Органът 
по приходите се е позовал на разпоредбата на чл.10, ал.2 
от ЗДДС, съгласно която от датата на вписване в 
търговския регистър, дружеството получател става 
правоприемник на всички права и задължения по ЗДДС във 
връзка с активите предмет на непаричната вноска, 
включително и на задължението за извършване на 
корекция по реда на чл.79 от ЗДДС, при настъпване на 
някоя от хипотезите, предвидени в закона. Установено е, че 
за разрушените активи, „Финанс инженеринг” АД е ползвало 
данъчен кредит, както следва: за охладителната кула – 
561732,87лв; за комина – 273679,46лв; за сградата за 
енергопроизводство - 657035,94лв., или общо ползван 
данъчен кредит за разрушените активи в размер на 
1492448,27лв. Дължимият в резултат на корекцията данък е 
определен по формулата на чл.79, ал.6 от ЗДДС, в размер 
общо на 1268581,03лв., от които 477472,94лв. за 
м.01.2010г. и 791108,09лв. за м.02.2010г.  
С решение № 702/01.12.2010г. директорът на Дирекция 
„Обжалване и управление на изпълнението” – Варна е 
отхвърлил жалбата против ревизионния акт, като е приел, 
че нормата на чл.79, ал.3 от ЗДДС има императивен 
характер. Ограниченията са предвидени от законодателя в 
чл.80, ал.2 от ЗДДС, където в т.1 до т.6 изрично са 
посочени хипотезите, при които нормата на чл.79, ал.3 от 
ЗДДС е неприложима. Измежду тях не е предвидена 
хипотеза, изключваща корекция на ползван данъчен кредит 
при унищожаване на дълготрайни активи с цел изграждане 
на нови такива, обслужващи бъдещи облагаеми доставки. 
Според решаващият орган това е така, тъй като 
законодателят е предвидил възможност за ползване на 
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данъчен кредит при закупуването на стоките, като е 
предоставил това право, ако не е упражнено и на 
правоприемника. Целта на ползването на данъчния кредит 
е обслужването на облагаемата дейност на регистрираното 
лице, водещо до извършване на облагаеми доставки и 
начисляване на ДДС. Правото на данъчния кредит е 
предоставено на лицето именно поради предстоящото 
извършване на облагаеми доставки. Унищожаването на 
актива води до невъзможност да се извършват такива и 
съответно до задължението да се възстанови част от 
ползвания данъчен кредит по предвидения от закона 
специален ред. В подкрепа на този извод са тълкувани 
извършените от дружеството счетоводни записвания, а 
именно отчитането през 2009г. на загуба в резултат на 
извършената обезценка на разрушените активи и 
отписването им през 2010г.  
Във връзка с възражението на дружеството, че корекция не 
следва да се извършва, тъй като на мястото на 
разрушените активи ще се построят заместващи ги такива, 
решаващият орган е приел, че според представените с 
жалбата доказателства, разходът по разрушаване на 
активите е отчетен като разход за придобиване на новия 
актив и правото на данъчен кредит за този разход е признат 
от ревизията. Според органа по приходите, при изграждане 
на новия актив обслужващ бъдещи облагаеми доставки, за 
дружеството ще възникват нови основания за упражняване 
на правото на данъчен кредит. Формираната нова стойност 
на актива е предмет на отделно третиране от гледна точка 
на ЗДДС. След като дружеството е унищожило или 
бракувало актива по причини, които не са посочени в 
хипотезите на чл.80 от ЗДДС, то задължението за корекция 
е налице по силата на правоприемството по чл.10, ал.2 от 
ЗДДС.  
Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави 
следните правни изводи:  
Жалбата е подадена от легитимирано лице, в срока по 
чл.156, ал.1 от ДОПК, след изчерпване на възможността за 
административно обжалване, в частта, която не е отменена 
от решаващия орган, поради което е ДОПУСТИМА. 
При извършване на задължителната проверка по чл.160, 
ал.2 ДОПК, съдът констатира, че ревизията е възложена от 
компетентен орган и е приключила в определения от него 
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срок. Ревизионният акт е издаден от компетентния орган 
съгласно ЗОКО № К 1001558/30.06.2010г. и определя 
данъчни задължения за периода, за който е възложена 
ревизията, поради което не са налице пороци влечащи 
нищожност на ревизионния акт. 
Разгледана по същество, жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.  
Между страните не е налице спор по фактите. Още в хода 
на ревизионното производство безспорно е установено, че 
основният предмет на дейност на „ТЕЦ Хасково“ е 
производство на електрическа енергия, а също и пренос и 
разпределение на топлинна енергия. На 2 април 2008г. 
„Финанс инженеринг“ АД – едноличен собственик на 
капитала на „ТЕЦ Хасково”, закупува от Община Хасково 
комплекс от недвижими имоти, състоящ се по-конкретно от 
три сгради за енергопроизводство (охладителна кула, 
комин и производствена сграда). Избрано е сделката да е 
облагаема, като получателят е приспаднал начисления 
ДДС. Впоследствие активите се апортирани в капитала на 
„ТЕЦ Хасково”, което по силата на чл.10, ал.1 от ЗДДС не 
се счита за доставка на стоки. На 29 юли 2009г. „ТЕЦ 
Хасково“ получава разрешение за извършване на строеж, в 
рамките на проект за модернизация на 
топлоелектрическата централа на гр.Хасково, който 
предполага разрушаване на част от имотите, внесени от 
„Финанс инженеринг“ в капитала на това дружество, а 
именно охладителната кула, комина и производствената 
сграда. Разрушаването е осъществено между 1 януари и 28 
февруари 2010г. от друго дружество, като през същите 
периоди е извършена продажба на отпадъчното желязо, 
облагаема по реда на чл.163а от ЗДДС.  
Спорът между страните е правен и е формиран по въпроса 
дали в контекста на чл.10, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗДДС, 
разрушаването на активите в рамките на реализирането на 
проект за реконструкция и модернизация на 
топлоцентралата, е основание за извършване на корекция 
по реда на чл.79, ал.3, вр. ал.6 от ЗДДС на приспаднатия 
при придобиването на активите данък? 
За разрешаване на така формираният спор, съдът 
съобрази следното: 
Съгласно разпоредбата на чл.10, ал.1, т.3 от ЗДДС, не е 
доставка на стока или услуга доставката към 
приобретателя от апортиращия, в резултат на извършване 
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на непарична вноска в търговско дружество. Според ал.2 на 
същата разпоредба, лицето, което получава стоките или 
услугите, е правоприемник и на всички права и задължения 
по този закон във връзка с тях, включително на правото на 
приспадане на данъчен кредит и на задълженията за 
извършване на корекция на ползвания данъчен кредит. 
Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.3 от ЗДДС, 
регистрирано лице, което изцяло или частично е 
приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, 
придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, 
установяване на липси или при бракуване на стоките, както 
и при промяна на предназначението им, за което вече не е 
налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява 
и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. 
В случаи като настоящия, по отношение на стоките, които 
са дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО, корекцията се 
извършва по формулата по ал.6. 
Ограниченията при извършване на корекциите са 
предвидени с разпоредбата на чл.80 от ЗДДС, като 
съгласно ал.2 на тази разпоредба, корекции по чл. 79, ал. 3 
не се извършват в случаите на: 1/ унищожаване, липса или 
брак, причинени от непреодолима сила, както и в случаите 
на унищожаване на акцизни стоки под административен 
контрол по реда на Закона за акцизите и данъчните 
складове; 2/ унищожаване, липса или брак, причинени от 
аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, 
че не са причинени по негова вина.  
Унищожаването на активи с цел изграждането на нови, 
модернизирани такива, със същото предназначение, с 
които ще се извършват облагаеми доставки, не попада в 
обхвата на разпоредбата на чл.80, ал.2 от ЗДДС. Според 
жалбоподателя обаче, унищожаването в хипотеза като 
процесната, не може да бъде основание за извършване на 
корекция на приспаднатия при придобиването на активите 
данък и още в първото по делото заседание, е направил 
искане за отправяне на преюдициално запитване до СЕС за 
тълкуването на разпоредбата на чл.185, пар.2 от Директива 
2006/112.  
Ответната страна застъпва становище, че разпоредбата на 
чл.185, пар.2 от Директивата не се нуждае от тълкуване, 
тъй като същата е транспонирана с разпоредбата на чл.80, 
ал.2, т.1 и 2 от ЗДДС, като текста припокрива една от 
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хипотезите предвидени в чл.80, ал.2 от ЗДДС, при които 
корекции по чл.79, ал.3 от ЗДДС не следва да се 
извършват.  
Съдът е споделил становището на жалбоподателя и след 
като е изразил съмнение за съвместимостта на части от 
тези национални разпоредби с разпоредбата на чл.185 от 
Директива 2006/112, на основание чл. 267, пар.1, буква б) 
от ДФЕС, с определение № 2509/03.05.2011г. е отправил 
преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, 
във връзка с което е образувано дело С-234/11. 
Разпоредбата на чл.185, пар.1 от Директива 2006/112 
гласи, че корекция се прави по-специално, когато след 
изготвяне на справка-декларацията по ДДС настъпи 
някаква промяна във факторите, използвани за определяне 
на сумата за приспадане, например когато покупките се 
анулират или се получат намаления на цените. 
Единият от формулираните до СЕС въпроси е, следва ли 
надлежно доказаното разрушаване на стопански активи 
единствено с цел изграждане на нови, модернизирани 
такива със същото предназначение, да се тълкува като 
„промяна във факторите, определящи сумата за 
приспадане” по смисъла на чл.185, пар.1 от 
Директивата? 
С решението си от 18 октомври 2012г. по дело С-234/11, 
Съдът на Европейския съюз е решил, че член 185, 
параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 
ноември 2006 година относно общата система на 
данъка върху добавената стойност трябва да се 
тълкува в смисъл, че разрушаване, като разглежданото 
в главното производство, на множество сгради за 
производство на енергия и тяхното заместване с по-
модерни сгради със същото предназначение не 
представляват промяна на факторите, които се вземат 
предвид при определянето на подлежащия на 
приспадане размер на данъка върху добавената 
стойност във връзка с платения вече данък, която е 
настъпила след изготвяне на справка-декларацията по 
данък върху добавената стойност и която поради това 
не създава задължение за извършване на корекция на 
това приспадане. 
Така постановеното преюдициално заключение на СЕС се 
ползва със задължителна сила на тълкувателно нещо по 
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отношение на националната юрисдикция, която е 
отправила запитването, по отношение на всички 
национални съдилища, които са или биха могли да бъдат 
сезирани със сходен казус, както и по отношение на всички 
други национални юрисдикции в страните – членки. Силата 
на тълкувателно нещо се изразява в забраната за 
националният съд да се отклонява от постановеното по 
делото преюдициално заключение или да го замества със 
свое собствено тълкуване, различно от даденото от Съда. 
Националният съд също така не може да поставя под 
съмнение действителността или правилността на 
преюдициалното заключение (Корнезов.А., 
Преюдициалното запитване до Съда на Европейския 
съюз, 2008г., стр.277). Тези правила се отнасят и за всички 
органи прилагащи правото на ЕС (част от което са и 
преюдициалните заключения на СЕС), включително и за 
данъчната администрация, която принципно първа, още в 
хода на установителното ревизионно производство, се 
сблъсква с приложимостта и тълкуването на Общностното 
право. 
В тази връзка неправилно ответната страна поддържа, че 
извършената корекция на данъчния кредит по реда на 
чл.79, ал.3, вр. ал.6 от ЗДДС е законосъобразна. Това 
становище почива на неправилен прочит на постановеното 
в хода на настоящото производство преюдициално 
заключение, като ответната страна го замества със свое 
собствено тълкуване, което не се подкрепя от мотивите в 
решението на Съда от 18.10.2012г. по дело С – 234/11, 
както и от по – старата практика на Съда.  
Според ответната страна, решението по С – 234/11 е 
приложимо само и единствено в случаите, в които 
остарелите сгради вече са заменени, заместени с нови по-
модерни, със същата функция. Настоящият състав 
преценява така даденото тълкуване на решението по дело 
С-234/11 за неправилно, като съображенията за това са 
следните: 
На първо място следва да се отбележи, че 
преюдициалното заключение на СЕС е обусловено от 
конкретната фактическа страна на спора в настоящото 
производство. Както в определението, с което е отправено 
запитването, така и в решението на СЕС, при коментара на 
фактите в главното производство липсва констатация, че 
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новите, заместващи производствени сгради са вече 
построени. Посочено е само обстоятелството, че 
разрушаването на активите е извършено с цел 
изграждането на нови, модернизирани активи със същото 
предназначение, като във връзка с това намерение на 
дружеството настоящият състав се е позовал на 
издаденото строително разрешение № 307/29.07.2009г. 
При това положение не може да се твърди, че съдът при 
тълкуването на разпоредбата на чл.185, пар.1 от Директива 
2006/122 е имал предвид хипотеза, при която заместващите 
активи са вече построени и лицето е започнало да 
извършва облагаеми доставки.  
Всъщност, подобно тълкуване би било в противоречие с 
неутралитета на данъка и би довело до ситуация, в която 
по отношение на едни и същи инвестиционни дейности, 
предприемачите се третират различно, в зависимост от 
това дали инвестицията е вече осъществена и се 
осъществяват облагаеми доставки или все още се търсят 
инвестиции, които за в бъдеще ще бъдат източник на 
облагаеми доставки. В този смисъл са и Решение от 26 
февруари 1996г. по дело INZO (С-100/94, Recueil, стр.І-
857, т.20), и Решение от 3 март 2005г. по дело Fini H (С-
32/03, Recueil, стр.І-1599, т.22), с които по отношение на 
подготвителните сделки Съдът вече е приел, че връзката 
между по-ранните сделки и последващата икономическа 
дейност не включва задължително ефективна употреба.  
С Решение от 22 февруари 2001г., Abbey National, С-
408/98, точка 24, СЕС е приел, че системата за приспадане 
е предназначена да облекчава търговеца изцяло от 
тежестта на ДДС, платим, или платен в процеса на 
всичките му икономически дейности. Общата система на 
ДДС, следователно осигурява пълен неутралитет на 
данъчното облагане за всички икономически дейности, 
независимо от тяхната цел или резултати, при условие, че 
те са по принцип предмет на ДДС. Тоест, логиката на 
режима на ДДС се противопоставя на понасянето на 
тежестта на ДДС от данъчнозадължено лице, действащо в 
това качество. Както посочва Европейската комисия в 
представеното по дело С-234/11 писмено становище, към 
тази юридическа логика се добавя и икономическата, 
според която инвестициите не трябва да бъдат 
обезсърчавани от неблагоприятната данъчна система – 
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аргумент, който среща подкрепа и в практиката на Съда по 
вече цитираното дело INZO.  
Съдът в Решението си по дело С-234/11, точка 31 приема, 
че предвидените в Директивата правила в областта на 
корекцията, целят да увеличат точността на приспаданията 
така, че да се осигури неутралитетът на ДДС по начин, по 
който осъществените на предходния етап операции да 
продължат да предоставят право на приспадане само 
доколкото служат за получаването на обложени с такъв 
данък доставки. По този начин чрез посочените правила 
Директивата има за цел да създаде тясна и пряка връзка 
между правото на приспадане на платения ДДС и 
използването на съответните стоки и услуги за облагаеми 
впоследствие операции. Всъщност, предвиденият 
механизъм за корекции е неразделна част от установения 
от Директивата за ДДС режим на приспадане – точка 30. 
Както посочва генералният адвокат Kokott в заключението 
си по дело С-234/11, представено на 14 юни 2012г., за 
възникването на правото на приспадане по принцип е 
решаващо установеното по обективни признаци намерение 
за използване на стоките/услугите за икономическата 
дейност. Тъй като правото на приспадане възниква 
незабавно, към момента на възникването му не може да се 
определи дали съответния дълготраен актив се използва за 
целите на икономическата дейност – точка 27. В точка 28 от 
заключението е посочено, че при коригирането на 
приспаднатия данък обаче вече може да се извърши 
преценка за това как в действителност е използвана 
стоката. Въз основа на тази преценка следва да се 
определи дали е налице право на приспадане за всяка 
текуща година от периода на корекция. Тоест, корекция 
следва да се извърши ако е прекъсната пряката и 
непосредствена връзка, като режимът цели да се изчисли 
възможно най-точно данъчното бреме, което 
данъчнозадълженото лице трябва да поеме. 
В точки 32 и 33 от Решението по С-234/11, Съдът посочва, 
че разпоредбата на чл.185, пар.1 от Директивата 
установява принципа, съгласно който подобна корекция 
трябва да бъде извършена когато промяната във 
факторите, използвани за определяне на сумата за 
приспадане, е настъпила след изготвяне на справката – 
декларация. При тези условия, се поставя въпросът дали в 
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случай, в който разрушаването на недвижимите имоти е 
осъществено в рамките на модернизирането на термичната 
централа с оглед продължаване на икономическите 
дейности, имащи за предмет производството на енергия, 
следва да се установи съществуването на подобни 
промени по смисъла на чл.185, пар.1 от Директивата, и ако 
се установи, дали поради това е приложим механизма за 
корекции. Именно във връзка с така поставения въпрос 
следва да се тълкува отговорът на Съда даден в 
следващата точка 34. В същата е посочено, че в случай 
като този в главното производство, заместването на 
остарели конструкции с по – модерни сгради със същата 
функция, и следователно използването на последните за 
облагаеми впоследствие доставки, не прекъсва изобщо 
пряката връзка, която съществува между първоначалното 
придобиване на съответните сгради от една страна, и от 
друга, икономическите дейности, осъществени 
впоследствие от данъчнозадълженото лице.  
Пак в точка 34 от Решението, СЕС посочва, че 
придобиването на разглежданите имоти, а след това и 
разрушаването им с оглед на тяхното модернизиране, 
могат да се разглеждат като последователност от свързани 
помежду си доставки, имащи за предмет осъществяването 
на облагаеми доставки на същото основание, каквото е 
покупката на нови недвижими имоти и тяхното пряко 
използване. В точка 35 е посочено, че това тълкуване е 
валидно на още по – голямо основание при обстоятелства, 
при които придобитите сгради са били разрушени само 
частично, нови сгради са били изградени на същите, преди 
това придобити площи и някои отпадъци от разрушаването 
на старите сгради са били препродадени, като тези 
продажби са довели до облагаеми в последствие доставки. 
Всъщност, както отбелязват генералният адвокат в 
заключението си и Европейската Комисия в представеното 
писмено становище, само последното обстоятелство е 
достатъчно за да се приеме, че пряката и непосредствена 
връзка не е прекъсната.  
Ирелевантно е дали реконструкцията е успешна и дали 
действително се извършват енергийни доставки, тъй като 
съгласно практиката на СЕС, правото на приспадане е 
налице и на етапа на започване на икономическата 
дейност, която никога не достига етапа на извършване на 



203 

 

облагаеми доставки. Правото на приспадане, упражнено 
във връзка с подготвяните сделки, се запазва дори когато 
планираната икономическа дейност не доведе до 
извършването на облагаеми доставки – точка 39 от 
заключението.  
Изразът „заместването на остарели конструкции с по-
модерни сгради със същата функция” използван в 
Решението на СЕС по дело С-234/11, според настоящият 
състав не въвежда като задължително условие за даденото 
от Съда тълкуване, новите сгради да са вече построени и 
данъчнозадълженото лице да е започнало да ги използва 
за облагаеми доставки, а само формулира ясно и 
недвусмислено целта, и следствието от извършеното 
разрушаване на активите, като в случая от доказателствата 
по делото безспорно се установява инвестиционното 
намерение на дружеството. В този смисъл са и издадената 
лицензия за производство на електрическа енергия № Л-
297-01/04.03.2009г. на ДКЕВР за срок от 35 години (стр.93), 
както и обявлението за обществена поръчка публикувано в 
Официалния вестник на Европейския съюз № 2010/S 72-
108322 с предмет избор на главен изпълнител за 
проектиране, изготвяне, доставка, монтаж и пускане в 
експлоатация (“turn – key”) на реконструкцията и 
модернизацията на ТЕЦ „Хасково” чрез изграждането на 
паро – газова електрическа централа на територията 
на ТЕЦ „Хасково”, гр.Хасково, с брутна електрическа 
мощност 125-140 MWe.  
Това тълкуване се потвърждава и от последвалото 
Решение на СЕС от 29 ноември 2012г. по дело GVM, С-
257/11, постановено по сходен от фактическа страна казус, 
с което Съдът е приел, че разрушаването на сградите, 
придобити с терена, върху който са построени, извършено 
с цел изграждане на жилищен комплекс на мястото на тези 
сгради, не води до задължение за корекция на 
първоначално приспаднатия ДДС за придобиването на 
посочените сгради.  
С оглед така даденото тълкуване на разпоредбата на 
чл.185 от Директива 2006/112 с Решенията на СЕС по дела 
С-234/11 и С-257/11, основателно се явява оплакването на 
жалбоподателя, че при обстоятелствата, при които е 
извършено унищожаването на процесните активи, органът 
по приходите не е имал основание да извърши корекция на 
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приспаднатия при придобиването им данък и установените 
на основание чл.79, ал.3, вр. ал.6 от ЗДДС задължения се 
явяват незаконосъобразни.  
При това разрешаване на казуса, доводите на 
жалбоподателя за неправилно приложение на формулата 
по чл.79, ал.6 от ЗДДС се явяват неотносими към спора и 
не следва да бъдат обсъждани. 
По разноските: 
Съгласно разпоредбата на чл.161, ал.1 от ДОПК, на 
жалбоподателя се присъждат разноските по делото и 
възнаграждението за един адвокат, за всяка инстанция. В 
конкретния случай, пред Административен съд – гр.Варна, 
жалбоподателят е доказал извършени разноски общо в 
размер на 27050лв., от които 50лв. за Държавна такса и 
27000лв. адвокатски хонорар, съгласно договор за правна 
помощ №171078/17.11.2010г., от които внесени в брой 
10000лв. и 17000лв. по банков път.  
Съгласно разпоредбата на чл.102 от Процедурния 
правилник на Съда на Европейския съюз (предишен 104, 
пар.6 от стария Правилник), компетентен да се произнесе 
по разноските направени в преюдициалното производство е 
националният съд. Според чл.19 от Статута на Съда, 
страните се представляват задължително от адвокат. 
Видно от представените списък и доказателства за 
извършените разноски във връзка с производството пред 
Съда на ЕС в Люксембург по дело С-234/11, 
жалбоподателят претендира разноски за писмената, 
устната фаза, както и за представянето на преюдициалното 
заключение, общо в размер на 36465,14лв., от които: 
193,75лв. куриерски услуги (писмена фаза); 3871,39лв. 
разходи по заповеди за командировка и 32400лв. 
адвокатски хонорар за процесуално представителство пред 
СЕС. Тази претенция е частично основателна. 
Разходите за куриерски услуги във връзка с писмената 
фаза пред СЕС, квартирните и пътните, съгласно 
заповедите за командировки, са документално обосновани 
с фактури, размерът на квартирните е съобразен с 
Таблицата по Приложение № 2, т.56 и чл.17 от Наредбата 
за служебните командировки и специализации в чужбина, 
поради което следва да бъдат присъдени. Видно от 
изготвените отчети към заповедите за командировка, се 
претендират още дневни и разходи за вътрешен транспорт 
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и телефон. Вписаните в отчетите суми за разходи за 
транспорт и телефон не са документално обосновани, тъй 
като липсва представен разходооправдателен документ. 
Освен това, съгласно чл. 18 от Наредбата, тези разходи се 
включват в размера на дневните, които също се 
претендират от жалбоподателя. Размерът на дневните в 
случая е съобразен с размера посочен в т.56 от 
Приложение № 2, но не са представени доказателства 
същите реално да са изплатени на командированото лице, 
поради което в тази част претенцията следва да се остави 
без уважение.  
По отношение на адвокатското възнаграждение за 
процесуалното представителство пред СЕС, към 
разноските за присъждане не следва да се включва 
платения ДДС по фактурата в размер на 5400лв. 
Начисленият ДДС не е част от адвокатския хонорар, 
същият подлежи на приспадане от получателя на услугата 
по реда на ЗДДС и не подлежи на възстановяване по реда 
на чл.161 от ДОПК. В този смисъл и Решение № 
15454/05.12.2012г. на ВАС по адм.д. № 3248/2012г., І-во 
отд. 
При това положение за производството пред СЕС на 
жалбоподателя следва да се присъдят разноски общо в 
размер на 30429,66лв., от които 193,75лв. куриерски услуги 
във връзка с писмена фаза, 27000лв. адвокатско 
възнаграждение за представителство пред СЕС и 
3235,91лв. пътни и квартирни.  
Разходите във връзка с платените такси и комисионни по 
договор за особен залог и банкова гаранция от 06.10.2010г. 
за обезпечаване плащането на задълженията към НАП по 
процесния ревизионен акт, не представляват разноски в 
съдебното производство по смисъла на чл.161, ал.1 от 
ДОПК, не са свързани и с провелото се пред СЕС 
производство по постановяване на преюдициално 
заключение, поради което не могат да бъдат присъдени. 
Доколкото тези разходи са извършени с цел да се избегне 
плащането на задълженията по РА, който подлежи на 
предварително изпълнение, в случай на отмяна на акта с 
влязло в сила съдебно решение, на основание чл.19 от 
Закона за НАП жалбоподателят би могъл да ги претендира 
по реда на ЗОДОВ. 
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По изложените съображения, на основание чл.161, ал.1 от 
ДОПК, в полза на жалбоподателя следва да се присъдят 
разноски общо в размер на 57479,66лв. (петдесет и седем 
хиляди четиристотин седемдесет и девет лева и шестдесет 
и шест стотинки). 
Водим от горното, Варненският административен съд, І – во 
отделение, VІІІ – ми състав 
Р Е Ш И: 
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 251001558/19.07.2010г., 
потвърден с Решение № 702/01.12.2010г. на Директора на 
Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, 
гр.Варна при ЦУ на НАП, с който в резултат на извършена 
корекция на основание чл.79, ал.3, вр. ал.6 от ЗДДС, на 
„ТЕЦ ХАСКОВО” АД, ЕИК ********* са установени 
задължения за ДДС общо в размер на 1268581,03лв. и 
лихви 45606,09лв., от които по периоди, както следва: за 

м.01.2010г. – 477472,94лв. и лихви 19069,34лв; за 

м.02.2010г. – 791108,09лв. и лихви 26536,75лв. 
 
ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението” – гр.Варна при ЦУ на НАП да заплати на 
„ТЕЦ ХАСКОВО” АД, ЕИК *********, гр. София, ул. С № , ет., 
представлявано от Г.Р.Т., разноски в размер на 57479,66лв. 
(петдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и девет 
лева и шестдесет и шест стотинки). 
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред 
Върховния административен съд на РБ, в 14 – дневен срок 
от съобщаването му на страните. 
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РЕШЕНИЕ от 4.10.2012 г., Бянков, С-249/115 
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 
4 октомври 2012 година 
„Право на граждани на Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите членки — Директива 2004/38/ЕО 
— Член 27 — Административна мярка забрана за 
напускане на страната поради непогасяване на задължение 
към юридическо лице на частното право — Принцип на 
правна сигурност спрямо административните актове, 
станали окончателни — Принципи на равностойност и 
ефективност“ 
По дело C-249/11 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 
основание член 267 ДФЕС от Административен съд София-
град (България) с акт от 9 май 2011 г., постъпил в Съда на 
19 май 2011 г., в рамките на производство по дело 
Христо Бянков 
срещу 
Главен секретар на Министерство на вътрешните 
работи, 
СЪДЪТ (втори състав), 
състоящ се от: г-н J. N. Cunha Rodrigues, председател на 
състав, г-н U. Lõhmus, г-н A. Ó Caoimh (докладчик), г-н Ал. 
Арабаджиев и г-н C. G. Fernlund, съдии, 
генерален адвокат: г-н P. Mengozzi, 
секретар: г-н A. Calot Escobar, 
предвид изложеното в писмената фаза на производството, 
като има предвид становищата, представени: 
– за Европейската комисия, от г-жа C. Tufvesson и г-н В. 
Савов, в качеството на представители, 
след като изслуша заключението на генералния адвокат, 
представено в съдебното заседание от 21 юни 2012 г., 
постанови настоящото 
Решение 
1. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на 
член 4, параграф 3 ДЕС във връзка с членове 20 ДФЕС и 21 
ДФЕС, член 52, параграф 1 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“), 
както и на член 27, параграф 1 и член 31, параграфи 1 и 3 

                                                           
5
 Адм. д. № 5873/2010 г. по описа на Административен съд София-град. 
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от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 април 2004 година относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на техните семейства да 
се движат и да пребивават свободно на територията на 
държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 
1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 
72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 
90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, стр. 77; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 
7, стр. 56). 
2. Запитването е отправено в рамките на спор между г-н 
Бянков и главния секретар на Министерството на 
вътрешните работи относно отказа за възобновяване на 
административно производство и за отмяна на 
административна мярка забрана за напускане на страната, 
която му е наложена поради непогасяване на задължение 
към частно лице. 
 
Правна уредба 
Правна уредба на Съюза 
3. Съображение 31 от Директива 2004/38 гласи, че същата 
спазва основните права и свободи и спазва принципите, 
признати от Хартата. 
4. Съгласно текста на член 3, параграф 1 от Директива 
2004/38 тя се прилага за всички граждани на Съюза, които 
се движат или пребивават в държава членка, различна от 
тази, на която са граждани, и за членовете на техните 
семейства, които ги придружават или се присъединяват към 
тях. 
5. Член 4, параграф 1 от тази директива гласи следното: 
„Без да се засягат разпоредбите относно документите за 
пътуване, приложими при контрола на държавните граници, 
всички граждани на Съюза с валидна карта за самоличност 
или паспорт […] имат правото да напускат територията на 
държава членка, за да пътуват до друга държава членка“. 
6. В глава VI от посочената директива, озаглавена 
„Ограничения на правото на влизане и на правото на 
пребиваване на основания, свързани с обществения ред, 
обществената сигурност или общественото здраве“, член 
27, параграфи 1 и 2 разпорежда: 
„1. При спазване на разпоредбите на настоящата глава 
държавите членки могат да ограничат свободата на 
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движение и пребиваване на граждани на Съюза и на 
членове на техните семейства, независимо от 
националността им, от съображения, свързани с 
обществения ред, обществената сигурност или 
общественото здраве. Забранява се позоваването на 
такива съображения за икономически цели. 
2. Мерките, предприети от съображения, свързани с 
обществения ред или обществената сигурност, трябва да 
са в съответствие с принципа на пропорционалността и да 
се основават изключително на личното поведение на 
въпросното лице. Наличието на предишни наказателни 
присъди не представлява само по себе си основание за 
предприемането на такива мерки. 
Личното поведение на въпросното лице трябва да 
представлява истинска, реална и достатъчно сериозна 
заплаха, която засяга някой от основните интереси на 
обществото. Не се приемат мотиви, които са изолирани от 
конкретния случай и които се опират на съображения за 
обща превенция“. 
7. В същата глава от Директива 2004/38 член 31, озаглавен 
„Процедурни гаранции“, предвижда: 
„1. На засегнатите лица се дава достъп до процедури за 
обжалване по съдебен и когато е целесъобразно, 
административен път в приемащата държава членка или 
искане за преразглеждане на всяко решение, взето по 
отношение на тях на основания, свързани с обществения 
ред, обществената сигурност или общественото здраве. 
[…] 
3. Процедурите за правна защита дават възможност да се 
разгледа законосъобразността на решението, както и да се 
проверят фактите и обстоятелствата, на които се основава 
предложената мярка. Те гарантират, че решението не е 
несъразмерно […] 
[…]“. 
8. Член 32, параграф 1 от тази директива, включена също в 
посочената глава VІ, гласи следното: 
„Лицата, на които е бил забранен достъп до страната от 
съображения, свързани с обществения ред или 
обществената сигурност, могат да подадат молба за 
вдигане на забраната за достъп след разумен период от 
време, в зависимост от обстоятелствата и при всички 
случаи след три години от изпълнението на окончателната 
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заповед за забрана на достъпа, валидно приета в 
съответствие със законодателството на Общността, като 
излагат мотиви, показващи, че е настъпила съществена 
промяна в обстоятелствата, които са дали основание за 
решението за забраната на достъп. 
Засегнатата държава членка се произнася по тази молба в 
срок от шест месеца от подаването ѝ“. 
Българското законодателство 
9. Член 23, алинея 2 от Закона за българските лични 
документи (ДВ, бр. 93 от 11 август 1998 г.) в редакцията му, 
приложима в делото по главното производство (ДВ, бр. 105 
от 22 декември 2006 г., наричан по-нататък „ЗБЛД“), 
предвижда, че „[в]секи български гражданин има право да 
напуска страната и с лична карта и да се завръща с нея 
през вътрешните граници на Република България с 
държавите — членки на Европейския съюз, както и в 
случаите, предвидени в международни договори“. 
10. Алинея 3 от същия член продължава, уточнявайки, че 
„[п]равото по ал. 2 не подлежи на ограничения, освен ако 
това е предвидено в закон и има за цел защита на 
националната сигурност, обществения ред, здравето на 
гражданите или на правата и свободите на други граждани“. 
11. Член 76, точка 3 от ЗБЛД гласи: 
„Може да не се разреши напускане на страната, паспорти и 
заместващи ги документи да не се издават на: 
[…] 
3. […] лица, които имат парични задължения в големи 
размери към български физически и юридически лица и 
към чуждестранни такива, установени по съдебен ред, 
освен ако личното им имущество покрива задължението 
или ако представят надлежно обезпечение“. 
12. По силата на допълнителните разпоредби на ЗБЛД 
парично задължение, което надхвърля 5000 лв., се счита за 
такова „в големи размери“ по смисъла на член 76, точка 3 
от ЗБЛД. 
13. Последната разпоредба е отменена с параграф 62, 
точка 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за 
българските документи за самоличност (ДВ, бр. 82 от 16 
октомври 2009 г.), влязъл в сила на 20 октомври 2009 г. 
Същевременно българският законодател не предвижда 
служебна отмяна на принудителните административни 
мерки, наложени на основание член 76, точка 3 от ЗБЛД. 
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14. Включен в глава 7 от Административнопроцесуалния 
кодекс (наричан по-нататък „АПК“), озаглавена 
„Възобновяване на производства по издаване на 
административни актове“, член 99 от АПК гласи: 
„Влязъл в сила индивидуален или общ административен 
акт, който не е бил оспорен пред съда, може да бъде 
отменен или изменен от непосредствено по-горестоящия 
административен орган, а ако актът не е подлежал на 
оспорване по административен ред — от органа, който го е 
издал, когато: 
1. съществено е нарушено някое от изискванията за 
законосъобразността му; 
[…] 
7. с решение на Европейския съд за защита на правата на 
човека е установено нарушение на [Европейската 
конвенция за защита на правата на човека и основните 
свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г.]“. 
15. Според акта за преюдициално запитване член 99, точка 
1 от АПК дава правомощие на административния орган да 
отмени влязъл в сила административен акт, когато 
съществено е нарушено някое от изискванията за 
законосъобразността му. По силата на член 100 и член 102, 
алинея 1 от АПК обаче това правомощие може да се 
упражни само в едномесечен срок от приемането на акта и 
по инициатива на административния орган, приел акта, или 
по предложение на съответния прокурор или на 
омбудсмана. 
16. За сметка на това, съгласно член 102, алинея 2 от АПК, 
в случаите по член 99, точка 7 от този кодекс 
възобновяване на производството може да се направи по 
искане на адресата на административна мярка, която, като 
не е била оспорена пред съда, е влязла в сила. 
17. От акта за преюдициално запитване е видно, че 
адресатът на такава мярка може да поиска възобновяване 
на производството и в случаите по член 99, точки 2—6 от 
АПК. 
18. От същия акт е видно и че член 99, точка 2 от АПК 
посочва по-конкретно хипотезата на нови писмени 
доказателства. 
Спорът по главното производство и преюдициалните 
въпроси 
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19. Със заповед на директора на Областна дирекция на 
Министерството на вътрешните работи от 17 април 2007 г. 
(наричана по-нататък „заповедта от 2007 г.“) на г-н Бянков, 
български гражданин, е наложена по силата на член 76, 
точка 3 от ЗБЛД принудителна административна мярка 
забрана да напуска територията на България и да му бъдат 
издавани паспорти или заместващи ги документи (наричана 
по-нататък „забраната за напускане на територията, 
разглеждана по главното производство“). 
20. Заповедта от 2007 г. е издадена по искане на частен 
съдебен изпълнител поради наличие на задължение към 
българско частноправно юридическо лице. В тази заповед 
се посочва, че задължението в размер на 200 000 лв. ведно 
с разноски и лихви е „в големи размери“ по смисъла на 
допълнителните разпоредби на ЗБЛД и че г-н Бянков не е 
представил надлежно обезпечение. 
21. Споменатата заповед не е обжалвана пред съда и е 
станала окончателна. 
22. На 6 юли 2010 г., или повече от три години след 
издаването на заповедта от 2007 г., г-н Бянков подава 
молба за отмяна на забраната за напускане на 
територията, разглеждана по главното производство, като 
се позовава на качеството си на гражданин на Съюза и на 
правото си да се движи и да пребивава свободно в Съюза. 
Г-н Бянков се позовава и на член 27, параграф 1 от 
Директива 2004/38, на Решение от 10 юли 2008 г. по дело 
Jipa (C-33/07, Сборник, стр. I-5157) и на Решение № 3909 от 
24 март 2010 г. на Върховния административен съд. Той 
изтъква, че ограничителната мярка, която може да бъде 
приета по силата на член 76, точка 3 от ЗБЛД, не попада в 
обхвата на понятието „обществен ред“. 
23. Главният секретар на Министерството на вътрешните 
работи, на когото е препратена молбата на г-н Бянков, я 
разглежда като искане за отмяна на влязъл в сила 
административен акт — производство, уредено в член 99 от 
АПК. 
24. Със заповед от 20 юли 2010 г. тази молба е отхвърлена 
с мотива, че не са налице изискваните от член 99 от АПК 
правни предпоставки за отмяната на „стабилен 
административен акт“. Всъщност не било установено нито 
едно от основанията за отмяна, предвидени в член 99, 
точки 2—7 от АПК — случаи, в които едно лице може да 
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поиска възобновяване на производството. В частност, като 
се има предвид, че решението на Върховния 
административен съд, споменато в точка 22 от настоящото 
решение, засяга друго лице, а не г-н Бянков, то не 
съставлява ново писмено доказателство по смисъла на 
член 99, точка 2 от АПК. Освен това основанието за отмяна, 
предвидено в член 99, точка 1 от АПК, не било установено, 
тъй като в предвидения срок не е подадено искане от лице, 
което има право да направи това. 
25. Г-н Бянков сезира запитващата юрисдикция с искане за 
отмяна на заповедта от 20 юли 2010 г. и уважаване на 
молбата му за отмяна на заповедта от 2007 г. 
26. Ответникът по главното производство иска да бъде 
отхвърлено искането на г-н Бянков, като твърди, че 
разглежданата по главното производство забрана за 
напускане на страната е законосъобразна. 
27. Според запитващата юрисдикция в мотивите на 
заповедта от 2007 г. не се споменава никакво съображение, 
свързано с обществения ред, обществената сигурност, нито 
с общественото здраве, и не се съдържа преценка за 
личното поведение на г-н Бянков, а също така не се излагат 
съображения, доказващи, че налагането на разглежданата 
по главното производство забрана за напускане на 
страната би улеснило плащането на въпросните парични 
суми. 
28. При тези обстоятелства Административен съд София-
град решава да спре производството и да постави на Съда 
следните преюдициални въпроси: 
„1. Изисква ли принципът за лоялно сътрудничество по 
член 4, параграф 3 ДЕС, тълкуван във връзка с членове 20 
[ДФЕС] и 21 ДФЕС, национална разпоредба на държава 
членка като тази по главното производство, която допуска 
отмяната на окончателен административен акт, за да се 
преустанови нарушение на основно право, установено с 
решение на Европейския съд по правата на човека, което 
право едновременно е признато и по правото на 
Европейския съюз, каквото е правото на свобода на 
движение на гражданите на държавите членки, да бъде 
приложена и по отношение на постановеното с решение на 
Съда […] тълкуване на относими към ограниченията за 
упражняване на посоченото право норми по правото на 
Съюза, предвид фактите по главното производство, и 
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когато, за да се преустанови нарушението на правото, е 
необходима отмяната на акта? 
2. Следва ли от член 31, параграфи 1 и 3 от Директива 
2004/38, че когато държава членка е предвидила по 
националното си право производство за преразглеждане на 
административен акт, който ограничава правото по член 4, 
параграф 1 от същата директива, компетентният 
административен орган е задължен по искане на адресата 
на този акт да го преразгледа и да прецени 
законосъобразността му, като съобрази и съдебната 
практика на Съда […] по тълкуването на относими норми по 
правото на ЕС, уреждащи условията и ограниченията, при 
които се упражнява това право, с цел да се гарантира, че 
наложеното ограничение на правото не е несъразмерно 
към момента на издаването на акта за преразглеждането, 
когато административният акт за налагане на 
ограничението е станал окончателен към този момент? 
3. Допускат ли разпоредбите на член 52, параграф 1, второ 
изречение от [Хартата], респективно на член 27, параграф 1 
от Директива 2004/38 […], прилагането на национална 
разпоредба, предвиждаща налагането на ограничение на 
правото на свобода на движение на гражданин на държава 
— членка на ЕС, в рамките на [Съюза], само на основание 
на съществуващо задължение над определен предвиден в 
закона размер към частно лице — търговско дружество, 
което не е обезпечено, във връзка с висящо изпълнително 
дело за събиране на вземането и без да се вземе предвид 
възможността да бъде събрано от орган на друга държава 
членка, предвидена по правото на Съюза?“. 
 
По преюдициалните въпроси 
По третия въпрос 
29. С третия си въпрос, който следва да бъде разгледан на 
първо място, запитващата юрисдикция иска да се установи 
по същество дали правото на Съюза трябва да се тълкува в 
смисъл, че не допуска прилагането на национална 
разпоредба, предвиждаща налагането на ограничение на 
правото на свобода на движение на гражданин на държава 
членка в рамките на Съюза само поради това че има към 
частноправно юридическо лице задължение, което 
надхвърля законовоопределен праг и не е обезпечено. 
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30. В това отношение следва да се отбележи в самото 
начало, че положение като това на г-н Бянков, който е 
възпрепятстван да отиде от територията на държавата 
членка, на която е гражданин, на територията на друга 
държава членка, попада в обхвата на свободата на 
движение и пребиваване на територията на държавите 
членки, както е предоставена от статута на гражданин на 
Съюза (вж. по аналогия Решение по дело Jipa, посочено по-
горе, точка 17, Решение от 17 ноември 2011 г. по дело 
Гайдаров, C-430/10, все още непубликувано в Сборника, 
точки 24—27 и Решение по дело Аладжов, C-434/10, все 
още непубликувано в Сборника, точки 24—27). 
31. Действително от практиката на Съда е видно, че 
правото на свободно движение включва както правото на 
гражданите на Съюза да влизат в държава членка, 
различна от тази, от която произхождат, така и правото да 
напускат последната. Както Съдът вече е имал възможност 
да подчертае, основните свободи, гарантирани от Договора 
за ФЕС, щяха да бъдат лишени от съдържание, ако 
държавата членка на произход можеше без валидно 
основание да забранява на собствените си граждани да 
напускат нейната територия, за да влязат на територията 
на друга държава членка (вж. Решение по дело Jipa, 
посочено по-горе, точка 18 и цитираната съдебна практика). 
32. Член 4, параграф 1 от Директива 2004/38 впрочем 
предвижда изрично, без да изисква предварителното 
упражняване на посоченото право на свободно движение и 
свободно пребиваване, че всички граждани на Съюза с 
валидна карта за самоличност или паспорт имат правото да 
напускат територията на държава членка, за да пътуват до 
друга държава членка. 
33. В това отношение са без значение фактите, подчертани 
в акта за преюдициално запитване, че член 76, точка 3 от 
ЗБЛД, влязъл в сила преди присъединяването на 
Република България към Съюза, не цели да транспонира 
правото на Съюза или че член 27 от Директива 2004/38 е 
транспониран в българския правен ред само относно 
гражданите на други държави членки, а не на Република 
България (по този въпрос вж. Решение по дело Аладжов, 
посочено по-горе, точки 31 и 32). 
34. При тези условия следва да се припомни, че правото на 
свободно движение на гражданите на Съюза не е 
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безусловно, а може да бъде съпроводено с ограниченията 
и условията, предвидени в Договора и в приетите във 
връзка с неговото прилагане разпоредби (вж. по-специално 
Решение по дело Jipa, точка 21 и цитираната съдебна 
практика и Решение по дело Аладжов, точка 28, посочени 
по-горе). 
35. Тези ограничения и условия произтичат в частност от 
член 27, параграф 1 от Директива 2004/38, който допуска 
държавите членки да ограничават свободата на движение 
на гражданите на Съюза или на членовете на техните 
семейства от съображения, свързани с обществения ред, 
обществената сигурност или общественото здраве. 
Съгласно текста на същата разпоредба обаче не може да 
се прави позоваване на тези съображения „за 
икономически цели“ (Решение по дело Аладжов, посочено 
по-горе, точка 29). 
36. При това положение, за да допуска правото на Съюза 
административна мярка като тази по главното 
производство, трябва по-конкретно да е установено, че тя е 
приета поради едно от съображенията, изброени в член 27, 
параграф 1 от Директива 2004/38, и при условие че 
позоваването на това съображение не е направено за 
икономически цели. 
37. От акта за преюдициално запитване и от текста на 
третия въпрос обаче е видно, че единственото основание 
за разглежданата по главното производство 
административна мярка почива на двойната констатация за 
съществуването на задължение към частноправно 
юридическо лице и за невъзможността на длъжника да 
представи обезпечение за това задължение. Общественият 
ред, обществената сигурност или общественото здраве не 
са споменати. 
38. По този въпрос запитващата юрисдикция изтъква 
хипотезата, според която член 76, точка 3 от ЗБЛД, и 
следователно забраната за напускане на територията, 
разглеждана по главното производство, преследва целта за 
защита на кредиторите. 
39. Дори да се предположи, че може валидно да се приеме, 
че в основата на подобна цел е определена идея за 
запазване на обществения ред, при прочита на акта за 
преюдициално запитване не може да се изключи, че 
забраната за напускане на територията, разглеждана по 
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главното производство, преследва изключително 
икономическа цел. Член 27, параграф 1 от Директива 
2004/38 обаче изрично изключва възможността държава 
членка да се позовава на съображения, свързани с 
обществения ред, за икономически цели. 
40. Впрочем от практиката на Съда е видно, че 
прибягването до понятието за обществен ред във всеки 
случай предполага, освен смущаването на обществения 
ред, каквото е всяко нарушение на закона, да е налице и 
действителна, настояща и достатъчно сериозна заплаха, 
която засяга основен обществен интерес (вж. по-специално 
Решение по дело Jipa, точка 23 и цитираната съдебна 
практика и Решение по дело Гайдаров, точка 33, посочени 
по-горе). 
41. В тези рамки дерогациите от принципа на свободното 
движение на хора, на които може да се позовава държава 
членка, означават по-специално, както се припомня в член 
27, параграф 2 от Директива 2004/38, че за да са 
обосновани, мерките, приети по съображения, свързани с 
обществения ред или обществената сигурност, трябва да 
се основават изключително на личното поведение на 
засегнатото лице и че не се приемат мотиви, които са 
изолирани от разглеждания конкретен случай или се опират 
на съображения за обща превенция (Решение по дело Jipa, 
точка 24 и Решение по дело Гайдаров, точка 34, посочени 
по-горе). 
42. Същевременно от акта за преюдициално запитване е 
видно, че в заповедта от 2007 г. не се съдържа никаква 
преценка, която да се отнася специфично до личното 
поведение на г-н Бянков или до действителния, настоящ и 
достатъчно сериозен характер на заплаха, която това 
поведение представлява за основен интерес на 
българското общество, който не е дефиниран никъде в 
предадената на Съда преписка. 
43. Освен това от член 27, параграф 2 на Директива 
2004/38, както и от постоянната практика на Съда следва, 
че мярка, ограничаваща правото на свободно движение, 
може да бъде обоснована само ако, като е годна да 
гарантира осъществяването на преследваната с нея цел и 
не надхвърля необходимото за нейното постигане, зачита 
принципа на пропорционалност (вж. в този смисъл по-
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специално Решение по дело Jipa, точка 29 и Решение по 
дело Гайдаров, точка 40, посочени по-горе). 
44. В това отношение следва да се отбележи, от една 
страна, че извън възможността да се плати претендираната 
сума или да се предостави надлежно обезпечение, 
разглежданата по главното производство забрана за 
напускане на територията е абсолютна, тоест тя не е 
съпроводена с изключения, ограничение във времето или 
възможност за периодично преразглеждане на 
фактическите и правните обстоятелства, които са в 
основата ѝ. По този начин, докато такава забрана не бъде 
вдигната, нейното правно действие за лице като г-н Бянков 
се подновява непрестанно и би могло да продължи 
безкрайно дълго. 
45. От друга страна, в правото на Съюза са налице правни 
норми от естество да защитават правата на кредиторите, 
без при това непременно да се ограничава свободата на 
движение на длъжника. Достатъчно е като пример да 
посочим Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 
декември 2000 година относно компетентността, 
признаването и изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, 
том 3, стр. 74), който впрочем се цитира от самата 
запитваща юрисдикция. 
46. От това следва, че противно на изразена от 
запитващата юрисдикция загриженост, не може да се 
приеме, че поради изключването в рамките на член 27, 
параграф 1 от Директива 2004/38 на дерогации, направени 
за икономически цели, правният ред на Съюза не 
предоставя равнище на защита на правото на собственост 
на други лица, в случая на кредиторите, което е поне 
равностойно на установеното по силата на Европейската 
конвенция за защита на правата на човека и основните 
свободи. 
47. Както впрочем запитващата юрисдикция по същество 
отбелязва, от практиката на Европейския съд по правата на 
човека произтича, че мерките, като разглежданата по 
главното производство забрана за напускане на страната, 
които накърняват правото на едно лице да напуска 
страната си, трябва по-конкретно да бъдат редовно 
преразглеждани, като в противен случай трябва да се 
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считат за „непропорционални“ по смисъла на същата 
съдебна практика (вж. в този смисъл по-специално 
Решение на ЕСПЧ от 2 юли 2009 г. по дело Игнатов с/у 
България, жалба № 50/02, точка 37 и Решение на ЕСПЧ от 
26 ноември 2009 г. по дело Гочев с/у България, жалба № 
34383/03, точки 55—57). 
48. С оглед на всичко изложено по-горе на третия въпрос 
следва да се отговори, че правото на Съюза трябва да се 
тълкува в смисъл, че не допуска прилагането на 
национална разпоредба, предвиждаща налагането на 
ограничение на правото на свобода на движение на 
гражданин на държава членка в рамките на Съюза само 
поради това че има към частноправно юридическо лице 
задължение, което надхвърля законовоопределен праг и не 
е обезпечено. 
По първия и втория въпрос 
Предварителни съображения 
49. От предадената на Съда преписка е видно, че 
запитващата юрисдикция е сезирана с жалба за отмяна 
поради твърдяно противоречие с правото на Съюза на 
административно решение, с което е отхвърлено искането 
на г-н Бянков за възобновяване на административно 
производство, довело до приемането на заповедта от 2007 
г. Следователно в спора по главното производство става 
въпрос да се определи дали това отхвърляне съответства 
на изискванията на правото на Съюза. 
50. В този контекст запитващата юрисдикция обсъжда, в 
рамките на първия си въпрос, съчетаването на принципа на 
правна сигурност спрямо административен акт, станал 
окончателен, от една страна, и принципа на ефективна 
съдебна защита на правата, предоставени на правните 
субекти от правото на Съюза, от друга страна. Тази 
юрисдикция взема предвид особено Решение от 13 януари 
2004 г. по дело Kühne & Heitz (C-453/00, Recueil, стр. I-837) 
и част от произтичащата от него съдебна практика. От нея 
тя, изглежда, прави извода, че по същество принципът на 
ефективна съдебна защита винаги достига своите предели, 
когато се изправи пред „национални правила, които 
закрепват принципа на правна сигурност по отношение на 
административните актове“. 
51. В конкретния случай обаче следва да се заеме позиция 
относно изложеното по този въпрос в акта за 
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преюдициално запитване. Всъщност е достатъчно да се 
припомни, че щом като заповедта от 2007 г. е станала 
окончателна, без да е била обжалвана пред съда, Решение 
по дело Kühne & Heitz, посочено по-горе, не е пряко 
относимо за целите на определянето дали в положение 
като разглежданото по главното производство 
административният орган е длъжен да възобнови 
административното производство с оглед на отмяната на 
административен акт като заповедта от 2007 г. (вж. по 
аналогия Решение от 19 септември 2006 г. по дело i-21 
Germany и Arcor, C-392/04 и C-422/04, Recueil, стр. I-8559, 
точки 53 и 54). 
52. Също така в контекста, изложен в точка 49 от 
настоящото решение, с втория си въпрос запитващата 
юрисдикция иска да се установи по същество дали член 31 
от Директива 2004/38 може в положение като 
разглежданото по главното производство да послужи като 
основание на задължение за преразглеждане на 
административно решение. 
53. Посоченият член 31 цели именно да гарантира на 
гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства 
достъп до процедури за обжалване по съдебен и когато е 
целесъобразно, по административен път на решения, 
ограничаващи правото им на свободно движение и на 
свободно пребиваване в държавите членки. 
54. Изискваните от посочения член 31 процесуални 
гаранции са предназначени да се прилагат към момента на 
приемане на мерките, ограничаващи споменатото право. 
55. В настоящия случай обаче не е оспорено, че към 
момента на приемането на заповедта от 2007 г. г-н Бянков 
разполага с правни средства за защита, които му 
позволяват да оспори разглежданата по главното 
производство забрана за напускане на страната, при 
необходимост и по съдебен ред. Действително от акта за 
преюдициално запитване е видно, че към момента на 
приемането на заповедта от 2007 г. г-н Бянков не е 
обжалвал същата, последицата от което е, че тя е влязла в 
сила. 
56. От това следва, че член 31 от Директива 2004/38 не е 
предназначен да се прилага сам по себе си към правни 
положения като описаните от запитващата юрисдикция в 
рамките на нейния втори въпрос. 
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57. В рамките на въведеното с член 267 ДФЕС 
производство за сътрудничество между националните 
юрисдикции и Съда той трябва да даде на националния съд 
полезен отговор, който да му позволи да реши спора, с 
който е сезиран. С оглед на това, при необходимост Съдът 
трябва да преформулира въпросите, които са му зададени 
(вж. по-специално Решение от 17 юли 1997 г. по дело 
Krüger, C-334/95, Recueil, стр. I-4517, точки 22 и 23 и 
Решение от 14 октомври 2010 г. по дело Fuß, C-243/09, 
Сборник, стр. I-9849, точка 39 и цитираната съдебна 
практика). 
58. За тази цел Съдът може да извлече от съвкупността от 
елементите, предоставени от националната юрисдикция, и 
в частност от мотивите на акта за преюдициално запитване, 
нормите и принципите на правото на Съюза, които изискват 
тълкуване, предвид предмета на спора по главното 
производство (вж. в този смисъл по-специално Решение от 
29 ноември 1978 г. по дело Redmond, 83/78, Recueil, стр. 
2347, точка 26, Решение от 23 октомври 2003 г. по дело 
Inizan, C-56/01, Recueil, стр. I-12403, точка 34 и Решение по 
дело Fuß, посочено по-горе, точка 40). 
59. В това отношение от акта за преюдициално запитване е 
видно, че по българското право административното 
производство, което е довело до приемането на 
окончателен индивидуален административен акт, който не 
е бил оспорен пред съда, по изключение може да бъде 
възобновено с цел отмяната или изменението на посочения 
акт в случаите, изчерпателно изброени в член 99 от АПК. 
60. Освен това, както е видно от точки 15, 23 и 24 от 
настоящото решение, искането на г-н Бянков за 
възобновяване на административното производство с 
оглед на отмяната на забраната за напускане на 
територията, разглеждана по главното производство, е 
било отхвърлено, с мотива че не са налице изискваните 
правни предпоставки за прилагането на член 99 от АПК. В 
частност, що се отнася до точка 1 на този член, не е 
подадено искане за възобновяване на административното 
производство в едномесечен срок, считано от датата на 
заповедта от 2007 г. от лице, което има право да направи 
това, а именно административния орган, издал тази 
заповед, омбудсмана или при необходимост съответния 
прокурор. 
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61. При това положение, както запитващата юрисдикция по 
същество отбелязва, извън възможността да се плати 
претендираната сума или да се предостави надлежно 
обезпечение, г-н Бянков занапред няма никаква 
възможност в обхвата само на българското право за 
постигане на периодично преразглеждане на фактическите 
и правните обстоятелства, довели до наложената му 
забрана за напускане на територията, и то въпреки факта, 
че както произтича от отговора, даден на третия въпрос, и 
както впрочем е възприет в акта за преюдициално 
запитване, такава забрана очевидно противоречи на 
изискванията на правото на Съюза, в частност тези по член 
27 от Директива 2004/38. 
62. По-нататък, съответните органи от българската 
администрация, които имат задължението да спазват 
предимството на правото на Съюза (вж. в този смисъл по-
специално Решение от 12 януари 2010 г. по дело Petersen, 
C-341/08, Сборник, стр. I-47, точка 80 и цитираната съдебна 
практика), вече не са в състояние, според предоставеното 
от запитващата юрисдикция тълкуване на разглежданата 
по главното производство правна уредба, да упражняват 
своята възможност да поискат преразглеждане на случая 
на г-н Бянков в светлината по-конкретно на изводите, 
произтичащи от Решение по дело Jipa, Решение по дело 
Гайдаров и Решение по дело Аладжов, посочени по-горе. 
Тази възможност може да бъде упражнена само в 
едномесечен срок, считано от датата на приемане на 
съответния акт. 
63. Същевременно от практиката на Съда следва, че 
разпоредбите на член 21, параграф 1 ДФЕС предоставят на 
частноправните субекти права, на които те могат да се 
позовават по съдебен ред и които националните 
юрисдикции трябва да защитават (вж. в този смисъл по-
специално Решение от 17 септември 2002 г. по дело 
Baumbast и R, C-413/99, Recueil, стр. I-7091, точки 84–86). 
64. Освен това по силата на принципа за лоялно 
сътрудничество, закрепен в член 4, параграф 3 ДЕС, в 
рамките на своите правомощия всички органи на 
държавите членки, включително административните и 
правораздавателните органи, имат задължението да 
гарантират спазването на нормите на правото на Съюза 
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(вж. в този смисъл Решение от 13 април 2010 г. по дело 
Wall, C-91/08, Сборник, стр. I-2815, точка 69). 
65. Следователно в конкретния случай става въпрос за 
това дали, за да защити правата, които правните субекти 
черпят от правото на Съюза, на националния съд, сезиран 
с жалба като тази на г-н Бянков, може да се наложи, 
предвид член 4, параграф 3 ДЕС (вж. в този смисъл 
Решение от 13 март 2007 г. по дело Unibet, C-432/05, 
Сборник, стр. I-2271, точка 38 и цитираната съдебна 
практика), да признае съществуването на задължение за 
административния орган да преразгледа и при 
необходимост да отмени забрана за напускане на 
територията като разглежданата по главното производство 
(вж. по аналогия Решение по дело i-21 Germany и Arcor, 
посочено по-горе, точки 55 и 56). 
66. При тези условия първият и вторият въпрос трябва да 
се схващат като насочени по същество към изясняване на 
това дали при обстоятелства като тези в спора по главното 
производство правото на Съюза трябва да се тълкува в 
смисъл, че не допуска правна уредба на държава членка, 
по силата на която административното производство, 
довело до приемане на забрана за напускане на 
територията като разглежданата по главното производство, 
която не е била оспорена пред съда и е станала 
окончателна, може да бъде възобновено, в случай че тази 
забрана е в явно противоречие с правото на Съюза, само 
при условия като ограничително изброените в член 99 от 
АПК, и то въпреки факта, че такава забрана продължава да 
поражда правно действие по отношение на адресата си. 
По първия и втория въпрос, както са преформулирани 
67. Вярно е, че в частност от точки 30—32 и 36 от 
настоящото решение произтича, че гаранциите, наложени 
от законодателя на Съюза в член 32 от Директива 2004/38, 
са от естество да се прилагат към забраните спрямо 
гражданите на Съюза да напускат територията на държава 
членка. 
68. Въпреки това, за да има възможност за преразглеждане 
в специфичната рамка на посочения член 32, трябва по-
конкретно разглежданата мярка да е „валидно приета в 
съответствие със законодателството на [Съюза]“. Както 
следва обаче от отговора на третия въпрос, не е такъв 
случаят на мярка като заповедта от 2007 г. Именно поради 
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тази причина член 32 от Директива 2004/38 не може да се 
счита за приложим сам по себе си в спора по главното 
производство. 
69. Съгласно постоянната съдебна практика при липса на 
правна уредба на Съюза в някои области редът и 
условията за гарантиране на защитата на правата, които 
правните субекти черпят от правото на Съюза (вж. Решение 
по дело Wall, посочено по-горе, точка 63), следва — по 
силата на принципа на процесуалната самостоятелност на 
държавите членки — да бъдат уредени от вътрешния 
правов ред на всяка държава членка, при положение все 
пак те да не са по-неблагоприятни от правилата, уреждащи 
сходни вътрешноправни положения (принцип на 
равностойност), и да не правят на практика невъзможно 
или прекомерно трудно упражняването на правата, 
предоставени от правния ред на Съюза (принцип на 
ефективността) (вж. по-специално Решение от 14 декември 
1995 г. по дело Peterbroeck, C-312/93, Recueil, стр. I-4599, 
точка 12, Решение по дело i-21 Germany и Arcor, посочено 
по-горе, точка 57 и цитираната съдебна практика, както и 
Решение от 12 юли 2012 г. по дело VALE Építési, C-378/10, 
все още непубликувано в Сборника, точка 48 и цитираната 
съдебна практика). 
70. Колкото до принципа на равностойност, той изисква 
всички правила относно исковете, включително 
предписаните срокове, да се прилагат еднакво за исковете, 
основани на нарушение на правото на Съюза, и за тези, 
основани на нарушение на вътрешното право (вж. по-
специално Решение от 29 октомври 2009 г. по дело Pontin, 
С-63/08, Сборник, стр. І- 10467, точка 45 и цитираната 
съдебна практика и Решение от 19 юли 2012 г. по дело 
Littlewoods Retail и др., C-591/10, все още непубликувано в 
Сборника, точка 31). 
71. В това отношение запитващата юрисдикция не е отчела 
възможността особените условия, предвидени за 
прилагането на член 99, точка 1 от АПК, да се различават 
според основанието за незаконосъобразност, което е 
изтъкнато срещу влезлия в сила административен акт, в 
зависимост от това дали е изведено от нарушение на 
правото на Съюза, или от нарушение на вътрешното право. 
72. По настоящото дело се поставя по-конкретно въпросът 
дали национална правна уредба като описаната от 
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запитващата юрисдикция е съвместима с принципа на 
ефективността и с принципа за лоялно сътрудничество. 
73. Действително, от една страна, по силата на такава 
правна уредба адресатите на забрани за напускане на 
територията в положения като това на г-н Бянков никога не 
биха имали възможността — освен ако платят 
претендираните суми или предоставят надлежни 
обезпечения — да поискат преразглеждане на своя случай, 
и то независимо от явната незаконосъобразност на 
териториалните забрани, които им се противопоставят за 
неограничено време. 
74. От друга страна, както следва по-конкретно от точки 13 
и 15 от настоящото решение, поради липсата на служебна 
отмяна, както например вследствие на Решение по дело 
Jipa, посочено по-горе, забраните за напускане на 
територията, наложени на основание член 76, точка 3 от 
ЗБЛД, и едномесечния срок, приложим в рамките на 
прилагането на член 99, точка 1 от АПК, съответните 
административни органи намират, че са възпрепятствани 
да позволят преразглеждане в положения като 
разглежданото по главното производство, и то макар че 
незаконосъобразността с оглед на правото на Съюза е 
била потвърдена от практиката на Съда. 
75. Съгласно постоянната практика на Съда всеки случай, в 
който се поставя въпросът дали национална процесуална 
разпоредба прави невъзможно или прекомерно трудно 
упражняването на правата, предоставени на правните 
субекти от правния ред на Съюза, трябва да се анализира, 
като се държи сметка за мястото на тази разпоредба в 
цялото производство и за неговото развитие и особености 
пред различните национални инстанции (вж. по-специално 
Решение по дело Peterbroeck, посочено по-горе, точка 14, 
Решение от 3 септември 2009 г. по дело Fallimento 
Olimpiclub, C-2/08, Сборник, стр. I-7501, точка 27 и Решение 
от 14 юни 2012 г. по дело Banco Español de Crédito, 
C-618/10, все още непубликувано в Сборника, точка 49). 
76. В това отношение Съдът вече е признал, че 
окончателният характер на едно административно решение 
допринася за правната сигурност, с последицата че 
правото на Съюза не изисква административен орган да 
бъде по принцип задължен да преразгледа 
административно решение, придобило такъв окончателен 
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характер (вж. в този смшсъл Решение от 12 февруари 2008 
г. по дело Kempter, C-2/06, Сборник, стр. I-411, точка 37). 
77. Той същевременно постановява по същество, че 
особени обстоятелства могат по силата на принципа за 
лоялно сътрудничество, произтичащ от член 4, параграф 3 
ДЕС, да наложат на национален административен орган да 
преразгледа административно решение, станало 
окончателно, за да се съобрази в частност с възприето по-
късно от Съда тълкуване на приложима в случая 
разпоредба на правото на Съюза (вж. Решение по дело 
Kempter, посочено по-горе, точка 38). От съдебната 
практика е видно в този контекст, че Съдът е взел предвид 
особеностите на разглежданите положения и интереси, за 
да намери равновесие между изискването за правна 
сигурност и това за законосъобразност с оглед на правото 
на Съюза (вж. в този смисъл по-специално Решение по 
дело Kühne & Heitz, точки 25 и 26, Решение по дело i-21 
Germany и Arcor, точки 53, 63 и 64, Решение по дело 
Kempter, точки 46, 55 и 60, както и Решение по дело 
Fallimento Olimpiclub, точки 22, 26 и 31, посочени по-горе). 
78. В дадения случай трябва да се прецени по-конкретно 
дали в положения като разглежданото по главното 
производство национална правна уредба като описаната в 
акта за преюдициално запитване може да бъде обоснована 
с оглед защитата на принципа на правна сигурност, като се 
имат предвид последиците, които произтичат от него за 
прилагането на правото на Съюза и за гражданите на 
Съюза, които са адресати на забрани за напускане на 
територията като разглежданата по главното производство 
(вж. по аналогия Решение по дело Fallimento Olimpiclub, 
посочено по-горе, точка 28). 
79. Както е видно от отговора на третия въпрос, и по-
конкретно от точки 37, 42 и 44 от настоящото решение, в 
обстоятелства като тези по главното производство 
разглежданата по главното производство правна уредба, 
която не предвижда периодично преразглеждане, 
продължава за неограничено време забраната за 
напускане на територията, а с това и нарушението на 
правото на свободно движение и свободно пребиваване на 
територията на държавите членки, закрепено в член 21, 
параграф 1 ДФЕС. При тези условия такава териториална 
забрана съставлява пълно отрицание на свободата на 
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движение и пребиваване на територията на държавите 
членки, предоставена от статута на гражданин на Съюза 
(вж. по аналогия и Решение от 19 януари 1999 г. по дело 
Calfa, C-348/96, Recueil, стр. I-11, точка 18). 
80. Впрочем с член 32, параграф 1 от Директива 2004/38 
законодателят на Съюза задължава държавите членки да 
предвидят възможност за преразглеждане на мерки за 
забрана на влизане или напускане на тяхната територия 
дори когато тези мерки са били валидно приети в 
съответствие със законодателството на Съюза и дори 
когато са станали окончателни, както заповедта от 2007 г. 
На още по-силно основание това трябва да е така по 
отношение на териториалните забрани като разглежданата 
по главното производство, които не са били валидно приети 
в съответствие със законодателството на Съюза и които 
съставляват пълно отрицание на свободата, установена в 
член 21, параграф 1 ДФЕС. В такава ситуация принципът 
на правна сигурност не изисква императивно акт, който 
налага такава забрана, да продължава да поражда правно 
действие за неограничено време. 
81. Като се има предвид и значението, което придава 
първичното право на статаута на гражданин на Съюза (вж. 
по-специално Решение от 2 март 2010 г. по дело Rottmann, 
C-135/08, Сборник, стр. I-1449, точки 43 и 56), трябва да се 
направи изводът, че в положения като разглежданото по 
главното производство национална правна уредба като 
описаната в акта за преюдициално запитване, доколкото 
възпрепятства граждани на Съюза да се позовават на 
правото си свободно да се движат и свободно да 
пребивават, както е установено в член 21 ДФЕС, срещу 
абсолютни териториални забрани, приети за неограничено 
време, а административните органи — да извеждат 
последиците от практиката на Съда, която потвърждава 
незаконосъобразността на такива забрани с оглед на 
правото на Съюза, не може да бъде разумно обоснована с 
принципа на правна сигурност и следователно трябва да се 
счита, в посочената степен, за противоречаща на принципа 
на ефективност и на член 4, параграф 3 ДЕС (вж. по 
аналогия Решение по дело Fallimento Olimpiclub, посочено 
по-горе, точки 30 и 31). 
82. С оглед на гореизложеното на първия и на втория 
въпрос трябва да се отговори, че правото на Съюза трябва 
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да се тълкува в смисъл, че не допуска правна уредба на 
държава членка, по силата на която административното 
производство, довело до приемане на забрана за 
напускане на територията като разглежданата по главното 
производство, която не е била оспорена пред съда и е 
станала окончателна, може да бъде възобновено, в случай 
че тази забрана е в явно противоречие с правото на Съюза, 
само при условия като ограничително изброените в член 99 
от АПК, и то въпреки факта, че такава забрана продължава 
да поражда правно действие по отношение на адресата си. 
По съдебните разноски 
83. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното 
производство настоящото дело представлява отклонение 
от обичайния ход на производството пред запитващата 
юрисдикция, последната следва да се произнесе по 
съдебните разноски. Разходите, направени за представяне 
на становища пред Съда, различни от тези на посочените 
страни, не подлежат на възстановяване. 
 
По изложените съображения Съдът (втори състав) реши: 
1) Правото на Съюза трябва да се тълкува в смисъл, че 
не допуска прилагането на национална разпоредба, 
предвиждаща налагането на ограничение на правото на 
свобода на движение на гражданин на държава членка 
в рамките на Европейския съюз само поради това че 
има към частноправно юридическо лице задължение, 
което надхвърля законовоопределен праг и не е 
обезпечено. 
2) Правото на Съюза трябва да се тълкува в смисъл, че 
не допуска правна уредба на държава членка, по 
силата на която административното производство, 
довело до приемане на забрана за напускане на 
територията като разглежданата по главното 
производство, която не е била оспорена пред съда и е 
станала окончателна, може да бъде възобновено, в 
случай че тази забрана е в явно противоречие с 
правото на Съюза, само при условия като 
ограничително изброените в член 99 от 
Административнопроцесуалния кодекс, и то въпреки 
факта, че такава забрана продължава да поражда 
правно действие по отношение на адресата си. 
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РЕШЕНИЕ от 29.11.2012 г., Кремиковци, C-262/11 
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 
29 ноември 2012 година(*) 
„Присъединяване на Република България към Европейския 
съюз — Споразумение за асоцииране ЕО—България — 
Металургичен сектор — Публични помощи за 
преструктуриране, предоставени преди присъединяването 
— Условия — Жизнеспособност на ползвателите в края на 
периода на преструктуриране — Обявяване в 
неплатежоспособност на ползвател след 
присъединяването — Съответна компетентност на 
националните власти и на Европейската комисия — 
Национално решение, с което се установява публично 
вземане, представляващо неправомерно отпуснати 
държавни помощи — Решение № 3/2006 ЕС—България — 
Приложение V към Акта за присъединяване — Помощи, 
приложими след присъединяването — Регламент (ЕО) № 
659/1999 на Съвета — Съществуващи помощи“ 
По дело C-262/11 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 
основание член 267 ДФЕС от Административен съд София-
град (България) с акт от 12 май 2011 г., постъпил в Съда на 
26 май 2011 г., в рамките на производство по дело 
„Кремиковци“ АД 
срещу 
Министъра на икономиката, енергетиката и туризма и 
заместник-министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма, 
СЪДЪТ (втори състав), 
състоящ се от: г-н A. Rosas, изпълняващ функциите на 
председател на втори състав, г-н U. Lõhmus, г-н A. Ó 
Caoimh (докладчик), г-н Ал. Арабаджиев и г-н C. G. 
Fernlund, съдии, 
генерален адвокат: г-н P. Cruz Villalón, 
секретар: г-н M. Aleksejev, администратор, 
предвид изложеното в писмената фаза на производството и 
в съдебното заседание от 4 юли 2012 г., 
като има предвид становищата, представени: 
– за „Кремиковци“ АД, от г-н Цв. Банков, в качеството на 
синдик, г-н К. Атанасов, г-н Т. Чобанов и г-н Б. Чолаков, 
– за българското правителство, от г-н Цв. Иванов и г-жа Д. 
Драмбозова, в качеството на представители, 
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– за Европейската комисия, от г-жа A. Stobiecka-Kuik и г-жа 
С. Петрова, в качеството на представители, 
предвид решението, взето след изслушване на генералния 
адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на 
заключение, 
постанови настоящото 
Решение 
1. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуване на 
разпоредбите на Европейското споразумение за 
асоцииране между Европейските общности и техните 
страни членки, от една страна, и Република България, от 
друга страна, сключено и одобрено от името на Общността 
с Решение 94/908/ЕОВС, ЕО, Евратом на Съвета и на 
Комисията от 19 декември 1994 година (ОВ L 358, 1994 г., 
стр. 1, наричано по-нататък „Споразумението за 
асоцииране ЕО—България“ или „Европейското 
споразумение“), на член 3 от Допълнителния протокол към 
Европейското споразумение относно удължаване на срока, 
предвиден в член 9, параграф 4 от Протокол 2 към 
Европейското споразумение (Решение на Съвета 10827/02, 
наричан по-нататък „Допълнителният протокол“), изменен с 
Решение № 3/2006 на Съвета за асоцииране ЕС—България 
от 29 декември 2006 година (наричано по-нататък „Решение 
№ 3/2006 ЕС—България), до тълкуването на дял 2 от 
приложение V към Акта относно условията за 
присъединяване на Република България и Румъния и 
промените в Учредителните договори на Европейския съюз 
(ОВ L 157, 2005 г., стр. 203, наричан по-нататък „Актът за 
присъединяване“), както и до тълкуването на член 14 от 
Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 
година за установяване на подробни правила за 
прилагането на член [108 ДФЕС] (ОВ L 83, стр. 1; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 
1, стр. 41), изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на 
Съвета от 20 ноември 2006 година (ОВ L 363, стр. 1; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 
7, стр. 15) (наричан по-нататък „Регламент № 659/1999“). 
2. Запитването е отправено в рамките на спор между 
„Кремиковци“ АД (в неплатежоспособност) (наричано по-
нататък „Кремиковци“), от една страна, и министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма и заместник-
министъра на икономиката, енергетиката и туризма, от 
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друга страна, във връзка с Акт за публично държавно 
вземане (АПДВ № 1 от 4 септември 2008 г., наричан по-
нататък „обжалваният акт в главното производство“), с 
който е установено публично държавно вземане, 
представляващо предоставена с оглед на 
преструктурирането на „Кремиковци“ помощ и лихва. 
 
Правна уредба 
Споразумението за асоцииране ЕО—България и 
протоколите към него 
3. Съгласно член 3, параграф 2 от Споразумението за 
асоцииране ЕО—България: 
„На равнище министри политическият диалог ще се 
провежда в рамките на Съвет за асоцииране. Той ще има 
общата отговорност за всички въпроси, които страните биха 
желали да поставят на неговото внимание“. 
4. Съгласно член 121 от Споразумението за асоцииране 
ЕО—България то се сключва за неограничен срок, като се 
запазва възможността да бъде денонсирано от една или 
повече от страните. 
5. Член 9 от Протокол № 2 към Европейското 
споразумение, отнасящ се до изделията, третирани от 
Договора за Европейското обединение за въглища и 
стомана (ОВ L 358, 1994 г., стр. 91, наричан по-нататък 
„Протокол 2 към Европейското споразумение“), предвижда: 
„1. Следните положения са несъвместими с правилното 
функциониране на Споразумението дотолкова, доколкото 
те могат да окажат въздействие върху търговията между 
Общността и България: 
[…] 
iii) държавна помощ в каквато и да е форма, с изключение 
на отклоненията, които са в съответствие с Договора за 
Европейското обединение за въглища и стомана. 
2. Каквато и да е практика в противоречие с този член ще 
бъде оценява на базата на критериите, произтичащи от 
приложението на […] правилата относно държавната 
помощ, включително подзаконовите актове. 
[…] 
4. Договарящите се страни признават, че през първите пет 
години след влизането в сила на Споразумението и като 
отклонение от параграф 1 (iii) на този член България може, 
що се отнася до черните метали и изделията от тях, 
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третирани от Договора за Европейското обединение за 
въглища и стомана, като изключение да окаже държавна 
помощ за целите на преструктурирането, при условие че: 
– тази помощ допринася за жизнеспособността на 
предприятията получатели при нормални пазарни условия 
в края на периода на преструктуриране; 
– количеството и интензитетът на такава помощ се 
ограничават до абсолютно необходимото за 
възстановяване на тази жизнеспособност и постепенно се 
намаляват; 
– планът за преструктуриране е свързан с цялостно 
рационализиране и с намаление на капацитета в България. 
5. Всяка от страните ще осигури яснота по отношение 
сферата на държавната помощ посредством пълен и 
постоянен обмен на информация с другата страна, 
включваща стойност, интензивност и цел на помощта и 
подробен план за реструктуриране. 
[…]“. 
6. Член 1 от подписания на 21 ноември 2002 г. 
Допълнителен протокол продължава с осем години, 
считано от 1 януари 1998 г., или до датата на 
присъединяване на Република България, при което се 
взема предвид най-близката от тези дати, периода, в който 
Република България може като изключение да предоставя 
държавна помощ за преструктурирането на 
стоманодобивната индустрия. 
7. Това продължаване е поставено в зависимост от две 
условия, предвидени в членове 2 и 3 от Допълнителния 
протокол. Член 2 изисква на Комисията на Европейските 
общности да се представи програма за преструктуриране и 
планове за предприятията, които да отговарят на условията 
по член 9, параграф 4 от Протокол 2 към Европейското 
споразумение. Съгласно член 3 от Допълнителния 
протокол продължаването зависи от крайната оценка на 
Комисията за тази програмата за преструктуриране и за 
плановете за предприятията. 
8. Съгласно член 4 от Допълнителния протокол последният 
може да бъде изменян с решение на създадения от 
Споразумението за асоцииране ЕО—България Съвет за 
асоцииране (наричан по-нататък „Съветът за асоцииране 
ЕС—България“). 
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9. Така протоколът е изменен първоначално с Решение № 
1/2004 на Съвета за асоцииране ЕС—България от 28 
септември 2004 година (ОВ L 68, 2005 г., стр. 41), с което се 
заменят членове 2 и 3 от Допълнителния протокол. Видно 
от съображение 4 на това решение, промяната се отнася до 
гарантирането на съвместимостта на Допълнителния 
протокол със съществуващата в Република България 
институционална организация. 
10. Впоследствие Допълнителният протокол е изменен 
отново с Решение № 3/2006 ЕС—България. 
11. Видно от съображение 1 на това решение, в рамките на 
изменена през 2006 г. програма за преструктуриране 
Република България е предложила, ако мониторингът на 
изпълнението на тази програма установи неизпълнение на 
съответните условия на Протокол 2 към Европейското 
споразумение и ако основните мерки за преструктуриране 
не са осъществени или ако в периода на преструктуриране 
Република България е отпуснала допълнителна държавна 
помощ за стоманодобивната индустрия, то тя ще 
възстанови всяка получена помощ в нарушение на тези 
условия преди или след присъединяването си към 
Европейския съюз. 
12. Съгласно член 1 от Решение № 3/2006 ЕС—България 
член 3 от Допълнителния протокол се заменя със следния 
текст: 
„От името на Европейската общност Европейската комисия 
ще извършва регулярен мониторинг на изпълнението на 
Програмата за преструктуриране и плановете. От страна на 
България това ще се извършва от Министерство на 
финансите. В случай че се окаже, че изискванията на член 
9 (4) от Протокол 2 от Европейското споразумение не могат 
да бъдат постигнати, Европейската комисия може да изиска 
от България да предприеме подходящи стъпки за 
изменение на Плана за преструктуриране на „Кремиковци“ 
АД. 
Европейската комисия ще реши дали Програмата за 
преструктуриране и плановете са изцяло изпълнени и дали 
същите отговарят на изискванията на член 9 (4) от 
Протокол 2 към Европейското споразумение. 
В случай че мониторингът по Програмата за 
преструктуриране и плановете покаже, че не са изпълнени 
съответните условия на Протокол 2 към Европейското 
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споразумение и ключови мерки за преструктуриране, 
включително реализиране на всички инвестиции или че в 
периода на преструктуриране България е отпуснала 
допълнителна държавна помощ на стоманодобивната 
индустрия, и в частност на „Кремиковци“ АД, България ще 
изиска от получателя да възстанови всяка получена помощ 
в нарушение на тези условия преди и след 
присъединяването към Европейския съюз“. 
Първично право 
13. Съгласно член 97 от Договора за ЕОВС срокът на 
действие на този Договор е изтекъл на 23 юли 2002 г. 
14. Съгласно член 2 от Акта за присъединяване: 
„От датата на присъединяване, разпоредбите на 
Учредителните договори и актовете, които са приети от 
институциите и от Европейската централна банка преди 
присъединяването, са задължителни за България и 
Румъния и се прилагат в тези държави при условията, 
предвидени в тези договори и в настоящия акт“. 
15. Дял 2 от приложение V към Акта за присъединяване 
предвижда механизъм за контрол на схеми за държавна 
помощ, които са влезли в сила за България преди датата 
на нейното присъединяване към Съюза. Съгласно членове 
1—3 от този дял: 
„1. Следните схеми за помощ и индивидуална помощ, 
влезли в сила в нова държава членка преди датата на 
присъединяване и все още приложими след тази дата, се 
считат при присъединяването за съществуваща помощ по 
смисъла на член 88, параграф 1 [ЕО]: 
а) мерките за помощ, влезли в сила преди 10 декември 
1994 г. 
б) мерките за помощ, изброени в допълнението към 
настоящото приложение; 
в) мерките за помощ, които са оценени преди датата на 
присъединяване от органа за контрол върху държавните 
помощи на новата държава членка и са определени като 
съвместими с достиженията на правото на ЕС и за които 
Комисията не е направила възражение на основание на 
сериозни съмнения относно съвместимостта на мярката с 
общия пазар съобразно процедурата, предвидена в [член] 
2. 
Всички мерки, все още приложими след датата на 
присъединяване, които представляват държавна помощ и 
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не отговарят на изложените по-горе условия, се считат за 
нова помощ при присъединяването за целите на 
прилагането на член 88, параграф 3 [ЕО]. 
[…] 
2. […] 
Ако Комисията не възрази срещу съществуващата мярка за 
помощ на основание на сериозни съмнения относно 
съвместимостта на мярката с общия пазар в срок от три 
месеца от получаване на пълната информация за тази 
мярка или от получаване на официалното становище на 
новата държава членка, с което тя уведомява Комисията, 
че счита предоставената информация за пълна, тъй като 
поисканата допълнителна информация не е достъпна или 
вече е предоставена, се счита, че Комисията не е 
направила възражение. 
Всички мерки за помощ, за които Комисията е уведомена по 
процедурата, описана в [член] 1, в) преди датата на 
присъединяване, ще бъдат предмет на горепосочената 
процедура без оглед на факта, че през периода на 
проучване заинтересуваната нова държава членка вече е 
станала член на Съюза. 
3. Решение на Комисията за възражение срещу мярка, по 
смисъла на [член] 1, в) се счита за решение за започване 
на официална процедура за разследване по смисъла на 
Регламент [№ 659/1999]. 
Ако такова решение е прието преди датата на 
присъединяване, решението влиза в сила от датата на 
присъединяване“. 
Регламент № 659/1999 
16. Съгласно съображение 18 от Регламент № 659/1999, за 
да осигури съвместимост на съществуващите помощи с 
Общия пазар, Комисията трябва да предложи в 
съответствие с член 108, параграф 1 ДФЕС подходящи 
мерки, когато подобни помощи не са или вече не са 
съвместими с Общия пазар и трябва да започне 
процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 ДФЕС, 
ако съответната държава членка не приеме предложените 
мерки. 
17. Съгласно член 1 от Регламент № 659/1999: 
„За целите на настоящия регламент: 
[…] 
б) „съществуваща помощ“ означава: 
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i) без да се накърняват […] към приложение V, [точки] 2 и 3, 
буква б) и допълнението към споменатото приложение към 
Акта за присъединяване на България и Румъния, всички 
помощи, които са съществували преди влизането в сила на 
Договора в съответните държави членки, тоест схеми за 
помощ и индивидуална помощ, които са били въведени в 
действие преди и все още са приложими след влизането в 
сила на Договора; 
[…] 
в) „нова помощ“ означава всяка помощ, т.е. схеми за помощ 
и индивидуална помощ, които не са съществуваща помощ, 
включително измененията на съществуваща помощ“. 
[…]“. 
18. Член 7 от Регламент № 659/1999, озаглавен „Решения 
на Комисията за закриване на официалната процедура по 
разследване“, предвижда в своя параграф 5: 
„Когато Комисията установи, че помощта, за която е 
отправено уведомление, не е съвместима с Общия пазар, 
тя решава помощта да не се въвежда в действие (наричано 
по-долу „отрицателно решение“)“. 
19. Член 14, параграф 1 от Регламент № 659/1999 
предвижда: 
„Когато са взети отрицателни решения в случаи с 
неправомерна помощ, Комисията решава съответната 
държава членка да вземе всички необходими мерки за 
възстановяване на помощта от получателя […]. Комисията 
не изисква възстановяване на помощта, ако това 
противоречи на общ принцип на правото на Общността“. 
20. Член 19 от Регламент № 659/1999, озаглавен „Правни 
последици на предложение за подходящи мерки“, се отнася 
до съществуващите помощи. Той има следното 
съдържание: 
„1. Когато съответната държава членка приеме 
предложените мерки и информира Комисията за това, 
Комисията отбелязва тази констатация и информира 
държавата членка за това. С приемането ѝ държавата 
членка е задължена да приложи подходящите мерки. 
2. Когато съответната държава членка не приеме 
предложените мерки и Комисията, след като е взела 
предвид аргументите на съответната държава членка, 
продължава да счита, че тези мерки са необходими, тя 
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започва производство съгласно член 4, параграф 4. 
Членове 6, 7 и 9 се прилагат mutatis mutandis“. 
Решението на Комисията от декември 2009 г. 
21. Член 1 от Решение на Комисията от 15 декември 2009 
година относно националната програма за 
преструктуриране и индивидуалния бизнес план за 
българския производител на стомана „Кремиковци“ (резюме 
от което е поместено в ОВ C 27, 2012 г., стр. 3, наричано 
по-нататък „решението на Комисията от декември 2009 г.“) 
определя, че „програмата за преструктуриране и плановете 
за „Кремиковци“ АД не са изпълнени изцяло и поради това 
не отговарят на изискванията на член 9, параграф 4 от 
Протокол 2 към Европейското споразумение“. 
Спорът в главното производство и преюдициалните 
въпроси 
22. „Кремиковци“ е българско юридическо лице, капиталът 
на което е държавна собственост до 1999 г., когато то е 
приватизирано. 
23. Съгласно член 9, параграф 4 от Протокол 2 към 
Европейското споразумение на Република България е 
предоставен петгодишен период, от 1 януари 1993 г. до 31 
декември 1997 г., през който по изключение тя е могла да 
предостави държавна помощ за преструктурирането на 
стоманодобивния сектор. 
24. При все това, видно от материалите по делото, след 
1997 г. на „Кремиковци“ е предоставяна държавна помощ 
под различна форма, а именно чрез отписване на 
задължения към държавата, чрез предоставяне на 
държавни средства за изплащане на други задължения, 
както и чрез предоставяне на кредит при благоприятни 
условия. 
25. При тези условия Допълнителният протокол 
продължава с осем години, считано от 1 януари 1998 г., или 
до датата на присъединяване на Република България, при 
което се взема предвид най-близката от тези дати, 
периода, в който тази държава може по изключение да 
предостави държавна помощ за преструктурирането на 
стоманодобивния сектор. 
26. В съответствие с условията на член 2 от 
Допълнителния протокол Република България предоставя 
на Комисията програма за преструктуриране и развитие на 
стоманодобивната индустрия в България и план за 
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предприятието относно „Кремиковци“ в качеството му на 
единствено стоманодобивно предприятие, което е 
получило държавна помощ за преструктуриране. 
27. При изработването на програмата и на плана с 
Решение от 6 ноември 2003 г. и Решение от 3 февруари 
2004 г. Комисията за защита на конкуренцията (българският 
орган за надзор по отношение на държавните помощи към 
онзи момент) признава предоставянето в полза на 
„Кремиковци“ на различни държавни помощи в размер 
общо на 431 073 159 BGN [български лева]. От 
материалите по делото следва, че по-голямата част от тази 
сума е предоставена през 1999 г., а останалата част — 
през 2004 г., под формата на разсрочване на поетите от 
„Кремиковци“ задължения към неговите доставчици на газ и 
електричество. 
28. По-точно от съображение 10 от Решение 2004/746/ЕО 
на Съвета от 18 октомври 2004 година относно спазването 
на условията по член 3 от Допълнителния протокол към 
Европейското споразумение за асоцииране между 
Европейските общности и техните страни членки, от една 
страна, и Република България, от друга страна, за 
удължаване на срока, предвиден в член 9, параграф 4 от 
Протокол 2 към Европейското споразумение (ОВ L 328, стр. 
101) следва, че в съответствие с действащия към онзи 
момент член 3 от Допълнителния протокол Комисията е 
направила оценка на програмата за преструктуриране и на 
плана за предприятието. Оценката установява по-
специално, че уточненият в този план размер на 
държавната помощ за преструктуриране ще бъде 
постепенно намален, преди да изчезне през 2005 г. 
29. През 2006 г. на „Кремиковци“ не е предоставяна никаква 
помощ, видно от доклада на Комисията до Съвета и 
Европейския парламент от 12 август 2008 г., озаглавен 
„Първи мониторингов доклад за преструктурирането на 
стоманодобивната индустрия в България и Румъния“ 
(COM(2008) 511, окончателен). 
30. Към края на 2006 г. е поискано продължаване до края 
на 2008 г. на срока за осъществяване на посочения план 
поради свързаните с прехвърлянето на собствеността на 
„Кремиковци“ промени в инвестиционните намерения и 
загубеното време. В съображенията към Решение № 3/2006 
ЕС—България се споменава за наличието на изменена 
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програма за преструктуриране и изменен план за 
предприятието. Съгласно акта за преюдициално запитване 
изменената програма за преструктуриране предвижда 
процесът на преструктуриране да завърши преди 31 
декември 2008 г. 
31. На 6 август 2008 г. е открито производство по 
несъстоятелност на „Кремиковци“. В рамките на това 
производство 6 юни 2008 г. е официално определената 
начална дата на неговата неплатежоспособност. 
32. С оглед на обявяването на „Кремиковци“ в 
неплатежоспособност е издаден оспореният в главното 
производство акт на заместник-министъра на икономиката 
и енергетиката за публично държавно вземане от 431 073 
159 BGN, както и дължимите лихви. Според 
Административен съд София-град актът се основава на 
разбирането, съгласно което обявяването в 
неплатежоспособност на „Кремиковци“ и откриването на 
производството по несъстоятелност са имали за последица 
прекратяването на индивидуалния план за 
жизнеспособност на дружеството. При тези условия 
„Кремиковци“ не било в състояние да постигне 
жизнеспособност в пазарни условия, което представлявало 
нарушение на член 9, параграф 4 от Протокол 2 към 
Европейското споразумение и правело предоставената 
държавна помощ неправомерна. Според издателя на 
обжалвания в главното производство акт възстановяването 
на помощта се уреждало от актуализираната програма за 
преструктуриране. 
33. По жалба на „Кремиковци“ друг състав на запитващата 
юрисдикция прогласява нищожността на оспорения в 
главното производство акт. Съдът е приел по същество, че 
съгласно действащата нормативна уредба 
възстановяването на помощта е могло да се осъществи 
само при условие че министърът на финансите 
предварително изпрати съобщение до Комисията, по 
силата на което тя да се произнесе с решение, 
постановяващо да се възстанови помощта поради нейната 
неправомерност. В настоящия случай нито едно от тези две 
условия не било изпълнено. 
34. Решението за прогласяване на нищожността е 
обжалвано от министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма пред Върховния административен съд. Последният 
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отменя решението на предишния състав на 
Административен съд София-град и връща делото за ново 
разглеждане на същия съд от друг състав, като дава 
задължителни указания за произнасяне по съществото на 
спора, при което първата инстанция следва да се съобрази 
с представените нови писмени доказателства, включително 
с решението на Комисията от декември 2009 г. 
35. В производството пред запитващата юрисдикция 
синдикът на „Кремиковци“ депозира искане за спиране на 
съдебното производство и отправяне на преюдициално 
запитване до Съда, за да се установи, от една страна, кой е 
компетентният орган, който може да определи дадена 
помощ за несъвместима с общия пазар, както и да изиска 
възстановяването ѝ като неправомерна, и от друга страна, 
относно правната същност на решението на Комисията от 
декември 2009 г. 
36. При тези условия Административен съд София-град 
решава да спре производството и да постави на Съда 
следните преюдициални въпроси: 
„1) Приложими ли са разпоредбите на [Европейското] 
споразумение, и по-специално на решенията на Съвета за 
асоцииране ЕС—България по отношение на държавните 
помощи, отпуснати преди присъединяването на Република 
България към [Съюза] в съответствие с разпоредбите на 
споменатото споразумение, и по-специално с член 9, 
[параграф] 4 от Протокол № 2 [към Европейското 
споразумение], когато преценката за несъвместимост на 
така отпусната държавна помощ е след датата на 
присъединяване на Република България към [Съюза]? В 
случай че отговорът на този въпрос е положителен, е 
необходимо да се даде тълкуване на следното: 
а) Следва ли член 3, втора алинея от [Допълнителния] 
протокол да се тълкува в смисъл, че единствено 
Европейската комисия може да реши дали програмата за 
преструктуриране и плановете по член 2 от същия 
Допълнителен протокол са изцяло изпълнени и дали 
отговарят на изискванията по член 9, [параграф] 4 от 
Протокол № 2 към Европейското споразумение […]? При 
отрицателен отговор на този въпрос се поражда 
необходимостта от следното тълкуване: 
б) Следва ли член 3, трета алинея от [Допълнителния] 
протокол да се тълкува в смисъл, че компетентният 
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национален орган на Република България има право да 
вземе решение за възстановяването на държавната помощ, 
която не отговаря на изискванията по член 9, [параграф] 4 
от Протокол № 2 към Европейското споразумение […]? Ако 
Съдът на ЕС отговори отрицателно на посочения въпрос, е 
необходимо да се помоли да разтълкува въпроса: 
2) Следва ли разпоредбата на член 1 от дял 2 относно 
правилата за конкуренция на приложение V към [Акта за 
присъединяване] да се тълкува в смисъл, че процесната 
държавна помощ представлява „нова помощ“ по смисъла 
на дял 2 от това приложение? Ако отговорът е 
положителен, прилагат ли се в такъв случай разпоредбите 
на член 107 [ДФЕС] и член 108 [ДФЕС] (член 87 [ЕО] и член 
88 [ЕО]) относно държавните помощи, както и разпоредбите 
на Регламент № 659/1999 по отношение на такива „нови 
помощи“? 
а) При отрицателен отговор е необходимо да се даде 
отговор на въпроса следва ли […] приложение V към Акта 
за присъединяване да се тълкуват в смисъл, че 
компетентните национални органи не могат да пристъпят 
към възстановяване на държавната помощ като тази в 
главното производство, преди Комисията да е приела 
решение, обявяващо въпросната държавна помощ за 
несъвместима с общия пазар? 
б) В случай че отговорът на предишния въпрос е 
положителен, следва ли […] Решение[то] на Комисията [от] 
декември 2009 година да се счита за отрицателно решение 
относно случай на неправомерна помощ по смисъла на 
член 14 от Регламент № 659/1999?“. 
По преюдициалните въпроси 
37. С тези въпроси, които следва да бъдат разгледани 
заедно, запитващата юрисдикция иска да установи по 
същество на какво правно основание трябва да бъдат 
разгледани и евентуално да се възстановят 
предоставените преди присъединяването на Република 
България към Съюза на 1 януари 2007 г. помощи за 
преструктуриране на стоманодобивното предприятие 
„Кремиковци“, спрямо което е образувано производство по 
несъстоятелност и което е обявено в неплатежоспособност 
през 2008 г., тоест след присъединяването. В частност 
запитващата юрисдикция иска да установи дали 
процедурата за възстановяване на предоставената на 
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„Кремиковци“ помощ трябва да се основе на член 3 от 
Допълнителния протокол, изменен с Решение № 3/2006 
ЕС—България, или на механизмите, които произтичат от 
приложение V към Акта за присъединяване и от Регламент 
№ 659/1999, и дали при всички случаи решение на 
Комисията е задължителна предпоставка за 
възстановяването от българските власти на 
предоставените преди присъединяването помощи. 
38. За да се отговори на поставените от запитващата 
юрисдикция въпроси, следва в самото начало да се 
припомнят някои от особените обстоятелства по спора в 
главното производство, които се съдържат в представените 
на Съда материали по делото. 
39. Установено е, че Протокол 2 към Европейското 
споразумение съдържа преходни разпоредби по отношение 
на помощта за преструктуриране, за да се позволи на 
Република България да предприеме успешно 
преструктуриране на своя стоманодобивен сектор. 
40. Така, съгласно член 9, параграф 4 от Протокол 2 към 
Европейското споразумение, тази държава може да 
предоставя помощи за подобно преструктуриране, при 
условие по-специално че в края на периода на 
преструктуриране те доведат до жизнеспособност на 
предприятията получатели при обичайни пазарни условия. 
41. Както подчертава Комисията, за разлика от актовете за 
присъединяване с някои държави (вж. за сравнение 
Решение от 24 март 2011 г. по дело ISD Polska и 
др./Комисия, C-369/09 P, все още непубликувано в 
Сборника, точка 7), Актът за присъединяване на Република 
България не съдържа специални клаузи относно 
отпуснатите преди присъединяването на държавата към 
Съюза помощи за предприятията от стоманодобивния 
сектор. В това отношение от представените на Съда 
документи следва, че в хода на преговорите за 
присъединяване Република България е заявила, че няма да 
предоставя повече помощи за своята стоманодобивна 
индустрия и оттегля искането си за продължаване на 
периода, през който биха могли да се предоставят помощи 
за този сектор. 
42. В навечерието на своето присъединяване към Съюза 
обаче Република България уведомява по същество, че 
условието за жизнеспособност на „Кремиковци“ не би могло 
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да се изпълни в рамките на националната програма за 
преструктуриране. Поради това държавата представя 
изменени програма за преструктуриране и план за 
предприятието и прави искане за продължаване на периода 
на преструктуриране до края на 2008 г. „Кремиковци“ е било 
единственото предприятие, спрямо което е прилагана 
изменената национална програма за преструктуриране. 
43. Видно от съображение 1 от Решение № 3/2006 ЕС—
България, в рамките на изменената програма за 
преструктуриране Република България е предложила по 
същество, ако мониторингът на изпълнението на тази 
програма установи неизпълнение на съответните условия 
на Протокол 2 към Европейското споразумение, тя да 
възстанови всяка получена в нарушение на тези условия 
помощ. 
44. Комисията оценява изменените програма за 
преструктуриране и план за предприятието, без да прави 
възражения по поисканото продължаване. 
45. По предложение на Комисията, на 29 декември 2006 г. 
Съветът за асоцииране ЕС—България приема Решение № 
3/2006 ЕС—България. 
46. Финансовото положение на „Кремиковци“ продължава 
да се влошава и то е обявено в несъстоятелност през 2008 
г. 
47. При тези условия с обжалвания в главното 
производство акт, основавайки се на член 3, трета алинея 
от Допълнителния протокол, изменен с Решение № 3/2006 
ЕС—България, българските власти образуват производство 
за възстановяване на помощите за преструктуриране, 
определени в решенията, споменати в точка 27 от 
настоящото решение. 
48. Актът и правното основание се оспорват в главното 
производство от „Кремиковци“. По същество според него 
българските власти не могат самостоятелно да приемат 
решение за възстановяване при липсата на отрицателно 
решение на Комисията по смисъла на Регламент № 
659/1999. 
49. В това отношение трябва да се напомни, че Договорът 
за ЕО въвежда различни процедури в зависимост от това 
дали помощта е съществуваща, или нова (вж. по-специално 
в този смисъл Решение от 30 юни 1992 г. по дело 
Италия/Комисия, C-47/91, Recueil, стр. I-4145, точки 22—24 
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и Решение от 9 август 1994 г. по дело Namur-Les 
assurances du crédit, C-44/93, Recueil, стр. I-3829, точки 10—
12). Макар в съответствие с член 88, параграф 3 ЕО за 
новата помощ да трябва да бъде направено предварително 
уведомление до Комисията и тя да не може да бъде 
приведена в действие, преди процедурата да завърши с 
окончателно решение, то в съответствие с член 88, 
параграф 1 ЕО съществуващата помощ може да бъде 
правомерно прилагана, докато Комисията не е установила 
нейната несъвместимост (вж. по-специално в този смисъл 
Решение от 15 март 1994 г. по дело Banco Exterior de 
España, C-387/92, Recueil, стр. I-877, точка 20, Решение от 
29 април 2004 г. по дело Италия/Комисия, C-372/97, Recueil, 
стр. I-3679, точка 42 и Решение по дело C-298/00 P, Recueil, 
стр. I-4087, точка 47, както и Решение от 18 ноември 2010 г. 
по дело NDSHT/Комисия, C-322/09 P, Сборник, стр. I-11911, 
точка 52 и цитираната съдебна практика). 
50. Освен това от член 2 от Акта за присъединяване 
следва, че членове 87—89 ЕО, както и Регламент № 
659/1999 са приложими в България едва от 
присъединяването на държавата към Съюза на 1 януари 
2007 г. съгласно предвидените в Акта за присъединяване 
условия. 
51. Що се отнася до предоставените в България помощи 
преди нейното присъединяване към Съюза, дял 2 от 
приложение V към Акта за присъединяване предвижда 
механизъм за контрол. Този механизъм се опитва по-
специално да обхване различните подобни помощи, които 
към момента на присъединяването биха могли да се считат 
за „съществуваща помощ“ по смисъла на член 88, 
параграф 1 ЕО. 
52. Съгласно този механизъм предприетите мерки по 
предоставяне на помощ преди посоченото 
присъединяване, но които от една страна са приложими и 
след присъединяването, и които, от друга страна, към 
датата на присъединяване са съобразени с кумулативно 
посочените в член 87, параграф 1 ЕО критерии, са 
обвързани със специфичните правила на приложение V 
към Акта за присъединяване било в качеството им на 
съществуваща помощ по смисъла на член 88, параграф 1 
ЕО, когато се отнасят до някоя от трите посочени в това 
приложение категории, било в качеството им на нова 
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помощ към датата на присъединяване с оглед на 
прилагането на член 88, параграф 3 ЕО, когато не се 
отнасят до някоя от тези три категории. 
53. Следователно, за да може спрямо тях да се приложат 
посочените специфични правила на приложение V към Акта 
за присъединяване, приетите преди присъединяването 
мерки на държавна подкрепа трябва в частност да бъдат 
все още „приложими“ по смисъла на това приложение и 
след присъединяването. 
54. Както може да се заключи по-специално от член 1, 
буква б), подточка i) и буква в) от Регламент № 659/1999 
във връзка с член 2 от Акта за присъединяване, едва след 
присъединяването могат да се прилагат пряко в България 
критериите по член 87, параграф 1 ЕО като такива, и то 
единствено с оглед на възникналите след тази дата случаи. 
Освен това по-специално от посочената в точка 49 от 
настоящото решение съдебна практика, както и от 
съображение 18 и член 19 от Регламент № 659/1999 
следва, че съществуващите помощи могат евентуално да 
са предмет само на решение за несъвместимост с действие 
занапред. 
55. В този смисъл следва да се тълкува употребеният в 
приложение V към Акта за присъединяване израз „все още 
приложими“ като отнасящ се по същество до приложените 
преди присъединяването към Съюза мерки, които и след 
присъединяването запазват възможността да породят 
разходи за съответната държава членка, да увеличат 
нейната финансова отговорност или да намалят 
бюджетните приходи на тази държава. 
56. В случая пред Съда не се оспорва, че разглежданите в 
главното производство публични помощи са били 
предоставени преди присъединяването на Република 
България към Съюза. 
57. Освен това, видно от предоставените на Съда 
материали по делото, както и от точки 27 и 28 от 
настоящото решение, финансовата отговорност на 
Република България, произтичаща от тези мерки при 
тяхното осъществяване, е могла да се изчисли точно. 
Всъщност точните размери на различните предоставени 
помощи са били официално установени и взети предвид 
при изработването на програмата за преструктуриране и на 
плана за предприятието за „Кремиковци“. 



246 

 

58. По този начин, видно по-специално от точки 27—29 от 
настоящото решение, предоставянето на разглежданите в 
главното производство публични помощи е било 
осъществено преди присъединяването на Република 
България към Съюза. Поради това тези помощи не са 
могли след присъединяването да доведат до разходи или 
до по-голяма финансова отговорност за българските 
държавни органи или да намалят бюджетните приходи на 
Република България. 
59. При тези условия разглежданите в главното 
производство публични помощи не могат да се считат за 
„приложими“ след присъединяването по смисъла на 
приложение V към Акта за присъединяване. 
60. Следователно това приложение не е относимо към 
разглежданите в главното производство мерки за 
предоставяне на публична помощ. Поради това тези мерки 
не могат да се считат нито за „съществуваща помощ“, нито 
за „нова помощ при присъединяването“ по смисъла на 
посоченото приложение. 
61. Съща така тези мерки не попадат и в понятието 
„съществуваща помощ“ по смисъла на член 1, буква б), 
подточка i) от Регламент № 659/1999. 
62. Освен това, както следва също от точки 17, 50 и 54 от 
настоящото решение, посочените мерки не попадат и в 
понятието „нова помощ“ по смисъла на член 1, буква в) от 
този регламент. 
63. От друга страна, Решение № 3/2006 ЕС—България, 
прието след подписването на Акта за присъединяване и в 
контекста, изложен в частност в точки 41—44 и 60—62 от 
настоящото решение, се отнася конкретно до мерките на 
държавна подкрепа, предприети в рамките на плана за 
преструктуриране на стоманодобивния сектор в България. 
64. Член 3, първа алинея от Допълнителния протокол, 
изменен с Решение № 3/2006 ЕС—България, предвижда по 
същество съвместен надзор от страна на Комисията и на 
българския министър на финансите на предоставянето на 
помощите в подкрепа на преструктурирането на 
„Кремиковци“. 
65. По силата на член 3, трета алинея Република България 
е длъжна да си възстанови всяка публична помощ, която е 
предоставена на българската стоманодобивна индустрия в 
нарушение на условията, които произтичат от Протокол 2 
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към Европейското споразумение. Сред тези условия в 
частност са реализирането на всички инвестиции, 
предвидени в програмата за преструктуриране и в 
плановете за предприятията, както и изискването в края на 
предоставения период за преструктуриране това 
преструктуриране да е довело до жизнеспособност на 
получателите на съответната държавна подкрепа. 
66. Действително, съгласно член 3, втора алинея от 
Допълнителния протокол, изменен с Решение № 3/2006 
ЕС—България, Комисията трябва да реши дали програмата 
за преструктуриране и плановете са осъществени напълно 
и отговарят на условията по член 9, параграф 4 от 
Протокол 2 към Европейското споразумение. 
67. При все това нищо в текста на член 3 не указва, че 
прието съгласно същия член 3, втора алинея решение на 
Комисията представлява предварително условие за 
предвиденото в трета алинея на същия член 
възстановяване на сумите. 
68. Освен това предвид съображение 1 от Решение № 
3/2006 ЕС—България и съвместния надзор, за който е 
споменато в точка 64 от настоящото решение, нищо и в 
структурата на посочения член 3 не указва, че случаят е 
такъв. 
69. От друга страна обаче, от член 3, трета алинея от 
Допълнителния протокол, изменен с Решение № 3/2006 
ЕС—България, следва че задължението на Република 
България да си възстанови публични помощи е налице, ако 
при мониторинг на осъществяването на плана за 
преструктуриране и на плана за предприятието 
„Кремиковци“ Комисията или българските власти установят, 
че не са изпълнени предвидените в Протокол 2 към 
Европейското споразумение приложими условия. 
70. Накрая следва да се добави, за да се даде пълен 
отговор на поставените от запитващата юрисдикция 
въпроси, че решение, прието на основание член 3, втора 
алинея от Допълнителния протокол, изменен с Решение № 
3/2006 ЕС—България, изобщо не е равностойно на 
решение, прието съгласно член 14 Регламент № 659/1999, 
което, видно по-конкретно от точки 50, 61 и 62 от 
настоящото решение, не е приложимо по отношение на 
разглежданите в главното производство публични помощи. 
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71. С оглед на всичко гореизложено на поставените 
въпроси следва да се отговори, че процедура за 
възстановяване на предоставени на „Кремиковци“ преди 
присъединяването на Република България към Съюза 
публични помощи, представляващи помощни мерки, които 
след присъединяването не са били „приложими“ по 
смисъла на приложение V към Акта за присъединяване, 
трябва в случай на неспазване на условията по член 9, 
параграф 4 от Протокол 2 към Европейското споразумение 
да се основе на член 3 от Допълнителния протокол, 
изменен с Решение № 3/2006 ЕС—България. В този 
контекст, в съответствие с трета алинея на същия член, 
компетентните национални органи на Република България 
могат да приемат решение за възстановяването на 
публични помощи, които не отговарят на тези условия. 
Приетото от Комисията на основание член 3, втора алинея 
от Допълнителния протокол решение не представлява 
предварително условие за възстановяването от тези органи 
на подобни помощи. 
По съдебните разноски 
72. С оглед на обстоятелството, че за страните в главното 
производство настоящото дело представлява отклонение 
от обичайния ход на производството пред запитващата 
юрисдикция, последната следва да се произнесе по 
съдебните разноски. Разходите, направени за представяне 
на становища пред Съда, различни от тези на посочените 
страни, не подлежат на възстановяване. 
По изложените съображения Съдът (втори състав) реши: 
Процедура за възстановяване на предоставени на 
„Кремиковци“ АД преди присъединяването на 
Република България към Европейския съюз публични 
помощи, представляващи помощни мерки, които след 
присъединяването не са били „приложими“ по смисъла 
на приложение V към Акта за присъединяване на 
Република България и Румъния и промените в 
Учредителните договори на Европейския съюз, в 
случай на неспазване на условията по член 9, параграф 
4 от Протокол 2 към Европейското споразумение за 
асоцииране между Европейските общности и техните 
страни членки, от една страна, и Република България, 
от друга страна, сключено и одобрено от името на 
Общността с Решение 94/908/ЕОВС, ЕО, Евратом на 
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Съвета и на Комисията от 19 декември 1994 година, 
трябва да се основе на член 3 от Допълнителния 
протокол към това европейско споразумение, изменен 
с Решение № 3/2006 на Съвета за асоцииране ЕС—
България от 29 декември 2006 година. В този контекст, 
в съответствие с трета алинея на същия член, 
компетентните национални органи на Република 
България могат да приемат решение за 
възстановяването на публични помощи, които не 
отговарят на тези условия. Приетото от Комисията на 
основание член 3, втора алинея от Допълнителния 
протокол решение не представлява предварително 
условие за възстановяването от тези органи на 
подобни помощи. 
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РЕШЕНИЕ № 2391/ 11.04.2013 г. на АДМИНИСТРАТИВЕН 
СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 8 състав6 

 

в публично заседание на 12.03.2013 г. в следния състав: 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Деница Митрова 
при участието на секретаря Елеонора Стоянова и при 
участието на прокурора ДИМИТРОВ, като разгледа дело 
номер 6082 по описа за 2010 година докладвано от 
съдията, и за да се произнесе взе предвид следното: 
Производството е по реда на чл. 166 от Данъчно – 
осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с чл. 
226 от Административно процесуалния кодекс (АПК). 
Образувано е по повод решение № 10335 от 02.08.2010 г., 
постановено по адм. дело № 11877 по описа за 2009 г. на 
Върховния административен съд , Първо отделение, с 
което е отменено решение № 45 от 09.06.2009 г. по адм. 
дело № 6806/2008 г. по описа на Административен съд – 
София град, с което Акт за публично държавно вземане № 
АПДВ – 01 от 04.09.2008 г., издадено от заместник - 
министъра на икономика и енергетика е прогасен за 
нищожен. С посоченото решение ВАС е върнал делото за 
ново разглеждане от друг съдебен състав на АССГ с 
дадени задължителни указания във връзка с 
компетентността на органа, издал обжалвания акт и такива 
относно същество на спора. 
Съдебното производство е образувано по повод жалба на 
[фирма] /в неплатежоспособност/ със седалище и адрес на 
управление – [населено място], кв. Б. срещу Акт за 
публично държавно вземане № АПДВ – 01 от 04.09.2008 г. 
на заместник – министъра на икономиката и енергетиката, с 
който е установено публично държавно вземане, 
представляващо неправомерно предоставена помощ и 
лихва, начислена за периода от датата, за която 
неправомерната помощ е била на разположение на 
получателя до 31.08.2008 г. в размер – главница за сумата 
от 431 073 159,00 лева и лихва – 267 883 327,57 лева. В 
жалбата са изложени подробни съображения относно 
нищожността на оспорения административен акт като 

                                                           
6
 Обжалвано пред ВАС, адм. д. № 10631/2013 г.  
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издаден от некомпетентен орган и алтернативно за 
неговата незаконосъобразност. 
В хода на съдебното заседание, жалбоподателят редовно 
призован не се явява, представлява се от юрк. Ч., който 
поддържа жалба, излага доводи за нещожност на 
оспорения АПДВ, претендира сторените разноски по 
делото и депозира писмено становище. 
Ответникът по делото – Заместник – министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма чрез процесуалните 
си представители юрк. М. и адв. Д. К., изразяват становище 
за неоснователност на жалбата и за законосъобразност на 
акта. Депозират писмено становище. 
Заинтеросованата страна – Министъра на икономика, 
енергетика и туризма, конституиран като страна в процеса 
на база определение от 05.02.2010 г., постановено по адм. 
дело № 11877/2009 г. по описа на ВАС (л. 57 от посеченото 
дело), с което е допусната до разглеждане подадената 
касационна жалба от него срещу Решение № 45 от 
09.06.2009 г., по адм. дело № 6806 по описа за 2008 г. на 
АССГ, редовно призована не се явява, представлява се от 
юрк. М. и адв. Д. К., които изразяват становище за 
неоснователност на жалбата, адв. К. претендира сторените 
съдебно – деловодни разноски като представя списък. 
Представителят на Софийска градска прокуратура 
изразява становище за неоснователност на жалбата. 
Съдът, след като прецени събраните по делото 
доказателства и обсъди доводите и възраженията на 
страните, приема за установено от фактическа страна 
следното: 
Жалбоподателят [фирма] е българско юридическо лице, 
което до 1999 г. е държавна собственост, когато е сключен 
договор за приватизационна продажба от 14.06.1999 г. 
между Агенцията за приватизация и [фирма], впоследствие 
преименувано на [фирма]. По молба на жалбоподателя в 
Комисията за защита на конкуренция (КЗК) е образувано 
производство за оценка на предоставените му държавни 
средства при извършената приватизация. По този повод е 
постановено Решение № 175 от 06.11.2003 г. на КЗК, 
издадено на основание чл. 15, ал. 2, т.1 от Закона за 
държавните помощи във връзка с чл. 20, ал.4, т. 4 от 
Закона за защита на конкуренцията, с което се приема за 
установено, че предоставената през 1999 г. сума в общ 
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размер на 393 556 517,00 лева (представляващи отписани 
задължения към държавата с Решение на Министерски 
съвет (РМС) № 467 от 29.06.1999 г. и предоставени с РМС 
№ 556 от 30.07.1999 г. за погасяване на задължения към 
държавния и общинския бюджет, [фирма], [фирма] и др.; 
предоставени средства под формата на заем към 
Държавен фонд за реконструкция и развитие (ДФРР), 
отпуснат преди периода на приватизация на дружеството) в 
полза на [фирма] представлява държавна помощ и като 
такава е допустима. 
С решение № 6 от 03.02.2004 г. на КЗК е призната като 
допустима отпусната държавна помощ, сума в размер на 37 
516 642,00 лева, представляваща разликата между 
пазарната лихва и лихвите по договори с [фирма], [фирма] 
и Национален фонд за опазване на околната среда. 
В съответствие с условията на чл. 2 от Допълнителния 
протокол към Европейското споразумение за асоцииране 
между Европейските общности и техните държави – членки, 
от една страна, и Република Б., от друга страна (ЕСА) са 
разработени Национална програма за преструктуриране и 
развитие на стоманодобивната индустрия в Република Б. и 
индивидуален план за жизнеспособност на [фирма] като 
неразделна част от програмата. С РМС № 215/2004 г. и с 
решение на Съвета на ЕС № 2004/476/ЕО са приети 
национална програма и индивидуалния план за 
жизнеспособност на жалбоподателя. 
Установява се, че през 2006 г. Националната програма и 
индивидуалният план са актуализирани и са приети с 
решение по протокол № 37 от заседание на 13.09.2006 г. на 
Министерски съвет и от Съвета за асоцииране ―ЕС – Б.ǁ от 
29.12.2006 г. 
Съгласно актуализираната национална програма за 
преструктуриране и развитие на стоманодобивната 
индустрия в Република Б., приета с протоколно решение № 
37 от 13.09.2006 г. на МС, процесът на преструктуриране на 
българската стоманодобивна индустрия ще завърши не по-
късно от 31.12.2006 г. за [фирма] и [фирма] и не по-късно от 
31.12.2008 г. за [фирма]. 
Посочено е, че управителният съвет ще продължи да 
извършва мониторинг за изпълнение на актуализираната 
национална програма, включващ шестмесечни доклади, 
които ще обхващат периода до 31.12.2006 г. за трите 
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стоманодобивни компании и за 2007 г. и за 2008 г. само за 
жалбоподателя и последният доклад за напредъка ще бъде 
представен през май 2009 г. 
С решение № 41 от 06.08.2008 г., постановено по търговско 
дело № 95 от 2007 г. по описа на Софийски градски съд, 
Трето търговско отделение, VІ – 7 състав, е обявена 
неплатежоспособността на [фирма] с начална дата на 
неплатежоспособността – 31.12.2005 г. и е открито 
производство по несъстоятелност на дружеството. 
От извършена служебна справка на интернет страницата на 
Върховния касационен съд, настоящия съдебен състав 
установи, че с Определение № 183 от 09.12.2009 г. по търг. 
дело № 525/09 на ВКС, Търговска колегия, ІІ отделения е 
оставена без разглеждане касационна жалба на Агенцията 
за държавни вземания против решение № 172 от 
25.11.2008 г. по гр. дело № 2046/2008 г. на Софийски 
апелативен съд, в частта с която 06.06.2008 г. се определя 
за начална датата на неплатежоспособността на 
жалбоподателя. Следователно официалната дата за 
изпадане в неплатежоспособност е 06.06.2008 г. 
В хода на настоящето съдебно производство 
жалбоподателят представи решение от 31.05.2010 г. на 
СГС, ТО, VІ-2 състав по т.д. № 95 по описа за 2007 г., с 
което същият е обявен в несъстоятелност. 
С оглед обявяването на [фирма] в неплатежоспособност е 
издаден оспореният в настоящето производство Акт за 
публично държавно вземане № АПДВ – 01 от 04.09.2008 г. 
от заместник – министъра на икономиката и енергетиката 
във връзка с проверка на документацията относно решение 
№ 175 от 06.11.2003 г. и решение № 6 от 03.02.2004 г. на 
КЗК. Констатирано е, че описаната държавна помощ е 
отпусната на бенефициента [фирма] в съответствие с чл. 9, 
ал.4 от Протокол № 2 към Европейското споразумение за 
асоцииране между Европейските общности и техните 
държави – членки, от една страна, и Република Б., от друга 
страна (ЕСА). 
Излагат се твърдения, че държавната помощ за 
стоманодобивната индустрия се предоставя по изключение 
и само за дейности, свързани с преструктуриране във 
връзка с осигуряване и възстановяване на 
жизнеспособността на съответното предприятие, както и 
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рационализиране на производствени мощности. Посочено 
е, че държавната помощ представлява: 
- отписани задължения към държавата по Закона за 
уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК) в размер на 
200 930 485,00 лева - с решение на Министерски съвет 
(МС) № 467 от 29.06.1999 г.; 
- предоставени средства от държавния бюджет за крайно 
погасяване на държавни вземания в размер на 183 000 000, 
00 лева - с решение на МС № 556 от 
20.07.1999 г.; 
- сума по отпуснат кредит от ДФРР в полза на [фирма] в 
размер на 9 626 032, 00 лева. 
Описаните задължения в общ размер на 383 930 485,00 
лева са признати за допустима и правомерно отпусната 
държавна помощ с решение № 175 от 06.11.2003 г. на 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). 
В оспорения АПДВ е описано и решение № 6 от 03.02.2004 
г. на КЗК, с което е приета за държавна помощ разликата 
между пазарната лихва и лихвите по договорите с [фирма] 
и с Националния фонд за опазване на околната среда общо 
в размер на 37 516 642, 00 лева. 
 
В акта е прието, че обявяването в неплатежоспособност на 
[фирма] и откриването на производство по несъстоятелност 
има за последица прекратяването на индивидуалния план 
за жизнеспособност на дружеството. Формулиран е извода, 
че [фирма] не е в състояние да постигне жизнеспособност в 
пазарни условия, което е нарушение на чл. 9, ал, 4 на 
Протокол № 2 към ЕСА и това прави предоставената 
държавна помощ неправомерна, както и че 
възстановяването на помощта при установяване на 
условията за нейното предоставяне се предвижда в т.3.10 
от актуализираната национална програма. 
Въз основа на горното е установено публично държавно 
вземане -неправомерно предоставена на [фирма] 
държавна помощ - главница в размер на 431 073 159, 00 
лева и лихва в размер на 267 883 327,57 лева. 
Непосредствено преди издаване на оспорения акт в 
деловодството на Министерство на икономика и 
енергетиката е постъпило писмо с вх. № 92 – 00 – 914 от 
02.09.2008 г. от Европейската комисия, ГД ǁКонкуренцияǁ 
относно мониторинг на Индивидуалния план за 
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жизнеспособност на [фирма]. В това писмо се изразява 
становището на Комисията, че нейно решение не е 
предпоставка за искане от страна на българските власти за 
възстановяване на помощта в рамките на производството 
по несъстоятелност. Допълнително е посочено, че 
вероятността за вземане на решение от нея относно 
изпълнението от страна на жалбоподателя на съответните 
условия на Протокол 2 към Европейските споразумения и 
на ключовите мерки за преструктуриране ще зависи от това 
кога Комисията ще получи от българските власти 
достатъчно информация относно изпълнението на 
инвестициите за първото тримесечие на 2008 г., което ще й 
позволи да вземе окончателно становище относно (не) 
изпълнението на това условие. 
В хода на съдебното оспорване с протоколно определение 
от 23.03.2009 г., постановено по адм. дело № 6806 по описа 
за 2008 г. на АССГ, е оставено без уважение направеното с 
жалбата до съда искане от [фирма] за спиране на 
допуснатото предварително изпълнение на обжалвания акт 
на основание чл. 166, ал.2 от АПК. По делото не се 
съдържат данни, от които да е видно, че това определение 
е обжалвано пред касационната инстанция. Следователно, 
същото е влязло в сила. 
С решение № 45 от 09.06.2009 г., по адм. дело № 6806 по 
описа за 2008 г. на АССГ, е прогласена нищожността на 
Акта за публично държавно вземане № АПДВ – 01 от 
04.09.2008 г. Това решение е оспорено от министъра на 
икономика и енергетиката, поради което същият е 
конституиран като страна в процеса. На базата на 
подадената касационна жалба, ВАС, Първо отделение, със 
свое решение № 10335 от 02.08.2010 г., е отменил 
първоинстанционното решение и е върнал делото за ново 
разглеждане като се е произнесъл относно 
компетентността на заместник министъра 
на М. и е дал задължителни указания, които следва да се 
изпълнят при новото разглеждане на делото, а именно при 
новото разглеждането на делото да се вземат предвид 
представените в касационното производство 
доказателства, включително решение на Европейската 
комисия от 15.12.2009 г., както и че акта е издаден от 
компетентен орган в лицето на зам. министъра на М.. 
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В хода на настоящето производство като писмени 
доказателства са приети всички събрани по адм. дело № 
6806/2008 г. по описа на АССГ и тези по адм. дело 
№13709/2008 г. и по адм. дело № 11877/2009 г. по описа на 
ВАС. Допълнително бяха приети следните доказателства – 
съдържание на официалния раздел на ДВ, бр. 32 от 
12.04.2005 г. и стр.2 от него (л. 48,49), съдържание на 
официалния раздел на ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г. и стр. 15 
от него (л.50 – 51); писмо № 55-07ЕК-1/04.01.2010 г. до М., 
ведно с приложенията към него (л.67 – 78); Писмо 
№[ЕИК]/06.10.2008 г. до постоянния представител на 
Република Б. към ЕС относно представяне на ІХ 
мониторингов доклад (л. 79 – 86); Извадка от 
кореспонденция по електронна пощта до Главна дирекция 
―Предприятия и индустрияǁ на Европейската комисия 
относно представяне на VІІІ мониторингов доклад (л. 87 - 
98); Първи, Втори и Трети мониторингов доклад за 
преструктурирането на стоманодобивната индустрия в Б. и 
Румъния (л.99 – 122); решение от 31.05.2010 г.по т.д. 
95/2007 г. на СГС – VI – 2 състав, с което се обявява 
несъстоятелността на „К.― (л. 131 - 132); Удостоверение от 
17.06.2010 г., издадено от Агенция по вписванията за 
вписаните обстоятелства в Търговския регистър по 
партидата на дружеството (л. 133 -139); Извадка от 
Списъка на приетите вземания на кредиторите на [фирма] 
/в неплатежоспособност/, вписан под № 20090219120254 в 
Търговския регистър по партидата на дружеството на 
19.02.2009 г., от която се установява, че под № 125, т.5 е 
прието вземането произтичащо от АПДВ № 1/04.09.2008 г. 
(л. 140 - 143), както и относно обстоятелството, че под т.14 
е прието вземането, произтичащо от следните договори : № 
209У – 371 – 1821 от 12.03.1998 г. за отпускане на кредит, 
договор № 308У – 645 – 2095 от 23.03.1999 г. за отпускане 
на кредит и договор № 209У – 371 – 1821 от 13.01.1999 г. за 
отпускане на кредит. По отношение на вписаното вземане 
под т. 62 на [фирма] и вписано вземане под т. 81 на [фирма] 
(л. 367 - 372); решение № 215 от 24.03.2004 г. на 
Министерски съвет за одобряване на Национална програма 
за преструктуриране и развитие на стоманодобивната 
индустрия в Република Б. до 2007 г. (л. 374 – 375). 
На базата на приетите по делото писмени доказателства и 
въз основа на депозирано искане на жалбоподателя за 
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спиране на делото и отправяне на преюдициално 
запитване до Съда на Европейския съюз. С определение от 
12.05.2011 г. производството по делото бе спряно на 
основание чл. 267, ал.2 от Договора за функциониране на 
Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с чл. 628 от ГПК и чл. 
144 от АПК, както и на основание чл. 631 от ГПК във връзка 
с чл. 144 от АПК. 
В отговор на постановените от националния съд въпроси, 
СЕС се произнесе по преюдициално дело С – 262/2011 г., 
като даде следния отговор в своето решение от 29.11.2012 
г.: Процедура за възстановяване на предоставени на 
[фирма] преди присъединяването на Република Б. към 
Европейския съюз публични помощи, представляващи 
помощни мерки, които след присъединяването не са били 
„приложими― по смисъла на приложение V към Акта за 
присъединяване на Република Б. и Румъния и промените в 
Учредителните договори на Европейския съюз, в случай на 
неспазване на условията по член 9, параграф 4 от 
Протокол 2 към Европейското 
споразумение за асоцииране между Европейските 
общности и техните страни членки, от една страна, и 
Република Б., от друга страна, сключено и одобрено от 
името на Общността с Решение 94/908/ЕОВС, ЕО, Е. на 
Съвета и на Комисията от 19 декември 1994 година, трябва 
да се основе на член 3 от Допълнителния протокол към 
това европейско споразумение, изменен с Решение № 
3/2006 на Съвета за асоцииране ЕС—Б. от 29 декември 
2006 година. В този контекст, в съответствие с трета 
алинея на същия член, компетентните национални органи 
на Република Б. могат да приемат решение за 
възстановяването на публични помощи, които не отговарят 
на тези условия. Приетото от Комисията на основание член 
3, втора алинея от Допълнителния протокол решение не 
представлява предварително условие за възстановяването 
от тези органи на подобни помощи. 
При така установеното от фактическа страна, съдът 
обосновава следните правни изводи: 
Видно от данните по делото процесният АПДВ е връчен на 
[фирма] на 05.09.2008 г., като първоначално е подадена 
жалба срещу акта до министъра на икономиката и 
енергетиката с вх. № 26-К - 113 от 19.09.2008 г. 
Административната преписка ведно с жалбата е изпратена 
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на министъра на икономиката и енергетиката със 
съпроводително писмо № 26-К- 113 от 29.09.2008 г. Няма 
издадено решение от страна на министъра на икономиката 
и енергетиката по жалбата на [фирма], като жалбата на 
дружеството до съда е подадена чрез заместник-министъра 
на икономиката и енергетиката с вх. № 26 - К - 123 от 
24.10.2008 г. С оглед на разпоредбата на чл. 97, ал. 1 от 
АПК горестоящият административен орган е бил длъжен да 
се произнесе по подадената от [фирма] жалба в 
двуседмичен срок от получаването на преписката - 
13.10.2008 г. Срокът за оспорване на законосъобразността 
на процесния АПДВ пред съда е започнал да тече от 
крайната дата, на която горестоящият орган е бил длъжен 
да се произнесе, крайната дата за подаване на жалбата до 
съда е 27.10.2008 г. При наличието на горепосочените 
данни съдът намира, че е спазен срока по чл. 149, ал. 3 вр. 
чл. 149, ал. 1 от АПК. Следователно, жалбата е подадена в 
срок. 
Предмет на съдебен контрол е законосъобразността на 
издаден акт за установяване на публично държавно 
вземане, който е констативен акт и по силата на чл. 166 от 
ДОПК и чл. 21, ал. 2 от АПК подлежи на оспорване по 
съдебен ред. Касае се за установяване на публично 
държавно вземане - неправомерно предоставена на 
[фирма] държавна помощ - главница в размер на 431 073 
159, 00 лева и лихва в размер на 267 883 327,57 лева, като 
с акта се засяга правната сфера на адресата и обуславя 
наличието на правен интерес у жалбоподателя. По тези 
съображения жалбата е подадена от надлежна страна 
срещу административен акт, подлежащ на оспорване по 
съдебен ред, поради което се явява процесуално 
допустима. 
Разгледана по същество е ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА. 
Съгласно чл. 168 от АПК съдът е длъжен да провери 
законосъобразността на оспорения административен акт на 
всички основания по чл. 146 от АПК - дали актът е издаден 
от компетентен орган, в установената от закона форма, при 
спазване на административнопроизводствените правила и 
материалния закон, дали е съобразен с целта на закона. 
В хода на съдебното обжалване на АПДВ от страните се 
навеждат 
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многократно възражения относно приложимия материален 
закон и в негова връзка определянето на компетентния 
орган по издаване на акта. 
Актът за публично държавно вземане е издаден на 
основание чл. 166, ал.2 във връзка с чл. 162, ал. 2 от 
ДОПК,чл. 14, ал.2 от Закона за държавните помощи, чл. 9, 
ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавните 
помощи, чл. 3 от Допълнителния протокол към 
Европейското споразумение за асоцииране между 
европейските общности и техните държави членки, от една 
страна, и Република Б., от друга страна, относно 
удължаване на срока, предвиден в чл. 9, ал.4 на Протокол 2 
към Европейското споразумение (приет с Решение на 
Съвета за асоцииране на Б. – Европейски съюз на 
29.12.2006). 
С оспорения акт е установено публично държавно вземане, 
представляващо неправомерно предоставена държавна 
помощ и лихвата, начислена за периода от датата, на която 
неправомерната помощ е била на разположение на 
получателя до 31.08.2008 г. С решение № 175 от 06.11.2003 
г. на КЗК приема отписаните задължения и предоставените 
средства по решение на Министерски съвет № 467 от 
29.06.1999 г. и решение на МС № 556 от 30.07.1999 г. , 
общо в размер на 383 930 485 лева за държавна помощ. С 
това за държавна помощ е приет и предоставения кредит 
от Държавен фонд за реконструкция и развитие (ДФРР), в 
размер на 9 626 032 лева, на основание на Анекс 2 към 
Договор за новиране на задълженията и предоставяне на 
кредит във валута между ДВРР и жалбоподателя, сключен 
на 05.08.1999 г., между Министерство на финансите , като 
правоприемник на ДВРР, [фирма] и [фирма]. Общият 
размер на предоставената помощ е 393 556 517 лева. Това 
решение е издадено на основание чл.2 от Правилата за 
прилагане на разпоредбите относно държавната помощ, 
приети на основание чл. 64, ал.3 от ЕСА, и във връзка с чл. 
64, ал.8 от ЕСА, когато определена помощ е предназначена 
за продукти, обхванати от Протокол № 2 към ЕСА във 
връзка с Решение № 2496/96/ECSC от 18.12.1996 г. на 
Европейската комисия, прието във връзка с чл. 95 от 
ДЕОВС и на основание чл. 15, ал.2, т.1 от ЗДП (отм.), във 
връзка с чл. 20, ал.4, т.2 от ЗЗК. 
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Второто решение, което попада в обхвата на АПДВ, е № 6 
от 03.02.2004 г. на КЗК, с което предоставената държавна 
помощ в размер на 12 642 659 лева, под формата на 
разсрочване на договорно задължение на [фирма] към 
[фирма], е допустима, като помощ за затваряне на 
неефективни помощи; 
-предоставената държавна помощ в размер на 24 082 801 
лева под формата на разсрочване на договорното 
задължение на жалбоподателя към [фирма], е допустима, 
като помощ за затваряне на неефективни помощи; 
-предоставената държавна помощ в размер на 171 750 
лева под формата на безлихвен кредит по договор № 209у 
– 371 – 1821 от 02.03.1998 г. между [фирма] и Националния 
фонд за опазване на околното среда, е допустима, като 
помощ за опазване на околната среда; 
-предоставената държавна помощ в размер на 382 500 
лева под формата на безлихвен кредит по договор № 308у 
– 645 – 2095 от 13.01.1999 г. между [фирма] и Националния 
фонд за опазване на околното среда, е допустима, като 
помощ за опазване на околнота среда; 
-предоставената държавна помощ в размер на 236 932 
лева под формата на безлихвен кредит по договор № 333у 
– 685 – 2136 от 23.04.1999 г. между 
[фирма] и Националния фонд за опазване на околното 
среда, е допустима, като помощ за опазване на околнота 
среда. 
Това решение на КЗК е издадено на основание чл. 64, ал.1, 
т. (iii) от ЕСА, Насоки на Общността по използването на 
държавна помощ в опазването на околната среда 
(1994/С72/03), решение на ЕК № 2496/96/ECSC във връзка 
с чл. 15,ал.2, т.1от ЗДП (отм.), във връзка с чл. 61, ал.1 от 
ППЗДП, във връзка с чл. 4, т.3 от ЗДП и във връзка с чл.20, 
ал.4, т.2 от ЗЗК. 
В тази насока са поддържаните от жалбоподателя доводи 
за нищожност на оспорения АПДВ като издаден при 
неправилното приложение на Закона за държавните 
помощи, Регламент № 659/1999, както и компетентността 
на заместник министъра на М. да го издаде. По – горе в 
настоящия съдебен акт подробно е описан реда на 
съдебното обжалване на процесния АПДВ, като въпроса за 
неговата нищожност подробно е разглеждан в решението 
на 4 – ти състав на АССГ и отменителния съдебен акт на 
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касационната инстанция по адм. дело № 11877/2009 г. по 
описа на ВАС. 
С цел пълното изясняване на въпроса за компетентността 
на органа, който може да изиска отпуснатата на 
жалбоподателя държавна помощ и приложимия закон, 
настоящият съдебен състав отправи преюдициално 
запитване до СЕС. В отговор на отправеното 
преюдициално запитване от една страна за приложимия 
материален закон при издаването на Акта за установяване 
на публично държавно вземане, респ. необходимостта от 
предварително произнасяне на Европейската комисия, 
Съдът на Европейския съюз недвусмислено в т.71 от 
своето решение посочва, че в съответствие с ал.2 на чл. 3 
от Допълнителния протокол, изменен с Решение № 3/2006 
ЕС – Б., компетентните национални органи на Република Б. 
могат да приемат решение за възстановяване на публични 
помощи, които не отговорят на условията, посочени в чл. 9, 
§4 от Протокол 2 към Европейското споразумение. На 
следващо място във връзка с приложимия закон в 
настоящето производство СЕС заявява в т. 70, че 
Регламент № 659/1999, видно от точки 50,61 и 62 от 
решението по дело С – 262/11 г., не е приложим по 
отношение на разглежданите в настоящето производство 
публични помощи. 
Следователно от задължителното за прилагане 
преюдициално решение, българската държава, чрез 
нейните компетентни органи в случай, че не са изпълнени 
условията на чл. 9, §4 от Протокол 2 към ЕСА, може да 
приеме решение за възстановяването на публични помощи, 
които не отговарят на регламентираните в посочената 
разпоредба условия. 
Компетентността на националния орган, който да издаде 
съответния акт по българското законодателство за 
възстановяване на отпуснатата помощ на [фирма] /в 
несъстоятелност/, е решена със задължителното за 
настоящата инстанция решение № 10335 от 02.08.2010 г. 
на ВАС, Първо отделение, в което е посочено, че на базата 
на заповед №РД-16-913/03.09.2008г. на министъра на 
икономиката и енергетиката на основание чл.166 ал.2 
ДОПК е определил заместник министър Н. Р. за орган, 
който да установи и издаде акт за публично държавно 
вземане във връзка с предоставена държавна помощ на 
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[фирма], поради което АПДВ е валиден, като издаден от 
компетентен орган и с оглед дадените указания следва да 
се разгледа спора по същество. 
Настоящият съдебен състав установява противоречие 
между дадените указания от ВАС и решението на СЕС по 
дело С – 262/11 относно прилагането на решение на 
Европейската комисия от 15.12.2009 г. С дадените указания 
ВАС посочва, че при постановяване на съдебния акт, при 
новото произнасяне по делото от АССГ трябва да вземе 
предвид цитираното решение, тъй като в него се съдържат 
констатации за неправомерност на държавната помощ, 
поради неспазване на условията, при които е допусната по 
чл.9 §4 от Протокол 2 към Европейското споразумение и 
задължението Б. да изиска възстановяване на помощта, 
ползвана в нарушение на тези условия, защото формално е 
спазено изискването на чл.162 ал.2 т.6 ДОПК да има 
решение на Европейската комисия. Съдът в Л. на 
поставения като алтернативен въпрос 2, б) в отправеното 
преюдициално запитване, изрично посочва, че това 
решение на Комисията, прието на основание чл. 3, ал.2 от 
допълнителния протокол не представлява предварително 
условие за възстановяването на подобни помощи. 
При наличието на тази колизия, настоящият съдебен 
състав по силата на първия отговор на поставените 
въпроси по дело С – 173/09 г. (Г. Е. срещу Национална 
здравноосигурителна каса) на СЕС, следва да се съобрази 
с него за приложението на посоченото решение на 
Комисията от 2009 г. от СЕС. Това е така, тъй като членове 
87 – 89 от ЕО и Регламент № 659/1999 са приложими в 
Република Б. едва след присъединяването на държавата 
към Съюза на 01.01.2007 г., съгласно предвидените в Акта 
за присъединяване условия. Независимо от това, 
настоящият съдебен състав разглежда посоченото 
решение на ЕК от 2009 г. като нейно становище по 
отношение на процесната помощ и последващ 
мониторингов доклад, тъй като комисията е основният 
регулиращ и наблюдаващ орган конкуренцията в рамките 
на ЕС. 
Имайки предвид изложеното съдът намира за 
неоснователни направените възражения от страна на 
жалбоподателя за нищожност на АПВД като издаден от 
заместник министъра на М.. 
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Отново на базата на решението от 29.11.2012, постановено 
по дело С – 262/11 г. на СЕС, приложимото право, въз 
основа което следва да се изиска отпуснатата помощ на 
[фирма], е Протокол 2 към Европейското споразумение за 
асоцииране на Република Б. към ЕС, което по своя 
характер е международен договор (ратифициран със закон, 
приет от 39 - то Народно събрание на 11.05.2005 г. и 
обнародван в ДВ, бр. 40 от 12.05.2005 г.), като такъв е част 
от вътрешното право на страната и има предимство пред 
тези норми на вътрешното законодателство, които му 
противоречат (чл. 5, ал.4 от Конституцията на Република 
Б.). 
Между страните по делото не се спори, че предоставената 
на [фирма] помощ от страна на българската държава е 
преди присъединяването ни към ЕС, както и че в дял 2 от 
приложение V към Акта за присъединяване е предвиден 
механизъм за контрол. Целта на този механизъм е да 
обхване различни помощи, като процесната, които към 
момента на присъединяването биха могли да се считат за 
„съществуваща помощ“ по смисъла на чл. 88, параграф 1 
ЕО. На базата на този механизъм предприетите мерки по 
предоставяне на помощ преди присъединяването на 
Република Б. към ЕС, които от една страна са приложими и 
след присъединяването, а от друга 
страна, към датата на присъединяване са съобразени с 
кумулативно посочените в чл. 87, параграф 1 ЕО критерии, 
са обвързани със специфичните правила на приложение V 
към Акта за присъединяване, било в качеството им на 
съществуваща помощ, когато се отнасят до някоя от трите 
посочени в приложението категории или в качеството им на 
нова помощ, когато не се отнасят до някоя от трите 
категории. Следователно спрямо тези помощи трябва да са 
приложими и след присъединяването, за да попаднат в 
обхвата на приложение V към Акта за присъединяване. 
Видно от т.55 на решението на СЕС по дело С – 262/11, 
употребеният в посоченото приложение към Акта за 
присъединяване, израз „все още приложими“, се тълкува 
като отнасящ се по същество до приложените преди 
присъединяването към Съюза мерки, които и след 
01.01.2007 г. запазват възможността да породят разходи за 
държавата – членка, да увеличат нейната финансова 
отговорност или да намалят бюджетните й приходи. Тъй 
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като предоставените помощи на жалбоподателя са му 
предоставени преди присъединяването на Република Б. 
към ЕС, те не са довели до разходи или до по – голяма 
финансова отговорност на държавните органи или да 
намалят бюджетните приходи на страната. Въз основа на 
горното СЕС в т. 59 от решението си е посочил, че 
процесните публични помощи не могат да се считат за 
„приложими“, а в т. 61 категорично е подчертано, че не 
попадат и в рамките на понятието „съществуваща помощ“ 
по смисъла на чл. 1, буква б), подточка i) от Регламент № 
659/1999 г. 
На следващо място от подробния прочит на Решение № 
3/2006 г. ЕС – Б. се установява, че то се отнася конкретно 
до мерките на държавна подкрепа, предприети в рамките 
на плана за преструктуриране на стоманодобивния сектор в 
Б.. Член 3, ал.1 от Допълнителния протокол, изменен с 
посоченото решение, предвижда съвместен надзор от 
страна на Комисията и на българския министър на 
финансите на предоставянето на помощите в подкрепа на 
преструктурирането на жалбоподателя. По силата на ал.3 
от посочената норма на допълнителния протокол, 
Република Б. е длъжна да си възстанови всяка публична 
помощ, която е предоставена на българската 
стоманодобивна индустрия в нарушение на условията, 
които произтичат от Протокол 2 към ЕСА. Тези условия са 
свързани с реализирането на всички инвестиции, 
предвидени в програмата за преструктуриране и в 
плановете за предприятията, както и изискването в края на 
предоставения период за преструктуриране, това 
преструктуриране да е довело до жизнеспособност на 
получателите на съответната държавна подкрепа (т. 65, 
дело С – 262/11 СЕС). Тук следва да се посочи, че на 
финансовия министър са възложени надзорни функции, 
поради което искането на жалбоподателя за прогласяване 
на АПДВ за нищожен на това основание, е неоснователно. 
Съгласно текстът на чл. 3, ал.3 от Допълнителния 
протокол, изменен с Решение № 3/2006 ЕС – Б., е въведено 
задължението за Република Б. да си възстанови 
публичните помощи ако при мониторинг на 
осъществяването на плана за преструктуриране и на плана 
за предприятието на жалбоподателя, комисията или 
българските власти установят, че не са изпълнени 
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предвидените в Протокол 2 към ЕСА приложими условия. 
От изложеното следва изводът, че както българската 
държава чрез издаването на процесния 
АПДВ, така и Комисията с нейното Решение от 15.12.2009 
г., са достигнали до извода, че [фирма] не е изпълнило 
условията на приложение 2. 
Във връзка с изложеното, следва да се посочи, че е 
неоснователно направеното възражение от страна на 
жалбоподателя, че в диспозитива на решение №175 от 
06.11.2003 г. и решение № 6 от 03.02.2004 г. на КЗК не е 
предвидено, постигането на жизнеспособност на 
дружеството с оглед приетите за допустима помощ 
субсидии от страна на държавата. Тези решения са 
издадени при действието на Закона за държавните помощи 
в редакцията му преди 01.01.2007 г., когато е отменен с 
приемането на новия Закон за държавните помощи. 
Съгласно чл. 15, ал.2, т.1 от ЗДП (отм.) КЗК, когато в 
резултат на производството установи, че е налице 
държавна помощ, тя се произнася с мотивирано решение, с 
което обявява, че помощта попада в обхвата на помощите 
по чл. 3 или чл. 4, и разрешава предоставянето й. Съгласно 
новелата на чл. 3 от ЗДП (отм.), същият урежда 
допустимите помощи, а в чл. 4 от закона са регламентирани 
помощите, които могат да се приемат за допустими, когато 
помощта: 1. насърчава икономическото развитие на райони 
с ниско жизнено равнище или с висока безработица; 2. 
подпомага изпълнението на проект със значителен 
икономически интерес за Република Б. и за страните, с 
които тя е установила режим за наблюдение на държавните 
помощи или за преодоляване на съществени трудности в 
икономиката на Република Б.; 3. подпомага развитието на 
определени стопански дейности или отделни икономически 
райони, доколкото не се засягат по неблагоприятен начин 
условията на търговския обмен между Република Б. и 
държавите, с които тя е установила режим за наблюдение 
на държавните помощи; 4. подпомага запазването на 
културното и историческото наследство, при положение, че 
не засяга търговските условия и конкуренцията до степен, 
която е в противоречие с взаимните интереси на страните. 
КЗК при постановяването на решение № 175/06.11.2003 г. и 
решение № 6/03.02.2004 г. на основание чл. 15, ал.2, т.1 от 
ЗДП, е приела, че са налице изискванията на чл. 4, т.3 от 
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ЗДП (отм.), поради което е определила като допустима 
помощта, предоставена на жалбоподателя. Това 
обстоятелство се установява както от диспозитива на двете 
решения, изричното изписване на правното основание, на 
което се издават те, така и на обсъждането на всеки един 
от елементите необходими за допустимост на държавната 
помощ в мотивите им. Тук следва да се посочи, че решение 
№ 175 от 06.11.2003 г. е издадено при съобразяване, че 
помощта е предназначена за продукти, обхванати от 
Протокол № 2 към ЕСА, като по силата на чл. 64, §8 от ЕСА 
преценката за стоманодобивната промишленост ще се 
извършва въз основа на критериите за държавни помощи, 
регламентирани в Договора на ЕО за въглища и стомана 
(ДЕОВС). А, решение № 6 от 03.02.2004 г. е съобразено с 
изискването на чл. 64, ал.1 (iii) от ЕСА, според което всяка 
държавна помощ, която нарушава или създава опасност от 
нарушаване на конкуренцията чрез поставяне в по-
благоприятно положение определени предприятия или 
производство на определени стоки е несъвместима с 
правилното функциониране на споразумението, доколкото 
бих могла да повлияе на търговията между общността и Б.. 
Нещо повече във второто решение, за приетата за 
допустима държавна помощ, предоставена на [фирма], 
представляваща договорно задължение към [фирма] и 
[фирма], изрично е посочено, че е такава, като помощ за 
затваряне на неефективни помощи. Следователно 
Комисията не е имала задължението да въвежда търсеното 
от жалбоподателя условие. В хода на съдебното оспорване 
на АПДВ не са ангажирани доказателства и не се твърди от 
жалбоподателя, че е постигнат посочения резултат, т.е. че 
са затворени неефективните помощи, към датата на 
издаване на акта. 
Имайки предвид горното, настоящият съдебен състав 
намира, че правилно и законосъобразно ответникът по 
делото е приел, че отпуснатата помощ на жалбоподателя 
следва да бъде изискана, защото не е развит 
стоманодобивния отрасъл, част, от който е бил, към онзи 
момент, [фирма], а вместо това дружеството е изпаднало в 
неплатежоспособност и в несъстоятелност, т.е. то не е 
постигнало целения резултат за оздравяване с 
предоставянето на помощта. 
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В депозираната жалба с вх. № 26 – К – 123 ог 24.10.2008 г. 
по описа на Министерство на икономиката и енергетиката 
срещу Акт за публично държавно вземате № АПДВ – 01 от 
04.09.2008 г., издаден от заместник – министъра на М., 
адресирана до Върховния административен съд (л.11 – 17 
от адм. дело № 13709/2008 г. по описа на ВАС, І – во 
отделение), жалбоподателят е направил възражение, че 
неправилно в оспорения административен акт е прието, че 
е налице публично вземане, изразяващо се в отписването 
на преоформени по реда на Закона за уреждане на 
необслужваните кредити до 31.12.1990 г. (ЗУНК), 
задължения в размер на 200 930 485 лева. Твърди се, че 
ответникът по делото не е съобразил, че задълженията на 
[фирма] по ЗУНК са преоформени със споразумение. Това 
отписване е извършено след приватизацията на 
дружеството под условие и срок до влизане в сила на 
Приватизационния договор. Акцентира се, че 
приватизационния договор е влязъл в сила на 14.06.1999 г., 
като 71 % от акциите са прехвърлени в полза на [фирма], 
преименуван на [фирма] от 30.08.1999 г. Според 
жалбоподателя е извършено незаконосъобразно 
дублиране по отношение на вземането на държавата за 
лихва за периода 30.04.1999 г. до 14.06.1999 г., тъй като 
изпълнителният директор на Агенцията за държавни 
вземания е издал Акт за установяване на частно държавно 
вземане № 19 от 27.02.2001 г., който е потвърден по 
съдебен ред с решение от 20.01.2003 г., постановено по 
търг. дело № 341 от 2001 г. по описа на СГС, Търговско 
отделение, VІ – 9 състав, влязло в сила на 12.07.2005 г. (л. 
43 – 60 от адм. дело № 6806/08, по описа на АССГ, І – во 
отделение, 4 – ти състав). В този смисъл се излагат доводи, 
че на основание чл. 297, 298 и 299 от ГПК от 2007 г. 
влязлото в сила решение е задължително за всички 
учреждения в Република Б.. 
Жалбоподателят излага аналогични съображения и по 
отношение на предявените с АПДВ лихви по кредити по 
договори № 209у – 371 – 1821 от 02.03.1998 г., № 308у – 
645 – 2095 от 13.01.1999 г. и договор № 333у – 685 – 2136 
от 23.04.1999 г., които са приети с решение на КЗК № 6 от 
03.02.2004 г. за държавна помощ, а сумите по кредитите с 
лихвите върху тях са били претендирани от „П.” към МОСВ 
по т.д. 1250/2007 г. на СГС VІ – 9 състав, т.д. 1251/2007 г. 
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на СГС, VІ – 8 и т.д. 852/2007 г., СГС, VІ – 5 състав. 
Инвокира 
 
съображение, че отново в частта на претендираните лихви 
са предприети действия за събирането им както като 
частно държавно вземане, така и чрез включването им в 
АПДВ. 
Съгласно събраните писмени доказателства се установява, 
че във връзка с обжалването на Акта за публично държавно 
вземане № АПДВ – 01 от 04.09.2008 г. пред министъра на 
М., от името на Главния секретар на министерството е 
изпратено писмо с № 91 – 00 – 254 от 30.09.2008 г. до 
изпълнителния директор на Агенцията за държавни 
вземания (л. 15 – адм. дело № 6806/08 г. по описа на ВАС). 
В отговор, изпълнителният директор на АДВ, с писмо изх. 
№ 04 -00 – 198 от 16.10.2008 г. (л. 16 – 17 от адм. дело № 
6806/08 на ВАС), му е отговорил, че с Акт № 19 от 
27.02.2001 г. за установяване на частно държавно вземане 
е констатирано, че за периода от 30.04.1999 г. – датата, към 
която са отписани задълженията на дружеството на 
основание Решение № 467 от 29.06.1999 г. на МС до 
14.06.1999 г. - датата на влизане в сила на 
приватизационния договор, лихвените задължения на 
[фирма] са следните: по левов кредит 1 515,53 
деноминирани лева, представляващи редовна лихва и по 
валутен кредит – 684 367,44 щ.д., представляващи редовна 
лихва. Допълнително е посочено, че АУЧД № 19 от 
27.02.2001 г. е оспорван по съдебен ред, като е отхвърлен 
предявения иск. Крайният съдебен акт е решение № 
471/12.07.2005 г. по гр. дело № 700/2004 г. на ВКС, ТК, І 
отделение. В хода на цитираното съдебното производство 
жалбоподателят е погасил 1 553 900 лева. За неизплатена 
част е издаден изпълнителен лист, както и друг 
изпълнителен лист относно присъдените разноски на АДВ, 
от които са изплатени 78 560,21 лева, а за остатъците са 
образувани изпълнителни дела. Изпълнителният директор 
на АДВ изрично е посочил, че въпросните непогасени 
задължения са включени в масата на несъстоятелността на 
[фирма] по съответния законов ред. 
Следователно, задължението за лихви, за периода от 
30.04.1999 г. – 14.06.1999 г., е било надлежно установено 
със съответния законов акт, който е преминал съдебен 
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контрол, потвърден е и е придобил сила на пресъдено 
нещо към датата на постановяване решението на ВКС от 
2005 г. Това обстоятелство означава, че близо три години 
преди издаването на оспорвания Ак за публично държавно 
вземане въпросът за дължимостта на лихвите за периода 
от 30.04.1999 г. до 14.06.1999 г. върху отписаните 
задължения на дружеството към държавата по ЗУНК с 
Решение № 467 от 29.06.1999 г. на МС, е бил решен. 
Съгласно чл. 164, ал.4 от ДОПК, установеното вземане с 
АУЧДВ № 19 от 27.02.2001 г. е включен в списъка на 
признатите вземане от синдика. 
От горното следва изводът, че АПДВ следва да бъде 
прогласен частично за нищожен в частта на определените 
задължения за лихва по ЗУНК за периода от 30.04.1999 г. – 
14.06.1999 г., тъй като тези държавни вземания се ползват 
със силата на пресъдено нещо по смисъла на чл. 297 и чл. 
298, ал.1 от ГПК. 
С цел пълнота следва да се посочи, че по силата на чл. 87, 
ал.1 от Закона за събиране на държавните вземания (отм.) 
в редакцията на ДВ, бр. 29 от 2000 г. изрично е предвидено, 
че вземанията на държавата по ЗУНК, договорени до 31 
декември 1990 г., придобити по реда на § 46 от ЗИД на 
Закона за банките (ДВ, бр. 54 от 1999 г.) се установяван с 
акт за установяване на частно държавно вземане, което се 
издава от изпълнителния директор на агенцията. 
Самата Агенция е създадена през 1999 г. с изменение и 
допълнение на Закона за събиране на държавните 
вземания. Основните функции на АДВ и правомощията на 
нейните органи са уредени в Закона за събиране на 
държавните вземания и Данъчно - осигурителния 
процесуален кодекс. От началото на 2010 г. в НАП се влива 
Агенцията за държавни вземания. Тя участва във всички 
дела по несъстоятелност, когато държавата е кредитор с 
публични вземания. Съгласно Закона за събиране на 
държавните вземания, АДВ приема, съхранява и продава 
всички конфискувани или отнети в полза на държавата 
вещи. 
Характерът на тези лихви е определен като публични 
държавни вземания по силата на чл. 14, ал.2 от ЗДП във 
връзка с чл. 9, ал.2 от ППЗДП във връзка с чл. 166, ал.2 и 
ал.3 от ДОПК, като следва да се направи изричната 
уговорка, че цитираните норми не предвиждат изричното 
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приложение по отношение на Протокол 2 към Европейското 
споразумение за асоцииране, но същото се ползват с 
предимство пред тях по силата на чл. 5, ал.4 от КРБ и във 
връзка с решение от 29.11.2012 г. по дело № С – 262/11 на 
СЕС. 
Всичко изложено потвърждава обстоятелството, че два 
пъти за едно и също нещо – лихвите за периода от 
30.04.1999 г. – 14.06.1999 г. по отписаните задължения на 
[фирма] с решение № 467 от 29.06.1999 г. на МС по ЗУНК, 
са предмет на установяване от държавата. Първия път 
това е станало с АУЧДВ № 19 от 27.02.2001 г., а втория път 
с обжалвания в настоящето производство АПДВ № 01 от 
04.09.2008 г., издаден от заместник министъра на М.. 
Съгласно чл. 177, ал.2 от АПК, актът за публично държавно 
вземане № АПДВ 01 от 04.09.2008 г. следва да бъде 
прогласен за нищожен в частта на определените с него 
лихви за периода от 30.04.1999 г. – 14.06.1999г. 
Не на последно място следва да се посочи, че АПВД № 01 
от 04.09.2008 г., издаден от зам. министъра на М. е 
законосъобразен и в частта на изисканите с него лихви по 
кредити по договори № 209У – 371 – 1821 от 02.03.1998 г., 
№ 308У – 645 – 2095 от 13.01.1999 г. и № 333У – 685 – 2136 
от 23.04.1999 г., сключени между жалбоподателя и 
Националния фонд за опазване на околната среда, приети 
с решение на КЗК № 6 от 03.02.2004 г. за държавна помощ. 
През целият съдебен процес процесуалния представител 
на [фирма] твърди, че тези лихви са предмет на съдебен 
спор по повод искова молба на „П.” към МОСВ (л.18 – 19 от 
адм. дело 13709/2008 г. по описа на ВАС), по която са 
образувани три търговски дела № 852/2007 г., VІ – 5 състав 
на СГРС, № 1250/2007 г. на СГС VІ – 9 състав и № 
1251/2007 г. на СГС, VІ – 8 състав. Независимо от даваните 
от съда указания с определенията за насрочване на делата 
в открито съдебно заседание, че жалбоподателят следва 
да докаже всички благоприятни нему факти и 
обстоятелства, не бяха ангажирани писмени доказателства, 
от които да е виден крайният съдебен акт, постановен по 
цитираните производства, а вместо това представя Списък 
на приетите от синдика вземания на кредиторите на 
[фирма] /н/ и посочва, че са надлежно предявени в срока по 
чл. 685 от ТЗ. Посочената разпоредба казва, че 
Кредиторите предявяват писмено своите вземания пред 
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съда по несъстоятелността в срок до един месец от 
вписване в търговския регистър на решението за откриване 
на производството по несъстоятелност. Те посочват 
основанието и размера на вземането, привилегиите и 
обезпеченията, съдебен 
адрес и представя писмени доказателства. Видно от 
приетия Списък на приетите от синдика вземания спорните 
договори и лихвите по тях са вписани в него на основание 
чл. 722, , ал.1, т.8 от ТЗ, като необезпечени вземания, 
възникнали преди датата на решението за откриване на 
производството по несъстоятелност. Следователно може 
да се направи изводът, че по цитираните по–горе търговски 
дела или има постановен съдебен акт, който е влязъл в 
сила и се ползва от силата на пресъдено нещо, или 
производствата по тях са прекратени на основание чл. 637, 
ал.2 от ТЗ. Новелата, на която казва, че спряното 
производство се прекратява, ако вземането бъде прието 
при условията на чл. 693 от ТЗ (приемането на вземанията 
в производството по несъстоятелност). Самото спиране на 
производството е регламентирано в ал.1 на същата норма 
и се отнася до имуществени граждански и търговски дела. 
От това следва, че тези вземания са били приети от 
синдика при наличието на висящност на 
административното производство и обстоятелството, че 
същите са включени в реда на удовлетворяване на 
кредиторите в производството по несъстоятелност на 
жалбоподателя, не може да повлия е върху 
законосъобразността на АПДВ. Този въпрос е от 
компетентността на съда по несъстоятелността, поради 
което настоящия съдебен състав не може да се произнесе 
по така наведените възражения. 
Що се касае до доводите изложени в т. 3.7 от депозираното 
по делото писмено становище, от процесуалния 
представител на жалбоподателя, наличие на вписването в 
списъка на приетите вземания, също на основание чл. 772, 
ал.1, т.8 от ТЗ, на [фирма] и [фирма] като търговски, също 
са неотносими в настоящето производство. Тук следва да 
се подчертае, че приетите вземания от синдика на [фирма] 
са свързани с договор за продажба на електрическа 
енергия № 101/2004 от 10.12.2003 г.; допълнително 
Споразумение от 10.12.2007 г.; Допълнително 
споразумение от 09.07.2007 г.. Споразумение от 10.12.2003 
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г. за разсрочване на непогасени задължения за 
електрическа енергия, доставяна през периода февруари 
2001 – юни 2003 г. и Споразумение от 29.07.2006 г. за 
разсрочване на непогасени задължения за електрическа 
енергия, доставяна през периода октомври 2005 г. – май 
2006 г. Тези на [фирма] са във връзка със споразумение № 
2791 за погасяване на просрочени вземания от 09.07.2003 
г. и неплатени фактури по Договор № 44 от 07.04.2004 г. 
Съгласно решение на МС № 556 от 30.07.1999 г. е 
предоставени на [фирма] сумата от 183 000 000 лева, с 
част които дружество е погасило задължения към [фирма] в 
размер на 85 825 935 лева и към [фирма] в размер на 47 
710 761 лева, с които кредиторите да погасят собствени 
задължения към държавния бюджет. Така предоставените 
суми са определени като допустима държавна помощ с 
решение № 175 от 06.11.2003 г. на КЗК. Следователно 
посочените и приети от синдика на жалбоподателя 
вземания не са идентични по основание и размер. 
Воден от горното жалбата на [фирма] /н/ срещу Акт за 
публично държавно вземане № АПДВ – 01 от 04.09.2008 г., 
издаден от заместник министъра на М. е частично 
основателно, като въз основа на нея актът следва да бъде 
прогласен за нищожен в частта на начислените лихви за 
периода от 30.04.1999 г. до 14.06.1999 г. върху отписаните 
задължения по ЗУНК и оставена без уважение в останалата 
й част. 
С оглед изхода на делото и на основание чл.161 от ДОПК 
следва да бъде уважено своевременно направеното от 
страна на процесуалния представител на ответника и 
заинтересованата страна адв. К. от САК искане за 
присъждане на адвокатско възнаграждение, за което 
представя писмени документи, че е в размер на 5 000 лева, 
както и от процесуалния представител на жалбоподателя – 
юрк. Ч., който претендира юрисконсултско възнаграждение. 
На процесуалния представител на жалбоподателя следва 
да бъде присъди юрисконсултско възнаграждение в размер 
на 20 850 лева, изчислено по реда на чл. 8 във връзка с чл. 
7, ал.2, т. 5 от Наредбата за минималните адвокатски 
възнаграждения във връзка чл. 144 от АПК във връзка с чл. 
162, предл.1 от ГПК, а на процесуалния представител на 
ответника и заинтересованата страна – адв. К. цялото 
претендирано възнаграждение от 5 000 лева. 
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Воден от горното съдът 
РЕ Ш И: 
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Акт за публично 
държавно вземане № АПДВ – 01 от 04.09.2008 г., издадено 
от заместник - министъра на икономика, енергетика и 
туризма в частта на определената лихва за периода от 
30.04.1999 г. – 14.06.1999 г. върху отписаните по реда на 
Закона за уреждане на необслужваните кредити до 
31.12.1990 г. (ЗУНК) задължения. 
ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма] /в несъстоятелност/ със 
седалище и адрес на управление – [населено място], кв. Б. 
срещу Акт за публично държавно вземане № АПДВ – 01 от 
04.09.2008 г. на заместник – министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма в останалата част. 
ОСЪЖДА жалбоподателят [фирма] да заплати в полза на 
бюджета на заинтересованата страна - министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма по делото сторените 
разноски в размер на 5 000 лева, представляващи 
адвокатско възнаграждение. 
ОСЪЖДА ответникът по делото заместник – министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма да заплати от 
бюджета на М. в полза на жалбоподателя [фирма], 
юрисконсултско възнаграждение в размер на 20 800 лева. 
Препис от решението да се изпрати на СЕС по дело С – 
262/11 г. за сведение. 
Решението подлежи на обжалване с жалба или протест 
пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от 
получаването, респ. съобщаването на съдебния акт на 
страните. 
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РЕШЕНИЕ от 12.07.2012 г., ЕМС-България транспорт, 
C-284/11 
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 
12 юли 2012 година 
„ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Право на приспадане — 
Преклузивен срок за упражняване на правото на 
приспадане на ДДС — Принцип на ефективност — Отказ да 
се признае правото на приспадане на ДДС — Принцип на 
данъчен неутралитет“ 
По дело C-284/11 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 
основание член 267 ДФЕС от Върховен административен 
съд (България) с акт от 25 май 2011 г., постъпил в Съда на 
8 юни 2011 г., в рамките на производство по дело 
„ЕМС-България транспорт“ ООД 
срещу 
Директор на дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“ — Пловдив, 
СЪДЪТ (втори състав), 
състоящ се от: г-н J. N. Cunha Rodrigues (докладчик), 
председател на състав, г-н U. Lõhmus, г-н A. Ó Caoimh, г-н 
Ал. Арабаджиев и г-н C. G. Fernlund, съдии, 
генерален адвокат: г-н P. Mengozzi, 
секретар: г-жа C. Strömholm, администратор, 
предвид изложеното в писмената фаза на производството и 
в съдебното заседание от 21 март 2012 г., 
като има предвид становищата, представени: 
– за „ЕМС-България транспорт“ ООД, от адв. Н. Николов, 
– за Директор на дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“ — Пловдив, от г-жа E. Райчева и г-н Г. 
Арнаудов, в качеството на представители, 
– за българското правителство, от г-н Цв. Иванов и г-жа Е. 
Петранова, в качеството на представители, 
– за Европейската комисия, от г-жа L. Lozano Palacios и г-н 
Д. Русанов, в качеството на представители, 
предвид решението, взето след изслушване на генералния 
адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на 
заключение, 
постанови настоящото 
Решение 
1. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на 
членове 179, 180 и 273 от Директива 2006/112/ЕО на 
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Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система 
на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 
3, стр. 7, наричана по-нататък „Директивата за ДДС“), както 
и на принципите на ефективност и на данъчен неутралитет. 
2. Запитването е отправено в рамките на обжалването от 
„ЕМС-България транспорт“ ООД (наричано по-нататък 
„ЕМС“) на издаден от данъчните органи 
данъчноревизионен акт след отказа им да признаят 
правото на приспадане на платен по получени доставки 
данък върху добавената стойност (наричан по-нататък 
„ДДС“). 
 
Правна уредба 
Правото на Съюза 
3. Член 20, първа алинея от Директивата за ДДС гласи: 
„Вътреобщностно придобиване на стоки“ означава 
придобиването на правото на разпореждане като 
собственик на движима материална вещ, изпратено или 
превозено до лицето, придобиващо стоките от или от името 
на продавача, или от лицето, придобиващо стоките в 
държава членка, различно от тази, в която е започнало 
изпращането или превоза на стоките“. 
4. Член 68 от тази директива гласи: 
„Данъчното събитие настъпва, когато е извършено 
вътреобщностно придобиване на стоки. 
Вътреобщностното придобиване на стоки се счита за 
извършвано, когато доставката на подобни стоки се счита 
за извършвана на територията на съответната държава 
членка“. 
5. Съгласно член 69 от посочената директива: 
„1. В случай на вътреобщностно придобиване на стоки ДДС 
става изискуем на 15-о число от месеца, следващ този, в 
който настъпва данъчното събитие. 
2. Чрез дерогация от параграф 1 ДДС става изискуем при 
издаването на фактурата, предвидена в член 220, ако тази 
фактура е издадена преди 15-о число от месеца, следващ 
този, в който настъпва данъчното събитие“. 
6. Член 167 от Директивата за ДДС предвижда: 
„Правото на приспадане възниква по времето, когато 
подлежащият на приспадане данък стане изискуем“. 
7. Член 168 от тази директива гласи: 
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„Доколкото стоките и услугите се използват за целите на 
облагаемите сделки на данъчнозадължено лице, същото 
има правото, в държава членка, в която извършва тези 
сделки да приспадне следното от дължимия данък върху 
добавената стойност, който то е задължено да плати: 
[…] 
в) дължимия ДДС по отношение на вътреобщностни 
придобивания на стоки в съответствие с член 2, параграф 
1, буква б), i); 
[…]“. 
8. Съгласно член 179 от посочената директива: 
„Данъчнозадълженото лице извършва приспадането чрез 
изваждане от общата сума на дължимия ДДС за даден 
данъчен период на общата сума на ДДС по отношение на 
който по време на същия данъчен период е възникнало и е 
упражнено правото на приспадане в съответствие с член 
178. 
Въпреки това, държавите членки могат да изискват 
данъчнозадължени лица, които инцидентно извършват 
сделките, определени в член 12, да упражняват правото си 
на приспадане само по време на доставката“. 
9. Член 180 от Директивата за ДДС гласи: 
„Държавите членки могат да разрешат 
данъчнозадълженото лице да извърши приспадане, което 
то не е извършило в съответствие с членове 178 и 179“. 
10. Член 182 от тази директива гласи: 
„Държавите членки определят условията и подробните 
правила за прилагане на членове 180 и 181“. 
11. Член 213 от посочената директива предвижда: 
„1. Всяко данъчнозадължено лице декларира кога започва, 
променя или преустановява своята дейност като 
данъчнозадължено лице. 
[…] 
2. Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, първа 
алинея, всяко данъчнозадължено лице или данъчно 
незадължено юридическо лице, което извършва 
вътрешнообщностни придобивания на стоки, които не са 
облагаеми с ДДС съгласно член 3, параграф 1, трябва да 
декларира, че извършва такива придобивания, ако 
условията, предвидени в тази разпоредба, за 
неизвършване на такива сделки, облагаеми с ДДС, 
пр[е]станат да бъдат изпълнени“. 



277 

 

12. Съгласно член 214, параграф 1 от същата директива: 
„Държавите членки предприемат необходимите мерки, за 
да гарантират, че следните лица са идентифицирани чрез 
индивидуален номер: 
а) всяко данъчнозадължено лице, с изключение на 
посочените в член 9, параграф 2, което в рамките на 
съответната тяхна територия извършва доставки на стоки 
или услуги, за които ДДС подлежи на приспадане, различни 
от доставки на стоки или услуги, за които ДДС е дължим 
единствено от клиента или лицето, за което са предвидени 
стоките или услугите, в съответствие с членове 194—197 и 
член 199; 
б) всяко данъчнозадължено лице или данъчно 
незадължено юридическо лице, извършващо 
вътреобщностни придобивания на облагаеми с ДДС стоки в 
съответствие с член 2, параграф 1, буква б), и всяко 
данъчнозадължено лице или данъчно незадължено 
юридическо лице, което упражнява правото на избор по 
член 3, параграф 3 да избере облагаемост с ДДС на 
техните вътрешнообщностни придобивания; 
в) всяко данъчнозадължено лице, което, в рамките на 
съответната територия, извършва вътреобщностни 
придобивания на стоки за целите на сделки, свързани с 
дейностите, посочени в член 9, параграф 1, втора алинея и 
които се извършват извън тази територия“. 
13. Член 273 от Директивата за ДДС гласи: 
„Държавите членки могат да наложат други задължения, 
които те считат за необходими за осигуряване правилното 
събиране на ДДС и предотвратяване избягването на 
данъчно облагане, при спазване на условието за 
равнопоставено третиране между вътрешни сделки и 
сделки, извършвани между държави членки от 
данъчнозадължени лица и при условие, че такива 
задължения не пораждат в търговията между държавите 
членки […] формалности, свързани с преминаването на 
границите. 
Възможността за избор по първа алинея не може да се 
използва за налагане на допълнителни задължения към 
тези, установени в глава 3“. 
Българското право 
14. Член 6, алинея 2 от Закона за данък върху добавената 
стойност (ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г.), в приложимата към 
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спора в главното производство редакция (наричан по-
нататък „ЗДДС“), гласи: 
„За доставка на стока за целите на този закон се смята и: 
1. прехвърлянето на право на собственост или друго вещно 
право върху стоката в резултат на искане или акт на 
държавен или местен орган или на основание на закон 
срещу обезщетение; 
2. фактическото предоставяне на стока по договор, в който 
е предвидено прехвърляне на правото на собственост 
върху нея под отлагателно условие или срок; 
3. фактическото предоставяне на стока по договор за 
лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на 
правото на собственост върху стоката; тази разпоредба не 
се прилага, когато в договора за лизинг е уговорена само 
опция за прехвърляне на собствеността върху стоката; 
4. фактическото предоставяне на стока на лице, което 
действа от свое име и за чужда сметка“. 
15. Съгласно член 13, алинея 1 от ЗДДС вътреобщностно е 
придобиването на правото на собственост върху стока, 
както и фактическото получаване на стока в случаите по 
член 6, алинея 2, която се изпраща или транспортира до 
територията на страната от територията на друга държава 
членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, 
което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава 
членка. 
16. Съгласно член 25 от ЗДДС: 
„(1) Данъчно събитие по смисъла на този закон е 
доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно 
задължени по този закон лица, вътреобщностното 
придобиване, както и вносът на стоки по чл. 16. 
(2) Данъчното събитие възниква на датата, на която 
собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е 
извършена. 
(3) Освен в случаите по ал. 2, данъчното събитие възниква 
на: 
1. датата на фактическото предоставяне на стоката по чл. 
6, ал. 2 с изключение на случаите по ал. 6; 
[…] 
(6) Когато, преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 
2, 3 и 4, се извърши цялостно или частично авансово 
плащане по доставка, данъкът става изискуем при 
получаване на плащането (за размера на плащането), с 
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изключение на получено плащане във връзка с 
вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че 
данъкът е включен в размера на извършеното плащане“. 
17. Член 63 от ЗДДС гласи: 
„(1) Данъчното събитие при вътреобщностно придобиване 
възниква на датата, на която би възникнало данъчното 
събитие при доставка на територията на страната. 
[…] 
(3) Данъкът при вътреобщностното придобиване става 
изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през 
който е възникнало данъчното събитие съгласно ал. 1 и 2. 
(4) Независимо от ал. 3, данъкът става изискуем на датата 
на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена 
преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е 
настъпило данъчното събитие“. 
18. Съгласно член 70, алинея 4 от ЗДДС лице, 
регистрирано на основание член 99, няма право на данъчен 
кредит. 
19. Член 71 от ЗДДС гласи: 
„Лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен 
кредит, когато е изпълнило едно от следните условия: 
[…] 
5. притежава документ, който отговаря на изискванията на 
чл. 114, издало е протокол по чл. 117 и е спазило 
изискванията на чл. 86 — в случаите на вътреобщностно 
придобиване“. 
20. Съгласно член 72 от ЗДДС: 
„(1) Регистрирано по този закон лице може да упражни 
правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния 
период, през който е възникнало това право, или в един от 
следващите три данъчни периода. 
(2) Правото по ал. 1 се упражнява, като лицето: 
1. включи размера на данъчния кредит при определяне на 
резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-
декларацията по чл. 125 за същия данъчен период; 
2. посочи документа по чл. 71 в дневника за покупките по 
чл. 124 за данъчния период по т. 1“. 
21. Член 99 от ЗДДС гласи: 
„(1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно 
незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, 
което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 
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100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно 
придобиване на стоки. 
(2) Алинея 1 не се прилага, когато общата стойност на 
облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща 
календарна година не надвишава 20 000 лв. 
(3) За лицата по ал. 2 възниква задължение за подаване на 
заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 
дни преди датата на възникване на данъчното събитие за 
придобиването, с което общата стойност на облагаемите 
вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. 
Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли 
посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този 
закон. 
(4) Стойността по ал. 2 е общата сума на облагаемите 
вътреобщностни придобивания, с изключение на 
придобиването на нови транспортни средства и на стоки, 
подлежащи на облагане с акциз, без [ДДС], дължим или 
платен в държавата членка, от която стоките са 
транспортирани или изпратени. 
(5) Алинея 1 не се прилага по отношение на: 
1. лицата по чл. 168, които придобиват нови превозни 
средства; 
2. лицата по чл. 2, т. 4 [осъществяващи вътреобщностно 
придобиване на акцизни стоки]. 
(6) Лице, което е регистрирано на основание на този член и 
за което възникнат основания за задължителна 
регистрация по чл. 96, 97 и 98 или за регистрация по избор 
по чл. 100, ал. 1 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за 
задължителна регистрация или регистрация по избор“. 
22. Съгласно член 100, алинея 1 и 2 от ЗДДС всяко 
данъчнозадължено лице, за което не са налице условията 
за задължителна регистрация по член 96, алинея 1 
(облагаем оборот от 50 000 лв. или повече за последните 
дванадесет последователни месеца преди текущия месец) 
и по член 99, алинея 1 от ЗДДС, има право да се 
регистрира по този закон. 
23. Съгласно член 73а от ЗДДС, в сила от 1 януари 2009 г.: 
„(1) При доставки, данъкът за които е изискуем от 
получателя, правото на приспадане на данъчен кредит е 
налице и когато доставчикът на стоката не е издал 
документ, който отговаря на изискванията на чл. 114, и/или 
получателят не разполага с документ по чл. 71, т. 2, 4 и 5, 
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и/или получателят не е спазил изискванията на чл. 72, ако 
доставката не е укрита и данни за нея са налични в 
счетоводството на получателя. 
(2) В случаите по ал. 1 правото на приспадане на данъчен 
кредит се упражнява през данъчния период, през който 
данъкът е станал изискуем […]“. 
24. Параграф 18 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 
ЗДДС, в сила също от 1 януари 2009 г., предвижда: 
„(1) Регистрираните лица — получатели по доставката или 
вносители, за които данъкът е станал изискуем като лице-
платец по глава осма, до влизането в сила на този закон, 
които към тази дата не са начислили данък по реда на чл. 
86, ал. 1 и/или не са упражнили правото си на данъчен 
кредит, могат да начислят данъка, съответно да упражнят 
правото си на приспадане на данъчен кредит, в 4-месечен 
срок от влизането в сила на този закон. 
(2) Когато лицата по ал. 1 са приспаднали данъчен кредит 
след изтичането на срока по чл. 72, ал. 1, се смята, че 
правомерно са упражнили право на данъчен кредит. 
(3) Алинея 2 и чл. 73а се прилагат и за неприключилите към 
датата на влизане в сила на този закон административни и 
съдебни производства. 
[…]“. 
25. Член 72, алинея 1 от ЗДДС, съгласно приложимата към 
1 януари 2010 г. редакция, предвижда: 
„Регистрирано по този закон лице може да упражни правото 
си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, 
през който е възникнало това право, или в един от 
следващите 12 данъчни периода“. 
Спорът в главното производство и преюдициалните 
въпроси 
26. Съгласно акта за преюдициално запитване на 14 
ноември 2008 г. установеното в Испания дружество 
„Маркотран Интернационал Транспорт С. А.“ продава 
товарни автомобили и влекачи втора употреба на ЕМС, 
което е установено в България дружество. Във връзка с 
това испанският доставчик издава десет фактури относно 
„продажба на товарни автомобили (влекачи) втора 
употреба“ и декларира вътреобщностна доставка в 
електронната база данни на системата за обмен на 
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информация относно ДДС (VIES) („VAT Information 
Exchange System“). 
27. Видно също така от акта за преюдициално запитване, 
на 22 декември 2008 г. ЕМС подава заявление за 
доброволна регистрация по ЗДДС на основание член 100, 
алинея 1 от ЗДДС, като регистрацията е осъществена на 12 
януари 2009 г. 
28. През юни 2009 г. ЕМС издава десет броя протоколи по 
член 117 във връзка с член 84 от ЗДДС за извършени 
вътреобщностни придобивания. Дружеството начислява 
дължимия данък и упражнява правото си на приспадане. 
Приложени са били правилата за самоначисляване. 
29. Съгласно преюдициалното запитване данъчните органи 
са приели, че на 14 ноември 2008 г. ЕМС е осъществило 
вътреобщностно придобиване на стоки, по отношение на 
които не са приложими изключенията по член 99, алинея 5 
от ЗДДС, тъй като те не са нито нови превозни средства, 
нито акцизни стоки. Поради това че общата стойност на 
вътреобщностните придобивания надвишава 20 000 BGN, 
като стойността на облагаемото вътреобщностно 
придобиване по всяка една от десетте фактури е над 20 
000 BGN, ЕМС е трябвало да се регистрира по член 99, 
алинея 1 от ЗДДС и да начисли ДДС върху цялата стойност 
на вътреобщностното придобиване на основание член 86 и 
член 99, алинея 3 от същия закон в размер на 229 548,50 
BGN. Начисляването е осъществено през юни 2009 г., а не 
през ноември 2008 г. 
30. Поради това закъснение на ЕМС е определено 
задължение за лихва за забава в размер на 18 250,38 BGN. 
31. Освен това данъчните органи отказват на ЕМС правото 
на приспадане на данъчен кредит на основание член 70, 
алинея 4 от ЗДДС поради неупражняването му в срока, 
предвиден в член 72, алинея 1 от ЗДДС, както и поради 
неприложимост на параграф 18 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на ЗДДС, в сила от 1 януари 2009 г. 
32. Подадената по административен ред жалба до 
директора на дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“ — Пловдив, както и жалбата до 
Административен съд Пловдив, са отхвърлени. 
33. Според Административния съд член 73a от ЗДДС е 
приложима от 1 януари 2009 г. материалноправна 
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разпоредба. Нейното обратно действие е уредено в 
параграф 18, алинея 1 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 
ЗДДС, в сила също от 1 януари 2009 г. Този параграф 
допуска регистрираните лица да начислят ДДС и да 
упражнят правото си на данъчен кредит в срок от четири 
месеца от влизането в сила на закона за изменение, ако 
ДДС е възникнал до влизането в сила на този закон. Тъй 
като ЕМС не е било регистрирано лице към датата на 
влизане в сила на посочения параграф 18 от Преходните и 
заключителни разпоредби на закона, то не може да се 
позовава на тази разпоредба и следователно за него не е 
възникнало правото на приспадане на данъчен кредит. 
34. Все пак запитващата юрисдикция подчертава, че на 
ЕМС е било отказано правото на приспадане на данъчен 
кредит не поради липса на регистрация по ЗДДС, а за 
неспазване на преклузивния срок. 
35. ЕМС подава касационна жалба срещу това съдебно 
решение пред Върховния административен съд. 
36. Тази юрисдикция счита, че е осъществено 
вътреобщностно придобиване и данъкът е станал изискуем 
на датата на издаване на фактурите — 14 ноември 2008 г. 
Обстоятелството, че към тази дата ЕМС не е било 
регистрирано по ЗДДС, не означава, че не е имало 
вътреобщностно придобиване. 
37. Върховният административен съд подчертава, че 
задължението за регистриране по реда на ЗДДС с оглед на 
упражняването на правото на данъчен кредит се основава 
по-специално на член 72, алинея 1 от този закон. 
38. Освен това от акта за преюдициално запитване следва, 
че съгласно новия член 73a от ЗДДС, в сила от 1 януари 
2009 г., българският законодател цели да не ограничава 
прекомерно упражняването на правото на приспадане, 
когато става въпрос за процедура по самоначисляване, 
като допуска упражняване на това право дори без да е 
спазен срокът по член 72 от същия закон, когато данъчната 
администрация разполага с необходимата информация, че 
лицето като получател по доставката е платец на ДДС. В 
конкретния случай данъчните органи безспорно разполагат 
с тази информация, която впрочем явно е налична в 
счетоводството на ЕМС. 
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39. Накрая запитващата юрисдикция уточнява, че новият 
срок, в рамките на който данъчнозадължените лица могат 
да упражнят правото си на приспадане, в резултат на 
изменението на член 72, алинея 1 от ЗДДС, в сила от 1 
януари 2010 г., а именно дванадесет данъчни периода след 
този, през който е възникнало правото на приспадане, 
вместо предишните три, означава, че предишният 
преклузивен срок е бил прекалено кратък и е затруднявал 
упражняването на правото на приспадане. 
40. В случая този срок е бил съкратен, така че според 
запитващата юрисдикция ЕМС е трябвало да се регистрира 
за целите на ДДС, преди да упражни своето право на 
приспадане, макар преклузивният срок да е започнал вече 
да тече. По този начин според юрисдикцията ЕМС е 
разполагало само с един месец за упражняване на правото 
си на приспадане. 
41. При тези обстоятелства Върховният административен 
съд решава да спре производството и да постави на Съда 
следните преюдициални въпроси: 
„1) Член 179, параграф 1, член 180 и член 273 от 
Директивата [ДДС], както и принципът на ефективността в 
областта на косвеното облагане, коментиран в Решение от 
8 май 2008 г. по дело Есоtradе (С-95/07 и С-96/07, Сборник, 
стр. I-3457), следва ли да се тълкуват в смисъл, че допускат 
преклузивен срок като този в конкретния случай, посочен в 
член 72, алинея 1 от ЗДДС (в редакцията на закона към 
2008 г.), продължен до края на месец април 2009 г. само по 
отношение на получателите по доставки, за които данъкът 
е станал изискуем до 1 януари 2009 г., с параграф 18 от 
ПЗР на ЗИД на ЗДДС с оглед обстоятелствата по главния 
спор, а именно: 
– от гледна точка на изискването на националното 
законодателство, лицето, осъществило вътреобщностно 
придобиване, което няма регистрация по ЗДДС, да се 
регистрира доброволно, въпреки че не отговаря на 
условията за задължителна регистрация като предпоставка 
за упражняване на правото на данъчен кредит, 
– новата нормативна уредба, съдържаща се в член 73а от 
[ЗДДС], в сила от 1 януари 2009 г., предвиждаща 
признаването на правото на приспадане, независимо от 
това дали е спазен срокът по член 72, алинея 1, когато 
данъкът е изискуем от получателя по доставките, ако 
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доставката не е укрита и данни за нея са налични в 
счетоводството, 
– последващото изменение на член 72, алинея 1 от ЗДДС, в 
сила от 1 януари 2010 г., според което правото на 
приспадане на данъчен кредит може да бъде упражнено в 
данъчния период, през който е възникнало това право, или 
в един от следващите дванадесет данъчни периода? 
2) Принципът на данъчния неутралитет като основен 
принцип, имащ значение за изграждането и 
функционирането на общата система на ДДС, следва ли да 
се тълкува в смисъл, че допуска данъчна ревизионна 
практика като тази по главния спор, признаваща късното 
начисляване на данъка и налагаща санкция за късно 
начисляване чрез определяне на задължение за лихва, 
както и налагаща санкция, изразяваща се в непризнаване 
на правото на данъчен кредит, при конкретните условия, 
при които се намира жалбоподателят, като се вземе 
предвид, че сделката не е укрита, данни за нея са налични 
в счетоводството, данъчната администрация разполага с 
необходимата информация, няма злоупотреба и бюджетът 
не е увреден?“. 
 
По преюдициалните въпроси 
По първия въпрос 
42. Със своя първи въпрос запитващата юрисдикция иска 
по същество да установи дали член 179, параграф 1 и 
членове 180 и 273 от Директивата за ДДС трябва да се 
тълкуват в смисъл, че не допускат преклузивен срок като 
този в главното производство, който предопределя 
упражняването на правото на приспадане. 
43. В началото трябва да се припомни, че установеният в 
Директивата за ДДС режим на приспадане цели да облекчи 
изцяло предприемача от тежестта на ДДС, който е дължим 
или платен във връзка с всички негови икономически 
дейности. Общата система на ДДС цели да гарантира 
пълен неутралитет на данъчната тежест върху всички 
икономически дейности, независимо от техните цели или 
резултати, при условие че съответните дейности по 
принцип подлежат на облагане с ДДС (вж. по-специално 
Решение от 14 февруари 1985 г. по дело Rompelman, 
268/83, Recueil, стр. 655, точка 19 и Решение от 22 март 
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2012 г. по дело Клуб, C-153/11, все още непубликувано в 
Сборника, точка 35). 
44. Правото на приспадане е неразделна част от 
действащия механизъм на облагане с ДДС и по принцип то 
не може да се ограничава (вж. по-специално Решение от 21 
март 2000 г. по дело Gabalfrisa и др., C-110/98—C-147/98, 
Recueil, стр. I-1577, точка 43, Решение по дело Ecotrade, 
посочено по-горе, точка 39, както и Решение от 16 
февруари 2012 г. по дело ЕОН Асет Мениджмънт, C-118/11, 
все още непубликувано в Сборника, точка 68 и цитираната 
съдебна практика). 
45. Видно от текста на член 167 и член 179, параграф 1 от 
Директивата за ДДС, правото на приспадане по принцип се 
упражнява по време на същия данъчен период, през който 
това право е възникнало, а именно когато данъкът стане 
изискуем. 
46. Независимо от това, съгласно членове 180 и 182 от 
същата директива на данъчнозадълженото лице може да 
се разреши да извърши приспадане, въпреки че не е 
упражнило правото си по време на данъчния период, през 
който това право е възникнало, при спазване на 
определени условия и ред, посочени в националната 
правна уредба (вж. в този смисъл Решение по дело 
Ecotrade, посочено по-горе, точки 42 и 43). 
47. В това отношение, макар държавите членки да могат да 
приемат по силата на член 273 от Директивата за ДДС 
мерки, за да осигурят правилното събиране на данъка и да 
предотвратяват измамите, те не трябва да надхвърлят 
необходимото за постигането на такива цели и не трябва 
да поставят под въпрос неутралитета на ДДС (Решение от 
21 октомври 2010 г. по дело Nidera Handelscompagnie, 
C-385/09, все още непубликувано в Сборника, точка 49 и 
Решение по дело Клуб, посочено по-горе, точка 50). 
48. Следва също така да се уточни, че възможността 
правото на приспадане да се упражнява без никакво 
ограничение във времето би била в противоречие с 
принципа на правната сигурност, който изисква да не бъде 
възможно безкрайното преразглеждане на данъчното 
положение на данъчнозадълженото лице по отношение на 
правата и задълженията му спрямо данъчната 
администрация (Решение по дело Ecotrade, посочено по-
горе, точка 44). 
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49. Съдът вече се е произнесъл по отношение на 
механизма за самоначисляване, че преклузивен срок, чието 
изтичане води до санкциониране на данъчнозадълженото 
лице, което не е положило достатъчна грижа и е 
пропуснало да поиска приспадане на ДДС по получените 
доставки, като го лишава от право на приспадане, не може 
да се смята за несъвместим с режима по Директивата за 
ДДС, при условие че този срок се прилага по един и същ 
начин за аналогичните права в данъчната област, основани 
на вътрешното право, и за тези, които са основани на 
правото на Съюза (принцип на равностойност), от една 
страна, а от друга — че той не прави практически 
невъзможно или прекомерно трудно упражняването на 
правото на приспадане (принцип на ефективността) 
(Решение по дело Ecotrade, посочено по-горе, точка 46 и 
цитираната съдебна практика). 
50. Запитващата юрисдикция иска да установи дали 
преклузивен срок, какъвто е разглежданият в главното 
производство, не прави практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на правото на 
приспадане от страна на данъчнозадълженото лице. 
51. Съгласно практиката на Съда, макар и преценката за 
съвместимостта на националните мерки с правото на 
Съюза, в случая — с принципа на ефективност — да е от 
компетентност на националния съд (вж. по аналогия 
Решение от 29 юли 2010 г. по дело Profaktor Kulesza, 
Frankowski, Jóźwiak Orłowski, C-188/09, Сборник, стр. I-7639, 
точка 30), Съдът все пак следва да му предостави полезни 
насоки за разрешаването на поставения на разглеждане 
пред него спор (вж. в този смисъл Решение от 11 октомври 
2001 г. по дело Adam, C-267/99, Recueil, стр. I-7467, точка 
39 и Решение по дело ЕОН Асет Мениджмънт, посочено по-
горе, точка 49). 
52. За да се прецени подобен преклузивен срок, следва да 
се има предвид цялата негова продължителност, която в 
случая се равнява на три данъчни периода, извън данъчния 
период, по време на който е възникнало правото на 
приспадане. Съгласно приложимото национално 
законодателство един данъчен период се равнява на един 
месец. 
53. Макар че сам по себе си подобен преклузивен срок на 
практика не може да направи осъществяването на правото 
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на приспадане невъзможно или прекомерно трудно, 
доколкото член 167 и член 179, параграф 1 от Директивата 
за ДДС допускат въвеждането от държавите членки на 
изискване данъчнозадълженото лице да упражни правото 
си на приспадане в периода, в който това право е 
възникнало, то съответствието на този преклузивен срок с 
принципа на ефективност следва да се разгледа в 
светлината на всички обстоятелства по делото. 
54. Също така мотивите на националния законодател да 
измени посочения срок могат да бъдат подходящо указание 
за евентуалното вземане под внимание от негова страна на 
конкретните трудности, които данъчнозадължените лица 
срещат при упражняването на своето право на приспадане. 
55. В това отношение може да се отбележи, че от една 
страна, българският законодател е предприел съответно 
удължаване на преклузивния срок, като е предвидил в член 
73a от ЗДДС възможността за упражняване на правото на 
приспадане в рамките на механизма за самоначисляване, 
независимо от спазването на срока по член 72, алинея 1 от 
ЗДДС, ако доставката не е укрита и данни за нея са 
налични в счетоводството, и от друга страна, като е 
изменил същия член 72, алинея 1, за да позволи 
упражняването на правото на приспадане в рамките на 
някой от дванадесетте данъчни периода, които следват 
първоначалния период. 
56. Освен това запитващата юрисдикция следва да провери 
дали регистрацията на данъчнозадълженото лице по ДДС 
трябва непременно да се осъществи в рамките на същия 
преклузивен срок. Ако отговорът е положителен, това 
обстоятелство следва да се има предвид. 
57. Съгласно преюдициалното запитване регистрацията, 
като условие за упражняването на правото на приспадане, 
се счита за настъпила от датата на нейното 
осъществяване, а не от датата на заявлението за 
регистрация. 
58. Вследствие на това отговорът на въпроса дали 
упражняването на правото на приспадане в рамките на 
подобен преклузивен срок не е станало невъзможно или 
прекомерно трудно на практика зависи от 
продължителността на процедурата на регистрация. 
59. Както бе споменато в точка 40 от настоящото решение, 
при обстоятелствата по главното производство ЕМС 
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всъщност е разполагало само с един месец от датата на 
своята регистрация. 
60. Следва да се уточни, че изискването за 
данъчнозадълженото лице да декларира началото на 
своята дейност по членове 213 и 214 от Директивата за 
ДДС не е част от правото на приспадане, а е формално 
изискване с оглед на осъществяването на контрол (вж. 
Решение по дело Nidera Handelscompagnie, посочено по-
горе, точка 50). 
61. Освен това установените от държавата членка 
формални условия, които трябва да бъдат изпълнени от 
данъчнозадълженото лице, за да може то да упражни 
правото на приспадане на ДДС, не могат да превишават 
строго необходимото с оглед на проверката за правилно 
прилагане на процедурата по самоначисляване (Решение 
от 30 септември 2010 г. по дело Uszodaépítö, C-392/09, все 
още непубликувано в Сборника, точка 38). 
62. Съдът е постановил също така, че основният принцип 
на неутралитет на ДДС налага неговото приспадане по 
получените доставки да се предостави, ако са изпълнени 
изискванията по същество, дори и данъчнозадължените 
лица да са пропуснали някои формални изисквания. Щом 
разполага с необходимата информация, за да установи, че 
данъчнозадълженото лице като получател на 
разглежданите доставки е платец на ДДС, данъчната 
администрация не може да му налага допълнителни 
условия във връзка с правото му да приспадне този данък, 
които могат да доведат до осуетяване на упражняването на 
това право (вж. Решение по дело Ecotrade, посочено по-
горе, точки 63 и 64; Решение по дело Nidera 
Handelscompagnie, посочено по-горе, точка 42, както и 
Решение от 22 декември 2010 г. по дело Dankowski, 
C-438/09, все още непубликувано в Сборника, точка 35). 
63. Следователно липсата на регистрация по ЗДДС не би 
могла да лиши данъчнозадълженото лице от правото му на 
приспадане, когато са изпълнени изискуемите условия по 
същество за неговото упражняване. 
64. Поради това на първия въпрос следва да се отговори, 
че член 179, параграф 1 и членове 180 и 273 от 
Директивата за ДДС трябва да се тълкуват в смисъл, че те 
допускат съществуването на преклузивен срок като този в 
главното производство, обуславящ упражняването на 
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правото на приспадане, ако той не прави прекомерно 
трудно или практически невъзможно упражняването на това 
право. Подобна преценка следва да се направи от 
националната юрисдикция, която може по-специално да 
вземе предвид последвалото удължаване на съответния 
преклузивен срок, както и продължителността на процедура 
за регистрация по ЗДДС, която трябва да се осъществи в 
същия срок, за да може да се упражни правото на 
приспадане. 
По втория въпрос 
65. Със своя втори въпрос запитващата юрисдикция иска 
по същество да установи дали принципът на данъчен 
неутралитет допуска санкция, която се изразява в отказ да 
се признае правото на приспадане на ДДС и да се наложи 
задължение за лихва, когато данъкът е късно начислен. 
66. Най-напред следва да се уточни, че този въпрос 
изглежда не се отнася до спазването или неспазването на 
преклузивния срок за упражняването на правото на 
приспадане. 
67. Във връзка с това следва да се припомни, че макар 
държавите членки да могат да налагат санкции за 
неспазването на задължения, целящи да осигурят 
правилното събиране на данъка и да предотвратят данъчни 
измами, те не трябва да надхвърлят необходимото за 
постигането на преследваната цел (вж. в този смисъл 
Решение по дело Ecotrade, посочено по-горе, точки 65 и 67, 
както и Решение по дело Dankowski, посочено по-горе, 
точка 37). 
68. Що се отнася до санкция, състояща се в пълен отказ на 
правото на приспадане, трябва да се подчертае, че общата 
система на ДДС, както това следва от точка 43 от 
настоящото решение, цели да гарантира пълен 
неутралитет на данъчната тежест върху всички 
икономически дейности, което предполага възможността 
съгласно член 167 от Директивата за ДДС 
данъчнозадълженото лице да приспадне ДДС, дължим или 
платен във връзка с всички негови икономически дейности. 
69. Затова, в съответствие с принципа на 
пропорционалност, държавите членки трябва да използват 
средства, които, като позволяват ефективно да се постигне 
целта за борба с измамите и избягването на данъци, 
същевременно накърняват в най-малка степен целите и 
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принципите, установени от законодателството на Съюза, 
какъвто е основният принцип на право на приспадане на 
ДДС (вж. Решение от 10 юни 2008 г. по дело Sosnowska, 
C-25/07, Сборник, стр. I-5129, точка 23). 
70. Предвид доминиращото място на правото на 
приспадане в общата система на ДДС, подобна санкция 
изглежда непропорционална в случай, при който не са 
установени нито злоупотреба, нито вреда за бюджета на 
държавата. 
71. Всъщност, както това следва от припомнената в точка 
62 от настоящото решение съдебна практика, приспадането 
на ДДС по получени доставки трябва по принцип да се 
признае, ако са изпълнени основните изисквания, дори 
когато данъчнозадължените лица са пропуснали някои 
формални изисквания. Би било различно, ако 
нарушаването на тези формални изисквания възпрепятства 
представянето на сигурно доказателство, че са изпълнени 
основните изисквания (вж. по аналогия Решение от 29 
септември 2007 г. по дело Collée, C-146/05, Сборник, стр. 
I-7861, точка 31). 
72. Съгласно преюдициалното запитване обаче 
вътреобщностната доставка в главното производство не е 
била укрита и данните за нея са налични в счетоводството 
на данъчнозадълженото лице. Данъчната администрация е 
разполагала с необходимите данни, които ѝ позволяват по 
принцип да провери дали основните условия са 
действително изпълнени, което при всички положения 
следва да се установи от националната юрисдикция. 
73. Действително при определени условия държавите 
членки могат да възприемат прикриването на 
съществуването на вътреобщностна сделка като опит за 
злоупотреба с ДДС и в такъв случай да приложат 
предвидените от тяхното вътрешно право глоби или 
парични санкции, при условие те да са пропорционални на 
тежестта на злоупотребата (вж. в този смисъл Решение по 
дело Colléе, посочено по-горе, точка 40). 
74. Въпреки това късното начисляване на ДДС само по 
себе си не би могло да се приравни на злоупотреба, която 
предполага, от една страна, дадената сделка, въпреки че 
са спазени условията, предвидени в съответните 
разпоредби от Директивата за ДДС и в транспониращото 
тази директива национално законодателство, да е имала за 



292 

 

последица получаването на данъчно предимство, 
предоставянето на което би противоречало на 
преследваната с тези разпоредби цел, и от друга страна, от 
определена съвкупност от обективни обстоятелства трябва 
да е видно, че основната цел на разглежданата сделка е 
получаването на данъчно предимство (вж. в този смисъл 
Решение от 21 февруари 2006 г. по дело Halifax и др., 
C-255/02, Recueil, стр. I-1609, точки 74 и 75, както и 
Решение по дело Клуб, посочено по-горе, точка 49). 
75. Заплащането на лихва за забава би било подходяща 
санкция, ако тя не надхвърля необходимото за постигането 
на припомнената в точка 67 от настоящото решение цел, 
която се състои в предотвратяването на злоупотреби и 
осигуряването на правилното събиране на ДДС. 
76. Както следва от точка 68 и сл. от настоящото решение, 
подобна санкция би била непропорционална, ако общият 
сбор на претендираните лихви съответства на размера на 
подлежащия на приспадане данък, което по същество би 
лишило данъчнозадълженото лице от неговото право на 
приспадане. Преценката на пропорционалния характер на 
санкцията следва да се направи от запитващата 
юрисдикция. 
77. Ето защо на втория въпрос следва да се отговори, че 
принципът на данъчен неутралитет не допуска санкция, 
която се изразява в отказ да се признае правото на 
приспадане в случай на късно начисляване на ДДС, но 
допуска заплащането на лихва за забава, при условие че 
тази санкция спазва принципа на пропорционалност, което 
трябва да се установи от запитващата юрисдикция. 
По съдебните разноски 
78. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното 
производство настоящото дело представлява отклонение 
от обичайния ход на производството пред запитващата 
юрисдикция, последната следва да се произнесе по 
съдебните разноски. Разходите, направени за представяне 
на становища пред Съда, различни от тези на посочените 
страни, не подлежат на възстановяване. 
По изложените съображения Съдът (втори състав) реши: 
1) Член 179, параграф 1 и членове 180 и 273 от 
Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 
година относно общата система на данъка върху 
добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, 
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че те допускат съществуването на преклузивен срок 
като този в главното производство, обуславящ 
упражняването на правото на приспадане, ако той не 
прави прекомерно трудно или практически невъзможно 
упражняването на това право. Подобна преценка 
следва да се направи от националната юрисдикция, 
която може по-специално да вземе предвид 
последвалото удължаване на съответния преклузивен 
срок, както и продължителността на процедура за 
регистрация по Закона за данък върху добавената 
стойност, която трябва да се осъществи в същия срок, 
за да може да се упражни правото на приспадане. 
2) Принципът на данъчен неутралитет не допуска 
санкция, която се изразява в отказ да се признае 
правото на приспадане в случай на късно начисляване 
на данък върху добавената стойност, но допуска 
заплащането на лихва за забава, при условие че тази 
санкция спазва принципа на пропорционалност, което 
трябва да се установи от запитващата юрисдикция. 
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РЕШЕНИЕ № 6094/07.05.2013 Г. НА ВЪРХОВНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 
ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ 
 
в съдебно заседание на пети март две хиляди и 
тринадесета година в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ 
ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ЗЛАТКОВА 

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА 
при секретар Благовеста Първанова и с участието на 
прокурора Цветко Главеев изслуша докладваното от 
съдията МИЛЕНА ЗЛАТКОВА по адм. дело № 14721/2010.  
Производството е по реда на чл. 208 - 228 от 
Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 
160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
/ДОПК/. 
Образувано е по подадената от „ЕМС – България 
ТРАНСПОРТ” – ООД със седалище в гр. Кърджали и адрес 
на управление: ж.к. „Възрожденци”, бл. 92, вх. А, ет. 4, ап. 7 
чрез процесуалния му представител адв. Николов 
касационна жалба срещу решение № 1221 от 27.08.2010 г. 
на Административен съд - гр. Пловдив, постановено по 
адм. д. № 51/2010г., с което е отхвърлена жалбата на 
дружеството срещу РА № 090900206 от 28.10.2009г., 
издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. 
Кърджали, потвърден с решение № 875/18.12.2009г. 
директора на Дирекция "Обжалване и управление на 
изпълнението"-гр. Пловдив при ЦУ на НАП /сега Дирекция 
Обжалване и данъчно-осигурителна практика”/, относно 
отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер 
на 229 548.50 лв. и начислена лихва в размер на 7 783.17 
лв. 
В касационната жалба се излагат доводи за 
незаконосъобразност на съдебното решение, поради 
допуснати съществени процесуални нарушения, 
необоснованост и неправилно приложение на материалния 
закон, съставляващи отменителни касационни основания 
по чл. 209, т. 3 от АПК. Твърди се, че не е налице ВОП, а 
бартер по смисъла на чл. 230 от ЗДДС, поради което е 
налице авансово плащане и в хипотезата на чл. 25, ал.6 от 
ЗДДС не следва да се начислява данък. ВОП не е налице и 
поради това, че липсва придобиване на собственост, 
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осъществено между две регистрирани лица. Според 
касатора, спорен е моментът на изискуемостта на данъка, а 
оттук възникването и упражняването на правото на данъчен 
кредит. По отношение на упражняването на правото на 
данъчен кредит не е съобразено решение на СЕО по 
съединени дела С-95/07 и С-96/07. Претендира се отмяна 
на решението и присъждане на разноски. 
Ответникът по касационната жалба - директорът на 
Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика"-
гр. Пловдив при ЦУ на НАП – оспорва същата чрез 
процесуалните си представители юрк. Дамянова и юрк. 
Бонева и претендира присъждане на разноски за 
касационната инстанция, представляващи юрисконсултско 
възнаграждение. 
Представителят на Върховна административна 
прокуратура дава заключение за неоснователност на 
касационната жалба. 
Върховният административен съд, първо отделение, след 
като прецени допустимостта на касационната жалба и 
наведените в нея отменителни касационни основания, 
съгласно чл. 218, ал. 1 от АПК, както и съответствието на 
решението с материалния закон в изпълнение изискването 
на чл. 218, ал. 2 от АПК, приема за установено следното от 
фактическа и правна страна на спора: 
Касационната жалба, като подадена в срок и от надлежна 
страна, е допустима. 
Предмет на съдебен контрол в производството пред 
Административен съд - гр. Пловдив е бил РА 090900206 от 
28.10.2009г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-
гр. Кърджали, потвърден с решение № 875/18.12.2009г. 
директора на Дирекция "ОУИ"-гр. Пловдив при ЦУ на НАП, 
с който на основание чл. 70, ал. 4 от ЗДДС във вр. с § 18 от 
ПЗР на ЗИД на ЗДДС е отказано на ревизираното 
дружество за данъчния период м. юни 2009г. данъчен 
кредит в размер на 229 548.50 лв. и са начислени лихви в 
размер на 7 783.17 лв. Органът по приходите в мотивите на 
РА е приел, че според разпоредбата на чл. 70, ал. 4 от 
ЗДДС за лицата, регистрирани на основание чл. 99, ал. 1 за 
ВОП, не възниква право на приспадане на данъчен кредит. 
Приел е също така, че дори и да е било налице правото на 
приспадане, то не е било упражнено в срока по § 18, ал. 1 
от ПЗР на ЗИД на ЗДДС. С решение № 875/18.12.2009г. 
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директорът на Дирекция "ОУИ"-гр. Пловдив при ЦУ на НАП 
е приел, че данъчният кредит неправилно е отказан с РА на 
основание чл. 70, ал.4 от ЗДДС. Същият следва да се 
откаже, поради неприложимост на § 18 от ПЗР на ЗИД на 
ЗДДС и поради неприложимост на чл. 73а от ЗДДС. В 
мотивите на решението е прието, че тъй като лицето не е 
било регистрирано по ЗДДС към 31.12.08г., то и правото му 
на данъчен кредит не е възникнало към тази дата. Данъкът 
е станал изискуем по силата на специалната регистрация 
за ВОП по чл. 99 от ЗДДС през м. ноември 2008г. Дори и 
дружеството да е било изпълнило задължението си за 
регистрация по чл. 99 от ЗДДС и да беше начислило 
данъка, то на основание чл. 70, ал. 4 от закона, не е 
можело да го упражни. За да упражни правото си на 
данъчен кредит, то е следвало да се регистрира по чл. 100, 
ал. 1 и да упражни правото си на приспадане на данъчен 
кредит на основание чл. 74, ал. 1 от ЗДДС за наличните при 
регистрацията активи. 
От фактическа страна по делото е установено следното: 
На „ЕМС – България ТРАНСПОРТ” – ООД са издадени от 
„Маркотран Интернационал Транспорт С.А.” – Испания с 
VIN ESA 50122894 на 14.11.2008г. 10 бр. фактури с предмет 
„продажба на товарни автомобили /влекачи/ втора 
употреба”. Товарните автомобили са регистрирани в МВР 
„Пътна полиция” - Кърджали , видно от представените 
свидетелства за регистрация като собствени на „ЕМС – 
България ТРАНСПОРТ” – ООД. На дружеството е издаден 
лиценз за извършване на международен транспорт с тези 
автомобили. Испанският доставчик, издател на фактурите, 
е декларирал ВОД в системата VIES. 
ЕМС – България ТРАНСПОРТ” – ООД е подало заявление 
за регистрация по ЗДДС на основание чл. 100, ал.1 от 
ЗДДС на 22.12.2008г. и е регистрирано на посоченото 
правно основание на 12.01.09г. През м. юни 2009г. издава 
10 бр. протоколи по чл. 117 от ЗДДС във вр. с чл. 84 от 
ЗДДС за извършени ВОП, които са отразени в дневника за 
покупките и в дневника за продажбите. Начислява данъка и 
упражнява право на приспадане на същия. 
Според органа по приходите в случая е осъществен ВОП по 
смисъла на чл. 13, ал.1 от ЗДДС, за който данъчното 
събитие е настъпило на 14.11.08г. /датата на издаването на 
фактурите/. Тъй като доставката надхвърля 20 000 лв., 
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дружеството е следвало да се регистрира по реда на чл. 
99, ал. 1 от ЗДДС и да начисли данък за него. Това 
задължение не е изпълнено. Данъкът е начислен със 
закъснение /през м. юни 2009г./, във връзка с което с 
ревизионния акт е начислена лихва за просрочие в размер 
на 18 250.38 лв. за периода 15.12.2008г. – 13.07.2009г. В 
тази част РА не е обжалван по административен и съдебен 
ред. 
Първоинстанционният съд е потвърдил РА и отхвърлил 
жалбата на дружеството, като е приел следното: 
1.Относно първия спорен по делото въпрос : „Възможно ли 
е да е осъществен ВОП от нерегистрирано по ЗДДС лице”.  
Съгласно чл. 13, ал.1 от ЗДДС вътреобщностно 
придобиване е придобиването на правото на собственост 
върху стока, както и фактическото получаване на стока в 
случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира 
до територията на страната от територията на друга 
държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено 
лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга 
държава членка. Прието е в мотивите на съдебното 
решение, че изискването на чл. 13, ал.1 е само доставчикът 
да е данъчно задължено лице, но няма такова изискване по 
отношение на получателя. Не се оспорва, че по отношение 
на автомобилите втора употреба не е налице изключението 
по ал.4, т.1. 
2.Относно втория спорен въпрос, свързан с възникването 
на данъчното събитие, в мотивите на решението е прието 
следното: 
Съгласно чл. 63, ал.1 от ЗДДС, данъчното събитие при 
вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която 
би възникнало данъчното събитие при доставка на 
територията на страната. Моментът на възникване на 
данъчното събитие е регламентиран в чл. 25. Според ал.1 
данъчно събитие по смисъла на този закон е доставката на 
стоки или услуги, извършена от данъчно задължени по този 
закон лица, вътреобщностното придобиване, както и вносът 
на стоки по чл. 16. Според ал. 2 данъчното събитие 
възниква на датата, на която собствеността върху стоката е 
прехвърлена или услугата е извършена. Според ал. 3, т. 1 
освен в случаите по ал. 2, данъчното събитие възниква на: 
1. (доп. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) 
датата на фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, 
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ал. 2 с изключение на случаите по ал. 8 /предишна ал. 6 
към процесния период от време/; 
/6/ Когато, преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, 
3 и 4, се извърши цялостно или частично авансово 
плащане по доставка, данъкът става изискуем при 
получаване на плащането (за размера на плащането), с 
изключение на получено плащане във връзка с 
вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че 
данъкът е включен в размера на извършеното плащане. 
В случая, видно от доказателствата по делото, а именно – 
посоченото като предмет на доставката във фактурите 
„продажба на товарни автомобили”, регистрацията на 
автомобилите като собствени на дружеството в МВР „Пътна 
полиция” - Кърджали, видно от представените 
свидетелства за регистрация, както и това, че испанският 
доставчик, издател на фактурите, е декларирал ВОД в 
системата VIES, налице е прехвърляне на собствеността, 
при което данъчното събитие възниква по силата на чл. 25, 
ал.2 на ЗДДС през данъчния период м. ноември 2008г.  
В хода на ревизията е представено споразумение за 
лизинг, според което собствеността върху автомобилите 
ще се прехвърли след приключване на плащанията на 
общата сума по погасителния план. Ако това е така, 
данъчното събитие настъпва отново през същия период на 
основание чл. 25,ал.3 от ЗДДС, тъй като е налице 
фактическо предоставяне на стока в случай по чл. 6, ал.2, т. 
3 /договор за лизинг/. Впоследствие от испанския доставчик 
е представено писмо, в което се твърди, че влекачите са 
продадени на българското дружество, но плащането ще се 
осъществи по следния начин: след 6 месеца, считано от 
01.06.09г., стойността на международните превози на стоки, 
които българското дружество ще извършва с товарните 
автомобили за MARCOTRAN, ще се приемат за плащания 
на автомобилите до пълното им изплащане. Това писмо 
потвърждава прехвърлянето на собствеността. Във връзка 
с него дружеството твърди, че предоставянето на 
автомобилите представлява авансово плащане във връзка 
с осъществяването на транспортните услуги, т.е. при 
условията на бартер и е приложима разпоредбата на чл. 
25, ал.6 от ЗДДС. Съдът е посочил, че не е налице 
предвиденото в този законов текст изключение на получено 
плащане във връзка с ВОД, тъй като международните 
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транспортни услуги на стоки не представляват ВОД, а 
международният транспорт на стоки е облагаема доставка 
със ставка нула, съгласно чл. 30 от закона. 
При това положение, съгласно чл. 63, ал.4 от ЗДДС, 
данъчното събитие е възникнало на датата на издаването 
на фактурата, тъй като е издадена преди 15-ия ден на 
месеца, следващ месеца, през който е настъпило 
данъчното събитие. 
Според административния съд, правилно е отказано 
правото на приспадане на данъчен кредит, тъй като: 
1. През данъчния период, през който е възникнала 
изискуемостта на данъка – м. ноември 2011г., 
жалбоподателят не е бил регистриран по ЗДДС. Поради 
това, по отношение на него разпоредбата на § 18, ал. 1 от 
ПЗР ЗИД на ЗДДС в сила от 01.01.09г. е неприложима. Тя 
предвижда възможности за упражняване правото на 
приспадане на данъчен кредит само за регистрираните 
лица – получатели по доставка или вносители, за които 
данъкът е станал изискуем като лице-платец по глава осма 
до влизане в сила на закона. 
2. Разпоредбата на чл. 73а от закона е материалноправна и 
действа занапред /от 01.01.2009г./. Обратното й действие е 
уредено в § 18, ал.1 от ПЗР на закона, който също влиза в 
сила от 01.01.2009г.  
3. С оглед обстоятелството, че жалбоподателят е придобил 
процесните 10 броя МПС преди регистрацията си по ЗДДС, 
то е следвало да упражни правото си на приспадане на 
данъчен кредит за придобитите преди регистрацията 
активи, налични към датата на регистрацията, на основание 
чл. 74, ал. 1 в срока по чл. 75, ал. 2 и при спазване на 
законово регламентираните изисквания за това. Правото на 
данъчен кредит за жалбоподателя е възникнало в 
посочената специфична хипотеза, но не е упражнено 
законосъобразно. 
Настоящият съдебен състав на Върховния 
административен съд, първо отделение намира, че 
правилно и законосъобразно първоинстанционният съд е 
приел, че чл. 13, ал.1 от ЗДДС допуска извършването на 
втрешнообщностно придобиване на стоки /ВОП/ от 
нерегистрирано по ЗДДС лице. Такова вътрешнообщностно 
придобиване на стоки е осъществено от жалбоподателя и 
данъкът е станал изискуем на датата на издаването на 
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фактурите. Правилни са също така и изводите на съда, че 
не е налице изключението по чл. 25, ал. 6 от ЗДДС по 
отношение на авансово плащане в условията на бартер при 
ВОП с оглед на която се приема, че данъкът е включен в 
размера на извършеното плащане, тъй като услугите, 
свързани с осъществяването на вътрешнообщностен 
международен транспорт на стоки, са освободени доставки 
/чл. 142 от Директива 2006/112 и чл. 30 от ЗДДС.  
Изискванията на закона при осъществяването на ВОП на 
стоки от нерегистрирано лице по ЗДДС при условията, при 
които това е направено от жалбоподателя, са следните: 1. 
Тъй като общата стойност на облагаемите 
вътрешнообщностни придобивания /в случая по всяка една 
от процесните 10 фактури/ надвишава 20 000 лв., 
получателят има задължение по чл. 99, ал. 1 вр. ал. 2 от 
ЗДДС за регистрация при ВОП. Съгласно ал. 3 на чл. 99 той 
е следвало да подаде заявление за регистрация не по-
късно от 7 дни преди датата на възникването на данъчното 
събитие за придобиването и да начисли данъка, изискуем 
на основание чл. 84 от закона. За да начисли данъка, 
получателят следва да издаде протокол с реквизитите по 
чл. 117 като вид данъчен документ по смисъла на чл. 112, 
ал. 1, т. 3. Протоколът следва да бъде издаден не по-късно 
от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем 
/чл. 117, ал. 3/. Протоколът следва да бъде включен в 
дневника за продажбите за същия данъчен период и 
размерът на така начисления данък да участва при 
определянето на резултата за този данъчен период като 
намери отражение в справката по чл. 125 от ЗДДС. За да 
упражни правото си на данъчен кредит, на основание чл. 
99, ал. 6 от ЗДДС и във вр. със забраната по чл. 70, ал. 4 от 
ЗДДС, получателят следва да се регистрира по този закон 
по реда и в сроковете за регистрация по избор на 
основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС. Изискването за 
регистрация по ЗДДС като предпоставка за упражняване 
правото на данъчен кредит се установява и от текста на чл. 
72, ал. 1 от закона, регламентиращ срока, в който 
регистрираното лице може да упражни правото си на 
данъчен кредит. Самата регистрация се извършва при 
спазването на определени процедурни правила, 
предвидени в закона. Те изискват подаването на заявление 
за регистрация до компетентната териториална дирекция 
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на НАП по образец и приложени към него документи, 
изброени в правилника за прилагането на закона. В 7-
дневен срок от постъпване на искането органът по 
приходите извършва проверка на основанието за 
регистрация. В 7-дневен срок от приключване на 
проверката органът по приходите издава акт, с който 
извършва или мотивирано отказва да извърши 
регистрацията / чл. 101, ал. 1-6/. Актът за регистрация 
следва да бъде връчен на заявителя и на основание чл. 
103, ал. 1 за дата на регистрацията се смята датата на 
връчването на същия. Тъй като в конкретната хипотеза 
автомобилите са придобити от нерегистрирано по този 
закон лице, при изпълнението на задължението си за 
доброволна регистрация, то следва да спази и 
изискванията на чл. 74 и чл. 75 от ЗДДС. На основание чл. 
74, ал. 1 от ЗДДС следва да упражни правото си на 
приспадане на данъчен кредит за закупените активи, които 
са налични към датата на регистрацията. За да упражни 
това своето право, тъй също така трябва да изпълни 
изискванията на чл. 74, ал. 2, вкл. това по т. 3 за 
съставянето на регистрационен опис и подаването му не 
по-късно от 7 дни от датата на регистрацията. На 
основание чл. 75, ал. 1 от ЗДДС правото на приспадане на 
данъчен кредит по чл. 74 възниква на датата на 
регистрацията, а съгласно ал. 2 се упражнява в данъчния 
период, през който е възникнало или в един от следващите 
три данъчни периода.  
Правилно е прието в решението на директора на Дирекция 
„ОУИ”, че основанието на чл. 70, ал. 4 от ЗДДС за отказ на 
правото на данъчен кредит е неточно посочено в РА. 
Според нея, няма право на данъчен кредит лице, 
регистрирано на основание чл. 99 от ЗДДС. Всъщност, 
видно от мотивите и на РА и на решението на Директора на 
„ОУИ”, възприети и от първоинстанционния съд, 
основанието за отказа на данъчен кредит е липсата на 
регистрация по ЗДДС на основание чл. 100, ал. 1 от закона. 
Отказът на правото на данъчен кредит, поради липсата на 
регистрация е незаконосъобразен.  
По дело С-284/11 с предмет преюдициално запитване, 
отправено на основание чл. 267 ДФЕС от Върховния 
административен съд с определение от 25.05.2011г. в 
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рамките на настоящото производство СЕС е постановил 
решение на 12 юли 2012 г., в което е прието следното: 
„ т. 60 Следва да се уточни, че изискването за 
данъчнозадълженото лице да декларира началото на 
своята дейност по членове 213 и 214 от Директивата за 
ДДС не е част от правото на приспадане, а е формално 
изискване с оглед на осъществяването на контрол (вж. 
Решение по дело Nidera Handelscompagnie, посочено по-
горе, точка 50); т. 61 Освен това установените от 
държавата членка формални условия, които трябва да 
бъдат изпълнени от данъчнозадълженото лице, за да може 
то да упражни правото на приспадане на ДДС, не могат да 
превишават строго необходимото с оглед на проверката за 
правилно прилагане на процедурата по самоначисляване 
(Решение от 30 септември 2010 г. по дело Uszodaépítö, C-
392/09, все още непубликувано в Сборника, точка 38); т. 62 
Съдът е постановил също така, че основният принцип на 
неутралитет на ДДС налага неговото приспадане по 
получените доставки да се предостави, ако са изпълнени 
изискванията по същество, дори и данъчнозадължените 
лица да са пропуснали някои формални изисквания. Щом 
разполага с необходимата информация, за да установи, че 
данъчнозадълженото лице като получател на 
разглежданите доставки е платец на ДДС, данъчната 
администрация не може да му налага допълнителни 
условия във връзка с правото му да приспадне този данък, 
които могат да доведат до осуетяване на упражняването на 
това право (вж. Решение по дело Ecotrade, посочено по-
горе, точки 63 и 64; Решение по дело Nidera 
Handelscompagnie, посочено по-горе, точка 42, както и 
Решение от 22 декември 2010 г. по дело Dankowski, C-
438/09, все още непубликувано в Сборника, точка 35); т. 63 
Следователно липсата на регистрация по ЗДДС не би 
могла да лиши данъчнозадълженото лице от правото му на 
приспадане, когато са изпълнени изискуемите условия по 
същество за неговото упражняване.  
След като правото на приспадане на данъчен кредит за 
придобитите активи, според приетото в цитираните по-горе 
решения на СЕС, може да бъде надлежно упражнено и без 
наличието на регистрация по ЗДДС, то това означава, че то 
не следва да бъде отказано, тъй като не е упражнено към 
момента на регистрацията по специалния ред, 



303 

 

регламентиран в чл. 74 и чл. 75 от ЗДДС, още по-малко 
поради неподаването на регистрационен опис в рамките на 
7-дневния срок по чл. 74, ал. 2, т. 3 от закона. Доколкото 
изискванията на чл. 74 и чл. 75 от закона са свързани с 
деклариране в определен срок на придобитите преди 
регистрацията активи, отново следва да се цитира 
решението по дело Ecotrade, където в т. 67 е прието 
следното: данъчната ревизионна практика като 
разглежданата в главните производства, която санкционира 
неспазването от данъчнозадълженото лице на 
задълженията за счетоводна отчетност и деклариране с 
лишаване от право на приспадане, очевидно надхвърля 
необходимото за постигането на целта за гарантиране на 
правилното прилагане на такива задължения по смисъла на 
член 22, параграф 7 от Шеста директива, след като 
общностното право не възпрепятства държавите-членки да 
налагат при необходимост глоба или имуществена санкция 
съразмерно с тежестта на нарушението, за да 
санкционират неизпълнението на посочените задължения. 
По отношение на сроковете, в които следва да бъде 
упражнено правото на приспадане на данъчен кредит: 
Съгласно чл. 72 от ЗДДС в приложимата редакция на 
закона към м. ноември 2008 г., правото на приспадане на 
данъчен кредит следва да бъде упражнено за данъчния 
период, през който е възникнало или в един от следващите 
три данъчни периода. В § 18 ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС 
/ДВ, бр. 106 от 12.12.2008г. в сила от 01.01.09г./ е 
предвидена възможността регистрираните лица - 
получатели по доставката или вносители, за които данъкът 
е станал изискуем като лице - платец по глава осма, до 
влизането в сила на този закон, които към тази дата не са 
начислили данък по реда на чл. 86, ал. 1 и/или не са 
упражнили правото си на данъчен кредит, да начислят 
данъка, съответно да упражнят правото си на приспадане 
на данъчен кредит, в 4-месечен срок от влизането в сила на 
този закон. Както беше посочено по-горе, тъй като липсата 
на регистрация по ЗДДС не би могла да лиши 
данъчнозадълженото лице от правото му на приспадане, 
когато са изпълнени изискуемите условия по същество за 
неговото упражняване, то незаконосъобразно е приетото от 
директора на Дирекция „ОУИ” и първоинстанционния съд, 
че тъй като към 01.01.09г. жалбоподателят не е бил 
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регистриран по ЗДДС, то правото на приспадане не е било 
възникнало изобщо към тази дата и разпоредбата на § 18, 
ал. 1 е неприложима за него. В РА обаче като мотив за 
отказа на правото на данъчен кредит е посочено и 
неспазването на 4-месечния срок по § 18, ал. 1, поради 
което настоящата съдебна инстанция дължи произнасяне 
по този въпрос.  
В решението на СЕС от 12 юли 2012 г. по дело С-284/11 с 
предмет преюдициално запитване, направено в рамките на 
настоящото производство, е посочено следното: т. 49. 
Съдът вече се е произнесъл по отношение на механизма за 
самоначисляване, че преклузивен срок, чието изтичане 
води до санкциониране на данъчнозадълженото лице, 
което не е положило достатъчна грижа и е пропуснало да 
поиска приспадане на ДДС по получените доставки, като го 
лишава от право на приспадане, не може да се смята за 
несъвместим с режима по Директивата за ДДС, при условие 
че този срок се прилага по един и същ начин за 
аналогичните права в данъчната област, основани на 
вътрешното право, и за тези, които са основани на правото 
на Съюза (принцип на равностойност), от една страна, а от 
друга — че той не прави практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на правото на 
приспадане (принцип на ефективността) (Решение по дело 
Ecotrade, посочено по-горе, точка 46 и цитираната съдебна 
практика); т. 50 Запитващата юрисдикция иска да установи 
дали преклузивен срок, какъвто е разглежданият в главното 
производство, не прави практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на правото на 
приспадане от страна на данъчнозадълженото лице; т. 52 
За да се прецени подобен преклузивен срок, следва да се 
има предвид цялата негова продължителност. Съгласно 
приложимото национално законодателство един данъчен 
период се равнява на един месец; т. 53 Макар че сам по 
себе си подобен преклузивен срок на практика не може да 
направи осъществяването на правото на приспадане 
невъзможно или прекомерно трудно, доколкото член 167 и 
член 179, параграф 1 от Директивата за ДДС допускат 
въвеждането от държавите членки на изискване 
данъчнозадълженото лице да упражни правото си на 
приспадане в периода, в който това право е възникнало, то 
съответствието на този преклузивен срок с принципа на 
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ефективност следва да се разгледа в светлината на всички 
обстоятелства по делото; т. 54 Също така мотивите на 
националния законодател да измени посочения срок могат 
да бъдат подходящо указание за евентуалното вземане под 
внимание от негова страна на конкретните трудности, които 
данъчнозадължените лица срещат при упражняването на 
своето право на приспадане. т. 55 В това отношение може 
да се отбележи, че от една страна, българският 
законодател е предприел съответно удължаване на 
преклузивния срок, като е предвидил в член 73a от ЗДДС 
възможността за упражняване на правото на приспадане в 
рамките на механизма за самоначисляване, независимо от 
спазването на срока по член 72, алинея 1 от ЗДДС, ако 
доставката не е укрита и данни за нея са налични в 
счетоводството, и от друга страна, като е изменил същия 
член 72, алинея 1, за да позволи упражняването на правото 
на приспадане в рамките на някой от дванадесетте данъчни 
периода, които следват първоначалния период; т. 57 
Съгласно преюдициалното запитване регистрацията, като 
условие за упражняването на правото на приспадане, се 
счита за настъпила от датата на нейното осъществяване, а 
не от датата на заявлението за регистрация; т. 58 
Вследствие на това отговорът на въпроса дали 
упражняването на правото на приспадане в рамките на 
подобен преклузивен срок не е станало невъзможно или 
прекомерно трудно на практика зависи от 
продължителността на процедурата на регистрация; т. 59 
Както бе споменато в точка 40 от настоящото решение, при 
обстоятелствата по главното производство ЕМС всъщност 
е разполагало само с един месец от датата на своята 
регистрация; т. 51 Съгласно практиката на Съда, макар и 
преценката за съвместимостта на националните мерки с 
правото на Съюза, в случая — с принципа на ефективност 
— да е от компетентност на националния съд (вж. по 
аналогия Решение от 29 юли 2010 г. по дело Profaktor 
Kulesza, Frankowski, Jóźwiak Orłowski, C-188/09, Сборник, 
стр. I-7639, точка 30), Съдът все пак следва да му 
предостави полезни насоки за разрешаването на 
поставения на разглеждане пред него спор (вж. в този 
смисъл Решение от 11 октомври 2001 г. по дело Adam, C-
267/99, Recueil, стр. I-7467, точка 39 и Решение по дело 
ЕОН Асет Мениджмънт, посочено по-горе, точка 49). 
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Решенията на СЕС, съдържащи тълкувания на нормите на 
директивата, когато съдът е сезиран с искания за 
преюдициални запитвания за тълкувателни заключения по 
конкретни данъчни казуси, са задължителни за 
националните съдилища. 
С приемането на новия текст на чл. 73а от закона в сила от 
01.01.09г. българският законодател е предвидил, че при 
доставки, данъкът за които е изискуем от получателя, 
правото на приспадане на данъчен кредит е налице и 
когато доставчикът на стоката не е издал документ, който 
отговаря на изискванията на чл. 114, и/или получателят не 
разполага с документ по чл. 71, т. 2, 4 и 5, и/или 
получателят не е спазил изискванията на чл. 72, ако 
доставката не е укрита и данни за нея са налични в 
счетоводството на получателя. Ако за конкретното ВОП 
данъчното събитие беше настъпило след 01.01.09г., то 
съобразно цитираната правна норма нямаше да е налице 
ограничение на срока, в който следва да се упражни 
правото на приспадане. Това нормативно разрешение 
напълно съответства на установената трайна практика на 
СЕС /сега СЕС/, според която мерките прилагани от 
държавите-членки, за да се осигури правилното събиране 
на данъка и да се предотвратят данъчни измами, не трябва 
да надхвърлят необходимото за постигането на тези цели, 
както и че тези мерки не могат да бъдат използвани по 
начин, че да бъде поставена под въпрос неутралността на 
данъка. В мотивите към проекта на ЗИД на ЗДДС № 802-01-
78 от 29 октомври 2008г. се посочва, че се предлага 
създаването на чл. 73а с цел съобразяване на българското 
законодателство с решенията на СЕО и по-конкретно – 
съобразяването на закона с решение на СЕО по съединени 
дела С-95/07 и С-96/07, съгласно което правото на данъчен 
кредит е налице във всички случаи на самоначисляване на 
данъка, при условие, че сделката не е укрита. Тази норма 
третира случаите, при които начисляването на данъка се 
извършва от получателя, като фактически дължимият 
данък е равен на правото на данъчен кредит по същата 
доставка, поради което не възниква реално задължение на 
лицето към бюджета, т.е. не е възможна загуба от ДДС за 
бюджета. Безспорно, конкретната доставка не е укрита. За 
нея са били налични всички данни в счетоводството на 
жалбоподателя, установени в хода на ревизионното 
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производство от органа по приходите. Автомобилите са 
придобити от дружеството и регистрирани като негови 
собствени в КАТ, съответно – заведени като ДМА. Същите 
се използват за целите на икономическата дейност на 
ревизираното дружество, а именно – осъществяването на 
международен транспорт, за което същото дружество 
разполага с издаден лиценз. Тези факти не се оспорват от 
ответника по делото. В т. 56 на решението от 8 май 2008 г. 
по съединени дела С-95/07 и С-96/07 СЕС извежда най-
важната характеристика на процедурата на „обърнато 
начисляване” – в случаите на приложимост на правилата на 
„обърнато начисляване” може да се приспадне точно 
същият данък по такъв начин, че да не възникне 
задължение за ДДС към бюджета. Именно поради това, при 
тези доставки не може да се достигне да загуба на ДДС за 
бюджета, българският законодател с приемането на чл. 73а 
от закона е приел, че правото на приспадане не следва да 
бъде ограничавано прекомерно. Въпреки това, по 
отношение на същите доставки, по отношение на които 
данъкът е станал изискуем преди влизане в сила на чл. 
73а, е предвидена само възможността правото на 
приспадане да бъде упражнено в рамките на четири месеца 
от влизането в сила на закона, т.е. до края на м. април 
2009г. От друга страна, регламентирането на нов, 
значително по-голям преклузивен срок, в рамките на който 
данъчно задължените лица могат да упражнят правото си 
на приспадане, независимо от това дали данъкът е 
изискуем от получателя или от доставчика, с изменението 
на чл. 72, ал. 1 от ЗДДС в сила от 01.01.2010г. – 12 данъчни 
периода след този, през който е възникнало правото на 
приспадане, вместо три, е показателно за това, че 
преклузивният срок до това изменение е неразумно кратък 
и затруднява упражняването на правото на приспадане. В 
мотивите към законопроекта № 902-01-32 от 19.10.09г. е 
посочено следното: „Предвид постановеното с решенията 
на СЕО е променен срокът за упражняване правото на 
приспадане на данъчен кредит. Така ще се спази 
принципът на ефективността, като с предложения 12-
месечен срок няма да се затруднява упражняването на 
правото на приспадане”. Безспорно, от изложеното дотук се 
налага изводът, че самият законодател е взел под 
внимание трудностите, които данъчно задължените лица 
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срещат при упражняването на правото на приспадане в 
рамките на преклузивен срок от 3 месеца след този, в който 
то е възникнало и за да бъде спазен принципът на 
ефективността е извършил законодателна промяна на този 
срок, видно от която той е преценил, че преклузивен срок от 
12 месеца след този, в който е възникнало правото, е такъв 
срок, който няма да прави практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на правото на 
приспадане. Изискванията на закона да бъде спазена 
процедурата за регистрация – от една страна във връзка с 
осъществяването на ВОП и начисляването на данъка и от 
друга – за да бъде упражнено правото на приспадане, която 
се осъществява по установен ред и в рамките на 
регламентираните срокове, допълнително затрудняват 
упражняването на правото на данъчен кредит и намаляват 
срока, в който данъчно задълженото лице на практика има 
възможност да го упражни. Що се отнася до удължения за 
жалбоподателя срок с § 18, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС 
на практика с два месеца /общо 6 месеца/, настоящата 
съдебна инстанция с оглед приетото от самия законодател, 
че преклузивен срок от 12 месеца след този, в който е 
възникнало правото, е такъв срок, който няма да прави 
практически невъзможно или прекомерно трудно 
упражняването на правото на приспадане с оглед принципа 
на ефективността, намира, че неупражняването на правото 
на данъчен кредит в рамките на посочения 6 – месечен 
срок не може да бъде основание за отказ на правото на 
данъчен кредит, особено като се вземе предвид фактът, че 
се касае за „самоначисляване” или „обърнато 
начисляване”, при което получателят начислява и приспада 
един и същ размер на данъка и за него не възниква 
задължение към бюджета, както и законодателната воля 
упражняването на правото на приспадане на данъчен 
кредит по тези именно доставки да не се ограничава 
прекомерно и считано от 01.01.09г. да се упражнява без да 
бъде ограничено със срок.  
Следва да се посочи и приетото от СЕС във връзка с 
преюдициалното запитване в т. 2 от диспозитива на 
решението, че принципът на данъчния неутралитет не 
допуска санкция, която се изразява в отказ да се признае 
правото на приспадане в случаите на късно начисляване на 
данък върху добавената стойност, но допуска заплащането 
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на лихва за забава, при условие, че тази санкция спазва 
принципа на пропорционалност. 
С оглед на така изложените съображения, настоящият 
съдебен състав намира, че с обжалваното решение на 
Пловдивския административен съд незаконосъобразно 
поради неправилно приложение на материалния закон е 
отхвърлена жалбата на „ЕМС – България ТРАНСПОРТ” – 
ООД срещу РА 090900206 от 28.10.2009г., издаден от орган 
по приходите при ТД на НАП-гр. Кърджали, потвърден с 
решение № 875/18.12.2009г. директора на Дирекция "ОУИ"-
гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на основание чл. 70, 
ал. 4 от ЗДДС във вр. с § 18 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС е 
отказано на ревизираното дружество за данъчния период 
м. юни 2009г. данъчен кредит в размер на 229 548.50 лв. и 
са начислени лихви в размер на 7 783.17 лв. Поради това и 
на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК същото 
следва да се отмени и вместо него да се постанови друго 
по съществото на спора, с което да се отмени РА. При този 
изход на спора, основателна е претенцията на 
жалбоподателя за присъждане на направените разноски за 
двете съдебни производства, вкл. разноските, направени за 
представяне на становище пред СЕС по дело С-284/11, 
съгласно т. 78 от цитираното решение на СЕС по същото 
дело. 
Водим от горното, Върховният административен съд, първо 
отделение 
РЕШИ: 
ОТМЕНЯ решение № 1221 от 27.08.2010 г. на 
Административен съд - гр. Пловдив, постановено по адм. д. 
№ 51/2010г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: 
ОТМЕНЯ РА 090900206 от 28.10.2009г., издаден от орган 
по приходите при ТД на НАП-гр. Кърджали, потвърден с 
решение № 875/18.12.2009г. директора на Дирекция "ОУИ"-
гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на основание чл. 70, 
ал. 4 от ЗДДС във вр. с § 18 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС е 
отказано на „ЕМС – България ТРАНСПОРТ” – ООД за 
данъчния период м. юни 2009г. данъчен кредит в размер на 
229 548.50 лв. и са начислени лихви в размер на 7 783.17 
лв. 
ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна 
практика” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „ЕМС – 
България ТРАНСПОРТ” – ООД със седалище в гр. 
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Кърджали и адрес на управление: ж.к. „Възрожденци”, бл. 
92, вх. А, ет. 4, ап. 7 разноски за двете съдебни инстанции в 
общ размер 11 791.67 лв. /единадесет хиляди седемстотин 
деветдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/. 
Решението не подлежи на обжалване. 
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РЕШЕНИЕ ОТ 6.12.2012 Г., БОНИК, C-285/117 
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 
6 декември 2012 година(*) 
„ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Право на приспадане — 
Отказ“ 
По дело C-285/11 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 
основание член 267 ДФЕС от Варненски административен 
съд (България) с акт от 16 май 2011 г., постъпил в Съда на 
8 юни 2011 г., в рамките на производство по дело 
Боник EOOД 
срещу 
Директор на дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“, Варна, при Централно управление на 
Националната агенция за приходите 
СЪДЪТ (трети състав), 
състоящ се от: г-жа R. Silva de Lapuerta (докладчик), 
изпълняваща длъжността председател на трети състав, г-н 
K. Lenaerts, г-н E. Juhász, г-н T. von Danwitz и г-н D. Šváby, 
съдии, 
генерален адвокат: г-жа J. Kokott, 
секретар: г-н M. Aleksejev, администратор, 
предвид изложеното в писмената фаза на производството и 
в съдебното заседание от 19 септември 2012 г., 
като има предвид становищата, представени: 
– за „Боник“ ЕООД, от адв. О. Минчев и г-н M. Patchett-
Joyce, barrister, 
– за българското правителство, от г-жа Е. Петранова, в 
качеството на представител, 
– за италианското правителство, от г-жа G. Palmieri, в 
качеството на представител, подпомагана от г-н A. De 
Stefano, avvocato dello Stato, 
– за правителството на Обединеното кралство, от г-н L. 
Seeboruth и г-н L. Christie, в качеството на представители, 
подпомагани от г-н P. Moser, barrister, 
– за Европейската комисия, от г-жа L. Lozano Palacios и г-н 
Д. Русанов, в качеството на представители, 
предвид решението, взето след изслушване на генералния 
адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на 
заключение, 

                                                           
7
 Адм.д. 2438/2010 по описа на Административен съд – Варна. 
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постанови настоящото 
Решение 
1. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на 
членове 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 и 178 от Директива 
2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно 
общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ 
L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., 
глава 9, том 3, стр. 7 и поправки в ОВ L 74, 2011 г., стр. 3 и 
ОВ L 249, 2012 г., стр. 15). 
2. Запитването е отправено в рамките на спор между 
„Боник“ ЕООД (наричано по-нататък „Боник“) и директора на 
дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, 
Варна, при Централно управление на Националната 
агенция за приходите по повод правото на приспадане като 
данъчен кредит на данъка върху добавената стойност 
(наричан по-нататък „ДДС“) за покупките на пшеница от 
това дружество. 
Правна уредба 
3. По силата на член 2, параграф 1, букви а) от Директива 
2006/112 подлежи на облагане с ДДС доставката на стоки, 
извършвана възмездно на територията на държава членка 
от данъчнозадължено лице, действащо в това качество. 
4. Член 9, параграф 1 от тази директива гласи: 
„Данъчнозадължено лице“ означава всяко лице, което 
извършва независима икономическа дейност на някое 
място, без значение от целите и резултатите от тази 
дейност. 
Всяка дейност на производители, търговци или лица, 
предоставящи услуги, включително в областта на минното 
дело и земеделието, и дейностите на свободните професии 
се счита за „икономическа дейност“. Експлоатацията на 
материална и нематериална вещ с цел получаване на 
доход от нея на постоянна основа се счита по-специално за 
икономическа дейност“. 
5. Член 62 от споменатата директива гласи: 
„За целите на настоящата директива: 
1. „данъчно събитие“ означава обстоятелство, по силата на 
което се изпълняват правните условия, необходими за 
настъпването на изискуемостта на ДДС; 
2. ДДС става „изискуем“, когато данъчният орган придобива 
законното основание в даден момент да изисква дължимия 
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данък от лицето[ —] платец на данъка, независимо от това, 
че срокът на плащане може да бъде отложен“. 
6. Съгласно член 63 от същата директива: 
„Данъчното събитие настъпва и ДДС става изискуем, когато 
стоките или услугите са доставени“. 
7. Член 167 от Директива 2006/112 предвижда: 
„Правото на приспадане възниква по времето, когато 
подлежащият на приспадане данък стане изискуем“. 
8. Член 168 от споменатата директива гласи: 
„Доколкото стоките и услугите се използват за целите на 
облагаемите сделки на данъчнозадължено лице, същото 
има правото, в държава членка, в която извършва тези 
сделки, да приспадне следното от дължимия данък върху 
добавената стойност, който то е задължено да плати: 
а) дължимия или платен ДДС в тази държава членка по 
отношение на доставката за него на стоки или услуги, 
извършена или която предстои да бъде извършена от друго 
данъчнозадължено лице; 
[…]“. 
9. Член 178 от споменатата директива предвижда: 
„За да може да упражни правото си на приспадане, 
данъчнозадълженото лице трябва да отговаря на следните 
условия: 
а) за целите на приспадане в съответствие с член 168, 
буква а) по отношение на доставката на стоки или услуги, 
той трябва да притежава фактура, съставена в 
съответствие с членове 220—236 и членове 238, 239 и 240; 
[…]“. 
Спорът по главното производство и преюдициалните 
въпроси 
10. На дружество Боник е извършена данъчна ревизия, 
обхващаща месеците февруари и март 2009 г. 
11. В резултат от ревизията българските органи по 
приходите констатират липсата на доказателства относно 
извършването на вътреобщностните доставки на пшеница 
и слънчоглед, декларирани от Боник с получател 
дружеството по румънското право Agrisco SRL, и приемат, 
че след като количествата пшеница и слънчоглед в 
издадените от Боник фактури по счетоводни данни на това 
дружество са изписани и не са налични към датата на 
извършване на ревизията, със същите са извършени 
облагаеми доставки на територията на България. 
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12. Освен това посочените органи по приходите извършват 
насрещни проверки във връзка с покупките на пшеница, 
които Боник декларира, че е направило от „Фаворит строй 
Варна“ ЕООД (наричано по-нататък „Фаворит строй“) и от 
„Агро трейд БГ Варна“ ЕООД (наричано по-нататък „Агро 
трейд“), и по които е приспаднат ДДС. 
13. За тези покупки Боник притежава фактури, издадени от 
Фаворит строй и от Агро трейд. 
14. За да се уверят обаче в реалността на тези покупки, 
българските органи по приходите извършват допълнителни 
проверки на доставчиците на Боник, а именно Фаворит 
строй и Агро трейд, както и на доставчиците на последните, 
тоест Люси трейд ЕООД, Ексим плюс ЕООД и Рива агро 
стил ЕООД. 
15. Тъй като посочените проверки не позволяват да се 
установи, че Люси трейд ЕООД, Ексим плюс ЕООД и Рива 
агро стил ЕООД действително са доставили стоки на 
Фаворит строй и на Агро трейд, българските органи по 
приходите приемат, че последните дружества не са 
разполагали с необходимото количество стоки за 
извършването на доставките с получател Боник, и стигат до 
извода за липса на действително извършени доставки 
между посочените дружества и Боник. 
16. При това положение с ревизионен акт от 10 март 2010 г. 
споменатите органи по приходите отказват да признаят на 
Боник право на приспадане като данъчен кредит на ДДС по 
доставките на пшеница, извършени от неговите доставчици 
Фаворит строй и Агро трейд. 
17. Боник обжалва по административен ред ревизионния 
акт пред директора на дирекция „Обжалване и управление 
на изпълнението“, Варна, при Централно управление на 
Националната агенция за приходите, който с решение от 21 
юни 2010 г. потвърждава същия. 
18. Боник обжалва посочения ревизионен акт пред 
запитващата юрисдикция. 
19. В акта за преюдициално запитване тази юрисдикцията 
посочва, че българските органи по приходите не оспорват 
факта, че Боник е извършило последващи доставки със 
стока от същия вид и количество, нито твърдят, че това 
дружество е придобило стоката от други доставчици, а не 
от Фаворит строй и Агро трейд. 
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20. Освен това тя добавя, че са налице доказателства, чрез 
които се установява осъществяването на преките доставки, 
и че липсата на доказателства за осъществяването на 
предходните доставки не може да обуслови извод, че не са 
осъществени и преките. 
21. В това отношение запитващата юрисдикция уточнява, 
че във връзка с правото на приспадане на ДДС като 
данъчен кредит в националната правна уредба няма 
изискване да бъде установен произходът на стоката. 
22. Според тази юрисдикция в практиката на приходната 
администрация и на някои юрисдикции в България се 
изисква доказване на реалността на предходните доставки, 
за да се признае на данъчнозадълженото лице право да 
приспада ДДС. 
23. При тези обстоятелства Варненски административен 
съд решава да спре производството и да постави на Съда 
следните преюдициални въпроси: 
„1. Съгласно разпоредбите на чл. 178 букви а) и б); чл. 14, 
чл. 62, чл. 63, чл. 167, чл. 168 от Директива 2006/112 може 
ли чрез тълкувателен път да се изведе понятие „Липса на 
реалност на доставката“, ако отговорът е „да“ понятието 
„липса на реалност на доставката“ покрива ли се като 
дефиниция с понятието за „данъчна измама“ или включва 
ли се в това понятие? Какво по смисъла на [тази директива] 
включва понятието „данъчна измама“? 
2. В светлината на дефиницията за данъчна измама и т. 26 
и т. 59 от Преамбюла на Директивата във връзка с чл. 178 
буква б) от [Директива 2006/112, последната] изисква ли 
[…] формалностите да бъдат изрично нормативно 
закрепени с акт на висшия законодателен орган на 
държавата членка, допуска ли директивата тези 
формалности, да не бъдат нормативно закрепени, а да 
представляват административни (и данъчно ревизионни) и 
съдебни практики? Допустимо ли е формалности да се 
въвеждат чрез нормативни актове на административните 
органи и/или чрез указания на администрацията? 
3. „Липсата на реалност на доставката“, ако е понятие 
различно от „данъчна измама“ и не се включва в обхвата на 
дефиницията за данъчна измама, представлява ли 
формалност съгласно чл. 178 б. б) [от Директива 2006/112] 
или мярка съгласно т. 59 от [тази директива], въвеждането, 
на която има като последица отказ от правото на данъчен 
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кредит и поставя под въпрос неутралността на ДДС — 
основ[е]н принцип на общата система на ДДС, въведен от 
общностното законодателство в тази област? 
4. Допустимо ли е да бъдат поставени формалности към 
задължените лица за доказване от тях на доставки, 
предхождащи доставката между тях (последния 
получател[…] и неговия доставчик[),] за реално 
осъществяване на доставката, при положение че органът 
не оспорва извършването на последващи доставки от 
лицата (последните доставчици) със същите стоки и в 
същите количества към следващи получатели[?] 
5. В рамките на общата система на ДДС и според 
разпоредбите на чл. 168 и чл. 178 от Директива 2006/112, 
трябва ли правото на търговец за признаване на плащания 
за ДДС по определена сделка[ да бъде преценявано]: 
а) само за конкретната сделка, за която търговецът е 
страна, включително намеренията на търговеца да участва 
в сделката, и/или 
б) [с оглед на] съвкупността от операции, включително 
предходни и последващи сделки, които формират верига 
доставки, от които процесната сделка е част, включително 
намеренията на другите участници във веригата, за които 
търговецът не знае и/или няма средства да узнае, 
респективно действията и/или бездействията на издателя 
на фактурата и другите участници във веригата — негови 
предходни доставчици, по отношение на които получателят 
на доставката няма възможност да упражнява контрол и да 
изисква спазването на определено поведение, и/или 
в) [с оглед на] измамни действия и намерения, независимо 
дали са възникнали преди или след дадена сделка, на 
други участници във веригата, за чието участие търговецът 
не е знаел и от чиито действия или намерения не може да 
се установи, че е имал средства да узнае[?] 
6. Съобразно отговора по петия въпрос, сделки като тези в 
главното производство, следва ли да се считат за 
възмездни доставки по смисъла на чл. 2 от Директива 
2006/112, съответно за част от икономическата дейност на 
данъчнозадължено лице по смисъла на чл. 9, [параграф] 1 
от Директива 2006/112? 
7. Сделки като тези в главното производство, надлежно 
документирани и декларирани от доставчика за целите на 
ДДС, по които получателят действително е придобил 
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правото на собственост върху фактурираната стока и няма 
данни в действителност да е придобил стоката от лице, 
различно от издателя на фактурата, допустимо ли е да не 
се третират като възмездни доставки по смисъла на чл. 2 
от Директива 2006/112 само по съображение, че 
доставчикът не е намерен на декларирания адрес, не е 
представил изисканите при ревизията документи или не е 
доказал пред данъчните органи всички обстоятелства, при 
които са извършени доставките, в т.ч. какъв е произходът 
на стоката предмет на продажбите? 
8. Поставянето на правото на приспадане на начисления 
ДДС в зависимост от поведението на доставчика и/или 
неговите предходни доставчици представлява ли 
допустима мярка за осигуряване на събирането на данъка и 
предотвратяване на данъчните измами? 
9. Съобразно отговорите по втория, третия и четвъртия 
въпрос, мерки, прилагани от данъчните органи, като тези в 
главното производство, водещи до изключването на 
режима на ДДС по отношение на сделките сключени от 
добросъвестен търговец, нарушават ли общностните 
принципи на пропорционалност, равно третиране и 
правната сигурност? 
10. Съобразно отговорите на предходните въпроси, при 
обстоятелства като тези в главното производство, има ли 
получателят на доставките право да приспадне начисления 
му от доставчиците данък?“. 
 
По преюдициалните въпроси 
24. Със своите въпроси, които следва да бъдат разгледани 
заедно, запитващата юрисдикция по същество иска да 
установи дали разпоредбите на Директива 2006/112, както 
и принципите на пропорционалност, равно третиране и 
правна сигурност трябва да се тълкуват в смисъл, че не 
допускат при обстоятелства като разглежданите по 
главното производство на данъчнозадължено лице да бъде 
отказано правото да приспадне ДДС по доставка на стоки, 
поради това че заради обстоятелства, свързани с 
извършени преди тази доставка сделки, се счита, че тази 
доставка не е реално осъществена. 
25. Следва да се припомни, че видно от постоянната 
съдебна практика, правото на данъчнозадължените лица 
да приспаднат от ДДС, на който са лица платци, дължимия 
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или платения ДДС за закупени от тях стоки и за получени от 
тях услуги, представлява основен принцип на въведената 
от законодателството на Съюза обща система на ДДС (вж. 
Решение от 21 юни 2012 г. по дело Mahagében и Dávid, 
C-80/11 и C-142/11, все още непубликувано в Сборника, 
точка 37 и цитираната съдебна практика). 
26. В тази връзка Съдът неведнъж е подчертавал, че 
предвиденото в член 167 и сл. от Директива 2006/112 право 
на приспадане е неразделна част от механизма на ДДС и 
по принцип не може да бъде ограничавано. По-конкретно 
това право се упражнява незабавно по отношение на целия 
данък, начислен по получени доставки (вж. Решение от 21 
март 2000 г. по дело Gabalfrisa и др., C-110/98—C-147/98, 
Recueil, стр. I-1577, точка 43, Решение от 15 декември 2005 
г. по дело Centralan Property, C-63/04, Recueil, стр. I-11087, 
точка 50, Решение от 6 юли 2006 г. по дело Kittel и Recolta 
Recycling, C-439/04 и C-440/04, Recueil, стр. I-6161, точка 47 
и Решение по дело Mahagében и Dávid, посочено по-горе, 
точка 38). 
27. Режимът на приспадане цели да освободи изцяло 
стопанския субект от тежестта на дължимия или платения 
ДДС в рамките на цялата му икономическа дейност. По този 
начин общата система на ДДС гарантира пълен 
неутралитет по отношение на данъчната тежест на всички 
икономически дейности, независимо от техните цели и 
резултати, при условие че самите тези дейности подлежат 
на облагане с ДДС (вж. Решение от 14 февруари 1985 г. по 
дело Rompelman, 268/83, Recueil, стр. 655, точка 19, 
Решение от 15 януари 1998 г. по дело Ghent Coal Terminal, 
C-37/95, Recueil, стр. I-1, точка 15, Решение по дело 
Gabalfrisa и др., посочено по-горе, точка 44, Решение от 3 
март 2005 г. по дело Fini H, C-32/03, Recueil, стр. I-1599, 
точка 25, Решение от 21 февруари 2006 г. по дело Halifax и 
др., C-255/02, Recueil, стр. I-1609, точка 78, Решение по 
дело Kittel и Recolta Recycling, посочено по-горе, точка 48, 
Решение от 22 декември 2010 г. по дело Dankowski, 
C-438/09, Сборник, стр. I-14009, точка 24 и Решение по 
дело Mahagében и Dávid, посочено по-горе, точка 39). 
28. Въпросът дали дължимият ДДС за предходни или 
последващи продажби на определени стоки е бил внесен 
или не в държавния бюджет, е без значение за правото на 
данъчнозадълженото лице да приспадне платения по 
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получени доставки ДДС. Всъщност ДДС се прилага спрямо 
всяка сделка в процеса на производство и 
разпространение, като се приспада ДДС, начислен пряко 
върху различните елементи от цената (вж. Решение от 12 
януари 2006 г. по дело Optigen и др., C-354/03, C-355/03 и 
C-484/03, Recueil, стр. I-483, точка 54, Решение по дело 
Kittel и Recolta Recycling, посочено по-горе, точка 49 и 
Решение по дело Mahagében и Dávid, посочено по-горе, 
точка 40). 
29. Освен това от текста на член 168, буква а) от Директива 
2006/112 следва, че за да се ползва от правото на 
приспадане, е необходимо, от една страна, 
заинтересуваният да бъде данъчнозадължено лице по 
смисъла на тази директива и от друга страна, стоките или 
услугите, на които се основава това право, да се използват 
впоследствие от данъчнозадълженото лице за целите на 
собствените му облагаеми сделки, а нагоре по веригата 
тези стоки или услуги трябва да бъдат доставяни от друго 
данъчнозадължено лице (вж. Решение по дело Centralan 
Property, посочено по-горе, точка 52 и Решение от 6 
септември 2012 г. по дело Tóth, C-324/11, все още 
непубликувано в Сборника, точка 26). 
30. В случая от акта за преюдициално запитване е видно, 
че съответните страни по доставките на разглежданите в 
главното производство стоки, а именно Боник и неговите 
доставчици, са данъчнозадължени лица по смисъла на 
Директива 2006/112. 
31. За да се установи обаче, че на основание на тези 
доставки на стоки е налице правото на приспадане, 
посочено от Боник, е необходимо да се провери дали 
последните са били реално осъществени и дали 
съответните стоки са били използвани от Боник за 
извършването на облагаеми сделки. 
32. Следна да се напомни, че в рамките на производството, 
образувано на основание член 267 ДФЕС, Съдът няма 
компетентност да проверява, нито пък да преценява 
фактическите обстоятелства, свързани с делото по 
главното производство. Следователно запитващата 
юрисдикция е задължена в съответствие с правилата за 
доказване, установени в националното право, да извърши 
глобална преценка на всички елементи и фактически 
обстоятелства по това дело, за да определи дали Боник 
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може да упражни право на приспадане на основание на 
споменатите доставки на стоки (вж. в този смисъл Решение 
от 6 септември 2012 г. по дело Mecsek-Gabona, C-273/11, 
все още непубликувано в Сборника, точка 53). 
33. Ако в резултат от тази преценка се установи, че 
разглежданите в главното производство доставки на стоки 
са реално осъществени и впоследствие тези стоки са били 
използвани от Боник за целите на неговите облагаеми 
сделки, по принцип правото на приспадане не би могло да 
му бъде отказано. 
34. В тази връзка запитващата юрисдикция сочи, че 
българските органи по приходите не твърдят, че Боник е 
придобило разглежданите в главното производство стоки от 
други доставчици, а не от Фаворит строй и Агро трейд, и че 
са налице доказателства за осъществяването на преките 
доставки. Тя отбелязва също, че посочените органи не 
оспорват факта, че Боник е извършило последващи 
доставки със стока от същия вид като разглежданата в 
главното производство и в същото количество. 
35. При това положение следва да се припомни също, че 
борбата срещу данъчните измами, избягването на данъци и 
евентуалните злоупотреби е цел, призната и насърчавана 
от Директива 2006/112 (вж. по-специално Решение по дело 
Halifax и др., посочено по-горе, точка 71, Решение по дело 
Kittel и Recolta Recycling, посочено по-горе, точка 54, 
Решение от 7 декември 2010 г. по дело R., C-285/09, 
Сборник, стр. I-12605, точка 36, Решение от 27 октомври 
2011 г. по дело Tanoarch, C-504/10, все още непубликувано 
в Сборника, точка 50 и Решение по дело Mahagében и 
Dávid, посочено по-горе, точка 41). 
36. В това отношение Съдът е постановил, че правните 
субекти не могат с измамна цел или с цел злоупотреба да 
се позовават на нормите на правото на Съюза (вж. по-
специално Решение по дело Fini H, посочено по-горе, точка 
32, Решение по дело Halifax и др., посочено по-горе, точка 
68, Решение по дело Kittel и Recolta Recycling, посочено по-
горе, точка 54 и Решение по дело Mahagében и Dávid, 
посочено по-горе, точка 41). 
37. Поради това националните административни и съдебни 
органи следва да откажат да признаят право на 
приспадане, ако въз основа на обективни данни се 
установи, че се прави позоваване на това право с измамна 
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цел или с цел злоупотреба (вж. Решение по дело Fini H, 
посочено по-горе, точка 34, Решение по дело Kittel и Recolta 
Recycling, посочено по-горе, точка 55 и Решение по дело 
Mahagében и Dávid, посочено по-горе, точка 42). 
38. Това е така, когато самото данъчнозадължено лице 
извършва данъчна измама. Действително в такъв случай не 
са изпълнени обективните критерии, на които се основават 
понятията за доставка на стоки или услуги, извършена от 
данъчнозадължено лице в това качество, и за 
икономическа дейност (вж. Решение по дело Halifax и др., 
посочено по-горе, точки 58 и 59, както и Решение по дело 
Kittel и Recolta Recycling, посочено по-горе, точка 53). 
39. Също така за нуждите на Директива 2006/112 
данъчнозадължено лице, което знае или е трябвало да 
знае, че с покупката си участва в сделка, част от измама с 
ДДС, трябва да се счита за участник в тази измама, и то без 
значение дали извлича печалба от препродажбата на 
стоките или от използването на услугите в рамките на 
извършените от него впоследствие облагаеми сделки (вж. в 
този смисъл Решение по дело Kittel и Recolta Recycling, 
посочено по-горе, точка 56 и Решение по дело Mahagében и 
Dávid, посочено по-горе, точка 46). 
40. От това следва, че на данъчнозадълженото лице може 
да се откаже право на приспадане само при условие че въз 
основа на обективни данни се установи, че 
данъчнозадълженото лице, което е получило стоките и 
услугите, основание за правото на приспадане, е знаело 
или е трябвало да знае, че с придобиването на тези стоки 
или услуги е участвало в сделка, която е част от измама с 
ДДС, извършена от доставчика или друг стопански субект, 
действащ нагоре или надолу по веригата от тези доставки 
на стоки или услуги (вж. в този смисъл Решение по дело 
Kittel и Recolta Recycling, посочено по-горе, точки 56—61 и 
Решение по дело Mahagében и Dávid, посочено по-горе, 
точка 45). 
41. За сметка на това режимът на правото на приспадане, 
предвиден в посочената директива, не допуска 
данъчнозадължено лице — което не е знаело и не е могло 
да знае, че съответната сделка е част от извършена от 
доставчика данъчна измама или че друга сделка по 
веригата преди или след осъществената от 
данъчнозадълженото лице е опорочена поради измама с 
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ДДС — да бъде санкционирано, като не му бъде признато 
право на приспадане (вж. в този смисъл Решение по дело 
Optigen и др., посочено по-горе, точки 52 и 55, Решение по 
дело Kittel и Recolta Recycling, посочено по-горе, точки 45, 
46 и 60, както и Решение по дело Mahagében и Dávid, 
посочено по-горе, точка 47). 
42. Всъщност установяването на режим на обективна 
отговорност би надхвърлило необходимото за защита на 
държавния бюджет (вж. Решение по дело Mahagében и 
Dávid, посочено по-горе, точка 48). 
43. Следователно, тъй като отказът да се признае право на 
приспадане, представлява изключение от основния 
принцип, какъвто се явява това право, компетентният орган 
по приходите трябва надлежно да установи обективните 
данни, въз основа на които може да се заключи, че 
данъчнозадълженото лице е знаело или е трябвало да 
знае, че сделката, с която обосновава правото си на 
приспадане, е част от данъчна измама, извършена от 
доставчика или от друг стопански субект нагоре или надолу 
по веригата от доставки (вж. Решение по дело Mahagében и 
Dávid, посочено по-горе, точка 49). 
44. От това следва, че ако запитващата юрисдикция приеме 
за установени реалното осъществяване на доставките на 
стоки, разглеждани в главното производство, и 
последващото използване на тези стоки от Боник за целите 
на неговите облагаеми сделки, на следващо място тя би 
трябвало да провери дали съответните органи по 
приходите са установили наличието на такива обективни 
данни. 
45. При тези условия на поставените въпроси следва да се 
отговори, че членове 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 и 178 от 
Директива 2006/112 трябва да се тълкуват в смисъл, че при 
обстоятелства като разглежданите в главното производство 
не допускат на данъчнозадължено лице да бъде отказано 
правото да приспадне ДДС за доставката на стоки, поради 
това че поради измами или нередности, извършени нагоре 
или надолу по веригата спрямо тази доставка, се счита, че 
последната не е била реално осъществена, без въз основа 
на обективни данни да е доказано, че това 
данъчнозадължено лице е знаело или е трябвало да знае, 
че посочената от него сделка, на която то основава правото 
на приспадане, е част от измама с ДДС, извършена нагоре 
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или надолу по веригата от доставки, което следва да 
провери запитващата юрисдикция. 
По съдебните разноски 
46. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното 
производство настоящото дело представлява отклонение 
от обичайния ход на производството пред запитващата 
юрисдикция, последната следва да се произнесе по 
съдебните разноски. Разходите, направени за представяне 
на становища пред Съда, различни от тези на посочените 
страни, не подлежат на възстановяване. 
По изложените съображения Съдът (трети състав) реши: 
Членове 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 и 178 от Директива 
2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година 
относно общата система на данъка върху добавената 
стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че при 
обстоятелства като разглежданите в главното 
производство не допускат на данъчнозадължено лице 
да бъде отказано правото да приспадне данъка върху 
добавената стойност за доставката на стоки, поради 
това че поради измами или нередности, извършени 
нагоре или надолу по веригата спрямо тази доставка, 
се счита, че последната не е била реално осъществена, 
без въз основа на обективни данни да е доказано, че 
това данъчнозадължено лице е знаело или е трябвало 
да знае, че посочената от него сделка, на която то 
основава правото на приспадане, е част от измама с 
данък върху добавената стойност, извършена нагоре 
или надолу по веригата от доставки, което следва да 
провери запитващата юрисдикция. 
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РЕШЕНИЕ № 637/13.03.2013 Г. НА ВАРНЕНСКИЯ 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ, 
ДЕСЕТИ СЪСТАВ8  
в публично заседание на тринадесети февруари 2013г., 
в състав: 
Административен съдия: Марияна Ширванян 
при секретаря К.А. 
като разгледа докладваното от съдия Марияна Ширванян 
адм. дело №2438 по описа на съда за 2010г., 
за да се произнесе взе предвид следното: 
Производството е по чл.156 и сл. от ДОПК. 
Образувано е по жалба на „Б. ”ЕООД против Ревизионен 
акт № 180901196/10.03.2010г., издаден от орган по 
приходите при ТД на НАП – гр.Варна, офис Русе, 
потвърден в обжалваната част с Решение № 325 / 
21.06.2010г. на началника на отдел „УИ” при Дирекция 
“ОУИ” – Варна при ЦУ на НАП /с ново наименование 
директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна 
практика" при централното управление на Националната 
агенция за приходите – изм. ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 
01.01.2013 г./ изпълняваща правомощията на Директора на 
Дирекция “ОУИ” – Варна при ЦУ на НАП, включително и 
тези по чл.152, ал.2 от ДОПК въз основа на Заповед № ЗЦУ 
– 537/04.05.2010г. на изпълнителния директор на НАП. 
Ответната страна, Директора на Дирекция „ОУИ” /с ново 
наименование директор на дирекция "Обжалване и 
данъчно-осигурителна практика" при централното 
управление на Националната агенция за приходите – изм. 
ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г./ гр.Варна, чрез 
процесуалния си представител в съдебно заседание и в 
писмени бележки, оспорва жалбата и моли съда да я 
отхвърли. Претендира присъждане на юрисконсултско 
възнаграждение. 
След като разгледа оплакванията, изложени в жалбата, 
доказателствата по делото, становищата на страните и в 
рамките на задължителната проверка по чл.160 от ДОПК, 
административният съд приема за установено от 
фактическа страна следното: 
 

                                                           
8
 Оставено в сила с Решение № 12406/26.09.2013 г. на ВАС, адм. д. 

5863/2013 г.   
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Предмет на проверка в настоящото производство е 
Ревизионен акт № 180901196/10.03.2010г., издаден от 
орган по приходите при ТД на НАП – гр.Варна, офис Русе.  
В хода на установителното производство органът по 
приходите е констатирал, че дружеството е декларирало в 
декларация VIES извършени вътреобщностни доставки към 
„А. SRL”VIN RO 22879564 за д.п. м.02.2009г.. Доставките са 
включени в дневника за продажби за м.02.2009г., като 
облагаеми със ставка 0 на основание чл.53 от ЗДДС. 
С цел установяване на реалността на декларираните 
вътреобщностни доставки в хода на ревизионното 
производство е изпратена молба за информация по чл.5 от 
Регламент ЕС 1798/2003г. с Референтeн номер Е_BG_PO 
20090629_3047_1876, с която е изискано от Румънската 
данъчна администрация да установи факти и 
обстоятелства от значение за данъчното облагане на 
ревизираното лице. Получен е отговор от румънската 
данъчна администрация с приложени към него документи – 
уведомление до Администрацията на публичните финанси 
– Констанца подписано чрез адвокат от наследници на Е. 
Д., представляващ „А. SRL”; справка за декларирани от „А. 
SRL” ВОП, по доставки от „Б. ”ЕООД, която съдържа 
информация относно месеца, номер на фактура, дата, вид 
на стока, количество и стойност в евро, отразени в таблица. 
В справката е посочено, че данните са подадени въз основа 
на последната ревизия, извършена в компанията преди 
възникването на юридически проблем за търговеца /смърт 
на собственика на капитала и отказ от наследството от 
наследниците му/. Към отговора е приложен официален 
превод на уведомлението до Администрацията на 
публичните финанси – Констанца. В Уведомлението е 
посочено, че Е. Д., гръцки гражданин е починал на 
23.01.2009г., петък, в Атина, съгласно смъртен акт 
№7/2009г.. В качеството си на физическо лице Е. Д. е 
учредил юридическо лице на територията на Р Румъния – 
състояща се от единствен съдружник Е. Д., който е и 
управител. 
След анализ на събраните в хода на установителното 
производство доказателства органът по приходите е 
констатирал, че липсват доказателства, че „Б. ”ЕООД е 
извършило ВОД на „А. SRL” по 20бр. инвойс фактури с 
предмет на доставките пшеница и слънчоглед. 
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 Органът по приходите констатирал, че притежаваните от 
ревизираното дружество документи не отговарят на 
изискванията за ВОД и прилагане на нулева ставка, тъй 
като не било възможно фактическото получаване на 
стоката от румънското дружество, предвид 
обстоятелството, че към дата на получаването на стоката 
едноличният собственик на „А. SRL” бил починал. Органът 
по приходите направил извод, че са прекратени и 
представителните правомощия на упълномощените лица. 
Наследниците на починалото лице били направили отказ от 
наследство. Имената на наследниците не фигурирали в 
представените от ревизираното лице товарителници и 
протоколи за приемо-предаване на стоката. Не били 
налице данни и доказателства, кой е фактическият 
получател на стоката. Не било известно дали фактическият 
получател е данъчно задължено лице или данъчно 
незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на 
ДДС в друга държава членка. 
Предвид обстоятелството, че процесните количества 
слънчоглед и пшеница в спорните фактури по счетоводни 
данни са изписани и не са налични към дата на извършване 
на ревизията, ревизиращият екип констатира, че със 
същите са извършени облагаеми доставки на територията 
на страната съгласно чл.17, ал.2 от ЗДДС и по смисъла на 
чл.6 от ЗДДС и на основание чл.82, ал.1 от ЗДДС и чл.86 от 
ЗДДС е установил задължение за ДДС в размер на 126 
864.76лв.. 
Съдът констатира, че в РД стр. 3055 от установителната 
преписка органът по приходите е констатирал, че за 
периода 01.02.2009г. – 31.03.2009г. за извършения ВОД към 
основни клиенти „А. SRL” и NIDERA HANDELSKOMPANI в 
хода на ревизията ревизираното дружество е представило 
документи за сухопътен и воден транспорт. Относно ВОД 
извършен с водния транспорт от „Б. ”ЕООД са представени 
всички транспортни документи. Относно ВОД към Румъния 
със сухопътен транспорт на част от доставчиците на 
транспортни услуги са извършени насрещни проверки. 
Органът по приходите е посочил, че са налични фактури и 
товарителници, заверени от получателите, че са получени 
на територията на друга държава – членка. Органът по 
приходите е посочил на стр. 3 от РД /стр. 3068 от 
установителната преписка/, че ревизираното лице е 
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представило в хода на установителното производство 
копия на отчет по сметка на Юробанк с приложени към тях 
SWIIFT съобщения във връзка с получени плащания от „А. 
SRL” за периода 01.02.2009г. – 28.02.2009г., както следва: 
отчет с-ка № 14/02.02.2009г., № 18/13.02.2009г., № 
19/16.02.2009г. и № 21/18.02.2009г.. От съдържанието на 
РА в частта на начислен данък ДДС следва, че данъкът е 
начислен по съображение за липса на ВОД, тъй като 
представляващия и едноличен собственик на капитала на 
дружеството получател е починал и с факта на 
настъпването на смъртта са прекратени пълномощията на 
упълномощеното лице, а и има отказ от наследниците. 
Органът по приходите в хода на установителното 
производство е констатирал, че ревизираното дружество 
чрез включване в дневника за покупките за данъчен период 
01.02.2009г. – 28.02.2009г. е упражнило право на ползване 
на данъчен кредит общо в размер на 60705.45лв. по 
данъчни фактури издадени от „Ф. с. В. ”ЕООД № 
1000000011/18.02.2009г. с данъчна основа 103287.72лв., 
ДДС20657.54лв., с предмет на фактурата „Пшеница”; 
фактура № 1000000012/20.02.2009г. с данъчна основа 
90860.16лв. и ДДС 18172.03лв. с предмет на сделката 
„пшеница”; фактура № 1000000013/25.02.2009г. с данъчна 
основа 96663.24лв. и ДДС 19332.65лв. с предмет на 
сделката „пшеница” и фактура № 1000000014/26.02.2009г. с 
данъчна основа 12716.16лв. и ДДС 2543.23лв. с предмет на 
сделката „пшеница”. 
В хода на установителното производство органът по 
приходите с цел установяване на реалността на 
документираните от ревизираното лице доставки по 4 бр. 
фактури с предмет пшеница реколта 2008г. издадени в 
данъчен период м.02.2009г. от „Ф. с. В. ”ЕООД е извършил 
насрещна проверка на доставчика, при която констатирал 
следното:  
Съгласно ПИНП № 18-2-901297-3/11.06.2009г. с Искане за 
представяне на документи и писмени обяснения 
/ИПДПОЗЛ/ изх.№ 15148/30.03.2009г. от „Ф. с. В. ”ЕООД са 
изискани доказателства за реалното извършване на 
процесните доставки, документи за счетоводната отчетност 
във връзка с доставките и за определяне на предходните 
доставки, по които лицето е получател. Във връзка с 
произхода на продадената на „Б. ”ЕООД стока, „Ф. с. В. 



328 

 

”ЕООД е представило 2 броя фактури №1…098/18.02.2009г. 
и № 1..099/20.02.2009г., издадени от „Л. Т. ”ЕООД, фактура 
№ 1..031/25.02.2009г., издадена от „Е. п.”ЕООД и фактура 
№ 2…038/26.02.2009г., издадена от „Р. А. с.”ЕООД. Не е 
представено също и Удостоверение за вписване в 
Регистъра на търговците на зърно на „Ф. с. В. ”ЕООД. 
С ИПДПОЗЛ изх.№ 24409/21.05.2009г. от „Ф. с. В. ”ЕООД са 
изискани доказателства за транспорт на стоката при 
нейната покупка от предходните доставчици и всички други 
доказателства във връзка с начина на осъществяване на 
доставките – товарителници, фактури за транспорт, 
приемо-предавателни протоколи, документи за 
експедиране/ получаване на стоките от/в склад и други 
документи. С писмо вх.№ 29967/11.06.2009г. „Ф. с. В. 
”ЕООД представя обяснение, в което е посочено, че 
транспорта е за сметка на „Ф. с. В. ”ЕООД. В обяснението е 
посочено, че стоката се товари директно от мястото, където 
се съхранява стоката, собственост на доставчика. 
Представени са кантарни бележки от „Пристанище 
Варна”ЕАД, в които като товародател е вписан „Б. ”ЕООД. 
Към кантарните бележки са приложени товарителници за 
превоз в страната, които не са подписани от изпращач, 
превозвач и получател. 
В Товарителница сер.№ 0027283/16.02.2009г. като 
изпращач и получател е посочен „А. р.”- Бургас. 
Превозените количества, съгласно представените 
товарителници са 428140кг., а фактурираните са 
1367240кг.. От съдържанието на товарителниците органа 
по приходите направил извод, че мястото на натоварване е 
с.Х.Димитър и с. Змеево. От превозвачите на посочените 
товарителници е издадена фактура за транспорт 
единствено от „К. ДГ”ООД за превоз на 105320кг., а 
издадената товарителница сер.А №99/18.02.2009г. е за 
33880кг.. 
При извършен анализ на представените документи органът 
по приходите установява, че фактурите за получени 
транспортни услуги не кореспондират с фактурите за 
покупки и продажби на пшеница. Транспортните услуги са 
получени месец преди извършване на покупко- продажбата 
от „Л. - т. „ЕООД, „Е. п.”ЕООД и „Р. А. с.”ЕООД. 
Представените товарителници са подпечатани от други 
фирми превозвачи, с изключение на „К. ДГ”ООД, за който 
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има товарителница за натоварено количество 33 880кг. от 
с.Змеево, а във фактурата е посочено количество 
105.32тона натоварени от с.Духовци. В представените 
фактури за транспортни услуги са посочени маршрути 
различни от тези в представените товарителници. 
Предвид констатираните факти органът по приходите е 
направил извод, че представените фактури не 
удостоверяват транспорт на стоки нито по фактурите за 
покупка, нито по фактурите за продажби на пшеница. 
Представените пътно – прехвърлителни разписки са без 
номера, с посочени дати и номера на камиони. Съгласно 
тези разписки, предходните доставчици на „Ф. с. В. ”ЕООД 
прехвърлят чрез „Ф. с. В. ”ЕООД на „Б. ”ЕООД пшеница в 
посочените в разписките килограми. Не са посочени № на 
кантарните бележки. Такива не са представени при 
предаването на стоката от предходните доставчици на „Ф. 
с. В. ”ЕООД съгласно чл.2.2 от сключените договори от 
17.02.2009г., 24.02.2009г. и 25.02.2009г. за покупко – 
продажба между „Ф. с. В. ”ЕООД и предходните доставчици 
на стоката. Съгласно чл.2.2 от договорите „Количеството на 
стоката, доставено от продавача се определя окончателно 
по кантар на продавача”. В представените пътно – 
прехвърлителни разписки има печат и подпис на 
изпращача, предходния доставчик, но липсват други 
подписи, както от превозвач, така и от получател на 
стоката. Съгласно забележката на одобрения образец на 
пътно- прехвърлителна разписка задължително се посочва 
№ на кантарната бележка, в случаите, когато се предава 
продукция на изкупвателна или друга организация. Такива 
кантарни бележки не са представени. 
Въз основа на посочените от „Ф. с. В. ”ЕООД предходни 
доставчици на процесната стока, в хода на ревизията са 
извършени насрещни проверки на „Л. Т. ”ЕООД, „Е. 
п.”ЕООД и „Р. А. с.”ЕООД. 
При извършената насрещна проверка на „Л. Т. ”ЕООД е 
констатирано следното – за връчване на изготвеното 
ИПДПОЗЛ два пъти е посетен декларирания от доставчика 
адрес за кореспонденция, на който не са открити 
представляващия дружеството или лице, упълномощено да 
получава съобщения, като за посещенията са съставени 
протоколи. ИПДПОЗЛ е връчено по реда на чл.32 от ДОПК. 
В законоустановения срок проверяваното лице не е 
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представило и не е входирало в ТД на НАП Варна 
изисканите документи и обяснения. 
В хода на установителното производство е изготвено 
ИПДПОТЛ до представляващия „Л. Т. ”ЕООД връчено на 
24.07.2009г.. С ИПДПОТЛ са изискани доказателства във 
връзка с фактурите издадени от „Л. Т. ”ЕООД с получател 
„Ф. с. В. ”ЕООД. Към датата на издаване на РА не са 
представени изисканите доказателства.  
Предвид изложеното органът по приходите е констатирал, 
че не са налице документи удостоверяващи, че „Л. Т. 
”ЕООД е извършило доставка на пшеница на „Ф. с. В. 
”ЕООД, която да послужи, като основание за издаване на 
ф-ри №№ 1..098/18.02.2009г. и 1..099/20.02.2009г.. 
В хода на ревизията е извършена насрещна проверка на „Е. 
п.”ЕООД. На проверяваното дружество чрез упълномощено 
лице е връчено ИПДПОЗЛ. С ИПДПОЗЛ са изискани 
доказателства от „Е. п.”ЕООД – документи удостоверяващи 
реалното извършване на доставките, документирани с 
процесната фактура, издадена на „Ф. с. В. ”ЕООД, 
доказателства за счетоводната отчетност във връзка с 
доставките и за определяне на предходните доставки, по 
които лицето е получател. До приключване на проверката 
не са представени от проверяваното лице документи и 
обяснения, потвърждаващи извършването на доставката от 
„Е. п.”ЕООД към „Ф. с. В. ”ЕООД. Не са представени 
доказателства за осчетоводяване на покупка на пшеница от 
предходни доставчици или възможността „Е. п.”ЕООД да 
произведе фактурираното количество пшеница. 
С Протокол по реда на ДОПК са приобщени доказателства 
от данъчното досие на „Е. п.”ЕООД. Съгласно обяснение от 
управителя на проверяваното дружество - „Е. п.”ЕООД е с 
дейност търговия със селскостопанска продукция, като 
транспорта е за сметка на доставчика; дружеството не е 
ползвало кредити, а се финансира от собствени средства. 
Дружеството не е представило удостоверение за вписване 
в регистъра на търговците на зърно. 
Органът по приходите е посочил, че в хода на проверката 
не са представени договори за покупко- продажба с 
предходни доставчици, от които да е видно, че закупеното 
от тях зърно е по цена, която включва транспорт. Не е 
известно от кой склад за съхранение на зърно до къде е 
транспортирано зърното. Няма доказателства, че „Е. 
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п.”ЕООД разполага със собствени или наети складове за 
съхранение на зърно. Дружеството не разполага със 
собствени или наети транспортни средства. 
След срокът за извършване на проверката, приключила с 
ПИНП в ТД на НАП гр.Варна, офис Русе са входирани 
документи от „Е. п.”ЕООД. След извършена анализ на 
събраните при проверката доказателства органът по 
приходите е констатирал разминаване на информацията в 
дадените обяснения от „Е. п.”ЕООД и „Ф. с. В. ”ЕООД и 
представените от същите пътно- прехвърлителни разписки, 
състоящи се в следното – разминаване между датите на 
издаване, № на транспортното средства, количеството 
превозен товар. „Ф. с. В. ”ЕООД е представил пътно – 
прехвърлителни разписка, съгласно които стоката е 
получена от доставчика на дати различни от посочените в 
пътно – прехвърлителните разписки представени от „Е. 
п.”ЕООД и с други транспортни средства. Не са 
представени доказателства, процесната стока да е 
пренатоварвана на други транспортни средства. 
Предвид изложеното органът по приходите е констатирал, 
че не са налице доказателства, удостоверяващи, че „Е. 
п.”ЕООД е доставило стоката предмет на фактура № 
1…031/25.02.2009г. издадена от „Ф. с. В. ”ЕООД. 
Във връзка с дадените от „Е. п.”ЕООД обяснения е 
извършена насрещна проверка на сочения като предходен 
доставчик „И. м.”ЕООД, документирана с ПИНП № 18-2-
900379-14/18.08.2009г.. В хода на проверката са извършени 
две посещения на адреса за кореспонденция на 
проверяваното дружество за връчване на издаденото 
ИПДПОЗЛ, при които не е открит представляващия 
дружеството и/или упълномощено от него лице да получава 
съобщения. ИПДПОЗЛ е връчено на „И. м.”ЕООД по реда 
на чл.32 от ДОПК. „И. м.”ЕООД не е представило 
изисканите документи удостоверяващи, че е извършило 
доставки на стоки по фактурите издадени на „Е. п.”ЕООД. 
С цел установяване на факти и обстоятелства от значение 
за данъчното облагане на ревизираното дружество, в хода 
на установителното производство органът по приходите е 
извършил насрещна проверка на „Р. А. с.”ЕООД, предходен 
доставчик на „Ф. с. В. ”ЕООД. В хода на проверката на „Р. 
А. с.”ЕООД е връчено ИПДПОЗЛ, с което е изискано да се 
представят всички документи във връзка с издадената на 
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„Ф. с. В. ”ЕООД фактура № 2… 038/26.02.2009г., фактури от 
предходни доставчици, транспортни документи по 
доставките от предходните доставчици, документи за 
материална и кадрова обезпеченост за извършване на 
доставките, документи във връзка с транспортиране на 
стоката при продажбата и на „Ф. с. В. ”ЕООД, документи 
относно мястото на натоварване и претегляне на стоката. В 
отговор проверяваното лице е представило следните 
доказателства: 1./Обяснение, в което е посочено, че 
фирмата се занимава с търговия на зърно, че не разполага 
със собствена складова база, дълготрайни активи и 
персонал. Същата е посредник при сделката с „Б. ”ЕООД. 
Стоката се е товарила от доставчик на „Р. А. с.”ЕООД – „М. 
к.”ЕООД. Транспортът е извършен чрез доставчика, а част 
от стоката е превозена от клиента директно от място.; 2./ 
пътно прехвърлителни-разписки, в които като изпращач е 
посочен „Р. а. с.”ЕООД, като получател „Б. ”ЕООД, чрез „Ф. 
с. В. ”ЕООД; 3./ фактура № 2000000122/26.02.2009г. 
издадена от „М. к.с”ЕООД за покупка на пшеница 57 тона на 
стойност 12540лв. и ДДС 2508лв.. 
При анализ на доказателствата органът по приходите е 
констатирал, че не са представени доказателства освен 
фактурите във връзка с доставката от „М. к.с” ЕООД – напр. 
документи за натоварване и транспортиране на пшеницата, 
които да кореспондират с дадените обяснения, относно 
транспорта на стоките извършен от „М. к.с” ЕООД. Органът 
по приходите е посочил, че представените два броя пътно- 
прехвърлителни разписки съдържат само подпис на 
изпращач и липсват подписи на получател и е посочил, че с 
тези разписки не се удостоверява прехвърляне на 
собствеността на посочените количества пшеница. Лицето 
получател не било удостоверило, че е получило стоката 
описана в пътно-прехвърлителния документ. 
Предвид изложените констатации органът по приходите е 
направил извод, че не са налице доказателства, които да 
удостоверяват наличие на доставката на стока от „Р. А. 
с.”ЕООД към „Ф. с. В. ”ЕООД, която да бъде продадена на 
„Б. ”ЕООД. В подкрепа на констатациите си органът по 
приходите е посочил и, че е извършена насрещна проверка 
на „М. к.с”ЕООД, обективирана с ПИНП, съгласно която „М. 
к.с” ЕООД не е представило исканите с ИПДПОЗЛ 
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документи, удостоверяващи доставки на стоки по издадена 
на „Р. А. с.”ЕООД фактура от „М. к.с” ЕООД. 
С цел установяването на факти и обстоятелства относно 
транспортирането на процесната стока, в хода на 
ревизията е изготвено ИПДПОЗЛ до „М.”ЕООД. Във връзка 
с искането „М.”ЕООД е представило обяснение вх.№ 
47297/07.09.2009г., в което е посочено, че не е извършвало 
превоз на стоки с товарни автомобили с товародател „Ф. с. 
В. ”ЕООД. 
Предвид направените констатации органът по приходите е 
направил извод, че фактури № 1000000011/18.02.2009г., № 
1000000012/20.02.2009г., 1000000013/25.02.2009г., 
1000000014/26.02.2009г. издадени от „Ф. с. В. ”ЕООД не 
отразяват действително извършени доставки, съгласно 
чл.6 от ЗДДС и наличие на данъчно събитие по смисъла на 
чл.25, ал.2 от ЗДДС. 
Предвид направените констатации и изведените изводи и 
на основание чл.68, ал.1, т.1 от ЗДДС във вр. с чл.69, ал.1, 
т.1 от ЗДДС органът по приходите е установил, че не е 
налице правото на данъчен кредит в размер на 60705.45лв. 
по фактурите издадени от „Ф. с. В. ”ЕООД. 
В хода на установителното производство органът по 
приходите е констатирал, че ревизираното лице е ползвало 
право на данъчен кредит в общ размер на 132 000,00лв. 
чрез включване в дневниците за покупки и в справката – 
декларация на данъчна фактура № 
1000000053/10.02.2009г., с данъчна основа 660000.00лв., 
данъчна фактура № 1000000062/17.02.2009г., с данъчна 
основа 70 400.00лв.; данъчна фактура 
№1000000067/19.02.2009г. с данъчна основа 352000.00лв. и 
данъчна фактура №1000000070/24.02.2009г. с данъчна 
основа 157 500.00лв. издадени от „А. Т. БГ В.”ЕООД с 
предмет на доставките „пшеница реколта 2008г.”. 
Фактическите констатации на органа по приходите са 
изградени въз основа на извършени насрещни проверки на 
прекия доставчик на ревизираното лице - „А. Т. БГ В.”ЕООД 
и на сочените от него поддоставчици. 
Извършената насрещна проверка на „А. Т. БГ В.”ЕООД е 
приключила с ПИНП №18-2-901297-2/27.04.2009г. 
/приложение на стр.2012 -2014 от установителната 
преписка/. Предмет на документираните с процесните 
фактури доставки е пшеница реколта 2008г.. В хода на 
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проверката е изготвено ИПДПОЗЛ изх.№ 
15153/30.03.2009г., връчено на 01.04.2009г. на 
представляващия доставчика. С ИПДПОЗЛ са изискани 
доказателства от „А. Т. БГ В.”ЕООД за реалното 
осъществяване на фактурираните доставки, за 
счетоводната отчетност във връзка с доставките и за 
определяне на предходните доставки, по които лицето е 
получател. Във връзка с ИПДПОЗЛ са входирани две писма 
вх.№ 17965/14.04.2009г. и вх. № 18381/16.04.2009г. и са 
представени документи от проверяваното лице. Във връзка 
с произхода на продадената на „Б. ”ЕООД стока, „А. Т. БГ 
В.”ЕООД е представило 3 броя фактури, издадени от „Р. А. 
с.”ЕООД и фактура №1000000030/24.02.2009г., издадена от 
„Е. п.”ЕООД. Представени са Договори за покупко – 
продажба между „А. Т. БГ В.”ЕООД и „Р. А. с.”ЕООД – 3 
броя и с „Е. п.”ЕООД – 1 брой. Договор между „А. Т. БГ 
В.”ЕООД и „Б. ”ЕООД не е представен. 
При анализ на представените документи органът по 
приходите установява, че целите закупени количества от 
предходните доставчици са префактурирани на „Б. ”ЕООД. 
Съгласно Аналитичния регистър на сметка 304 „Стоки” за 
периода 01.02.2009г. – 28.02.2009г. на 01.02.2009г. има 
налични количества на стоки – началното салдо на сметка 
304 „Стоки” в размер на 14 697.50лв., като от 
представеният регистър не е видно, дали това е стойност 
на пшеница или слънчоглед, както и не става ясно какви са 
техните количества. От „А. Т. БГ В.”ЕООД е изискана и е 
представена справка за наличните и закупени количества 
пшеница през м.02.2009г. в килограми. От представената 
справка е видно, че през м.02.2009г. са закупени 
15930100кг. пшеница. От „А. Т. БГ В.”ЕООД е изискана 
справка за продадените количества пшеница през 
м.02.2009г. в килограми. От представената справка е видно, 
че през м.02.2009г. са продадени 15828340кг. пшеница, т.е. 
по- малко от закупеното количество през месеца. От 
представената оборотна ведомост на „А. Т. БГ В.”ЕООД за 
м.02.2009г. е видно, че счетоводна сметка 501 „Каса” е с 
кредитно салдо 953760.73лв.. 
Относно транспорта на стоката са представени кантарни 
бележки, товарителници и пътно – прехвърлителни 
разписки. Към част от кантарните бележки са приложени 
пътно- прехвърлителни разписки, а към част от кантарните 
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бележки са приложени товарителници. Не са представени 
кантарни бележки, към които са приложени и 
товарителници и пътно- прехвърлителни разписки. Във 
всички представени товарителници като превозвач е 
посочен „П.”ЕООД. В товарителниците липсва информация 
относно физическото лице удостоверило изпращане на 
стоката, физическото лице осъществило превоз на стоката 
и физическото лице получило стоката, в товарителниците 
липсват положени подписи. В товарителниците липсва 
информация относно физическото лице, удостоверило 
прехвърлянето на стоката, в същите не е положен подпис 
на лице, удостоверило приемането на стоката, както и не се 
съдържа информация относно лице приело стоката от 
превозвача. В кантарните бележки, като товародател е 
посочен „Б. ”ЕООД. 
В хода на проверката не са представени документи за 
получени транспортни услуги. Не е представена 
информация за фирмите осъществили транспорта. Не е 
представена информация относно начина на 
транспортиране на стоката при нейното закупуване. 
Относно приемането на стоката от предходните доставчици 
не са представени документи, с изключение на фактурите. 
Не са представени приемо – предавателни протоколи, 
пътно- прехвърлителни разписки или други документи 
удостоверяващи, приемането на стоката от предходния 
доставчик. Не са представени документи относно 
приемане- предаване на стоката между превозвач 
осъществил транспорта при предходната доставка и „А. Т. 
БГ В.”ЕООД. 
В пътно- прехвърлителните разписки не се съдържа 
информация относно точното място на натоварване на 
стоката. 
При анализа на събраните в хода на установителното 
производство доказателства органът по приходите 
констатира, че „А. Т. БГ В.”ЕООД не е извършило доставка 
по смисъла на чл.6 от ЗДДС на „Б. ”ЕООД. Органът по 
приходите е приел, че извода за липса на доставки се 
подкрепя и от събраните доказателства в хода на 
насрещните проверки на предходните доставчици на „А. Т. 
БГ В.”ЕООД – „Р. А. с.”ЕООД и „Е. п.”ЕООД. 
Извършената насрещна проверка на „Р. А. с.”ЕООД органът 
по приходите е обективирал в ПИНП № 18-2-900379-
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16/23.12.2009г. /приложен на страница 2109 – 2111 от 
установителната преписка/. Изготвеното ИПДПОЗЛ е 
връчено на З. Г. И., в качеството му на упълномощено 
лице. При насрещната проверка като доказателство за 
извършени и получени доставки „Р. А. с.”ЕООД е 
представило фактури. Дружеството не е представило други 
документи удостоверяващи посоченото във фактурите за 
предходни доставки, както и във фактурите за продажби. 
Не са представени документи удостоверяващи приемането 
и предаването на стоката по фактурите между продавач, 
превозвач и купувач. Не е представено и изисканото 
обяснение относно начина на покупката на стоката. 
В хода на насрещната проверка от „Р. А. с.”ЕООД органът 
по приходите е изискал да представи информация за 
транспорта на стоката извършен при продажбата и 
покупката й. Представено е писмено обяснения, в което е 
посочено, че транспортирането на стоките е за сметка на 
купувача. Не са дадени допълнително разяснения. 
В представената оборотна ведомост за период 01.02.2009г. 
– 28.02.2009г. не са отразени обороти по дебита и кредита 
на счетоводни сметка 601 и 602. Същевременно не е 
променяно и салдото по счетоводна сметка 611, т.е не са 
осчетоводени разходи удостоверяващи, че дружеството е 
извършвало дейност през периода 01.02. – 28.02.2009г.. 
Съгласно представената оборотна ведомост сч.сметка 
501”Каса” е без дебитни и кредитни обороти, т.е. не са 
отразени, както извършени плащания, таки и получени 
плащания /стр.2091 от установителната преписка/. 
В представената оборотна ведомост за период 01.02.2009г. 
– 28.02.2009г. по сч. сметка „Стока” не е отразено 
намаляване на стоката. 
При анализ на събраните в хода на насрещните проверки 
доказателства органът по приходите е констатирал, че „Р. 
А. с.”ЕООД не е извършило доставка по смисъла на чл.6 от 
ЗДДС на „А. Т. БГ В.”ЕООД, документирана с процесните 
фактури. Предприетите процесуални действия не са 
установили, че „Р. А. с.”ЕООД е осъществило покупка на 
пшеница от „М. к.с”ЕООД и „И. м.”ЕООД, която да продаде 
на „А. Т. БГ В.”ЕООД, което от своя страна да я продаде на 
„Б. ”ЕООД. Органът по приходите е посочил, че в подкрепа 
на тези изводи са и констатираните факти и обстоятелства 
при насрещните проверки на „И. м.”ЕООД, документирани с 
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ПИНП № 18-2-900276-18/17.12.2008г., ПИНП № 14231855-
2/12.02.2010г. и на „М. к.с”ЕООД, документирана с ПИНП № 
18-2-900276-17/08.02.2010г.. 
Съгласно ПИНП № 18-2-900276-18/17.12.2009г. при 
извършена проверка в информационния масив на НАП е 
установено, че няма данни „И. м.”ЕООД да е издало 
фактура № 2000000111/19.02.2009г. и фактура № 
2000000109/17.02.2009г. на „Р. А. с.”ЕООД. Фактурите не са 
включени в дневника за продажби на „И. м.”ЕООД за д.п. 
м.02.2009г., нито в следващите данъчни периоди /стр.2132-
2135 от установителната преписка/. 
Съгласно ПИНП № 14231855-2/12.02.2010г. изисканите 
ИПДПОЗЛ от „И. м.”ЕООД документи и писмени обяснения, 
които по своята същност представляват доказателства за 
извършена доставка не са представени към датата на 
съставяне на ПИНП /стр.2153-2155 от установителната 
преписка/. При насрещната проверка не е установено, че 
фактури №№ 200000109/17.02.2009г. и 
2000000111/19.02.2009г., в които като изпълнител на 
доставката е посочен „И. м.”ЕООД, а като получател „Р. А. 
с.”ЕООД, удостоверяват реално извършени доставки по 
смисъла на чл.6 от ЗДДС. Насрещната проверка не 
удостоверява, че „Р. А. с.”ЕООД е получило пшеница от „И. 
м.”ЕООД, която да може да продаде на „А. Т. БГ В.”ЕООД, 
което от своя страна да я продаде на „Б. ”ЕООД. 
Съгласно ПИНП № 18-2-900276-17/08.02.2010г., ИПДПОЗЛ 
изх.№ 02-23-18-36/10.12.2009г. до „М. к.”ЕООД е връчено по 
реда на чл.32 от ДОПК. От приложения на стр.2177-2179 от 
установителната преписка ПИНП е видно, че изисканите от 
„М. к.с”ЕООД документи и писмени обяснения, които по 
своята същност представляват доказателства за 
извършена доставка не са представени към датата на 
съставяне на протокола, както и към датата на издаване на 
ревизионния акт. В хода на насрещната проверка не са 
представени доказателства, че по фактура № 
200000106/10.02.2009г. издадена от „М. к.с”ЕООД е налице 
реално извършена доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС. 
При проверка в информационния масив е установено, че в 
дневника за продажби и СД за съответния период не е 
отразена процесната фактура. При насрещната проверка 
не е удостоверено, че „Р. А. с.”ЕООД е получило пшеница 
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от „М. к.с”ЕООД, която да може да продаде на „А. Т. БГ 
В.”ЕООД, което от своя страна да я продаде на „Б. ”ЕООД.  
В хода на ревизията е извършена насрещна проверка на „Е. 
п.”ЕООД обективирана в ПИНП № 18-2-900379-
5/25.06.2009г. /приложение на стр.2026-2029 от 
установителната преписка/. Съгласно ПИНП при 
насрещната проверка не са представени документи 
удостоверяващи, че фактура № 10000000030/24.02.2009г. 
издадена от „Е. п.”ЕООД на „А. Т. БГ В.”ЕООД удостоверява 
реално извършена доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС. 
Жалбоподателят оспорва констатациите в РА относно 
доставчиците „Ф. с. В. ”ЕООД и „А.БГ Варна”ЕООД и 
изводите на органа по приходите относно извършения ВОД 
и липсата на доставки от „Ф. с. В. ”ЕООД и „А.БГ 
Варна”ЕООД. 
За установяване на твърдението за осъществен ВОД към 
„А. SRL” представя доказателства за статус на дружеството 
към дата на разглеждане на делото пред съда – стр.174 от 
съдебната преписка, от което е видно, че дружеството е 
действащо; доказателство за валиден VIN на получателя по 
доставката към момента на разглеждане на делото – стр.13 
от съдебната преписка и доказателства за деклариране на 
ВОД от получателя – стр.183 и сл. от съд преписка, от 
което е видно, че данъчната декларация е подадена от 
упълномощено лице – К. е..  
За установяване на твърденията си за осъществяване на 
доставките от „Ф. с. В. ”ЕООД и „А.БГ Варна”ЕООД 
ангажира доказателства – счетоводни документи и ССчЕ. 
Съгласно заключението, по доставките от „Ф. с. В. ”ЕООД и 
„А.БГ Варна”ЕООД в счетоводството на „Б. ”ЕООД са 
извършени следните счетоводни записвания дебит с-ки 304 
„Стоки” и 4531 „Начислен данък за покупките” и кредит с-ки 
401 „Доставчици” за доставките на пшеница, а в 
счетоводствата на доставчиците са взети следните 
счетоводни записвания дебит с-ка 411„Клиенти” и кредит с-
ки 702 „Приходи от продажби на стоки” и 4532 „Начислен 
данък за продажбите” за доставките и дебит с-ка 503 
„Разплащателна с-ка в лева” – кредит с-ка 411 „клиенти” за 
плащането по доставките. Вещото лице е направило в 
табличен вид анализ на фактурите по номер, дата, 
доставчик, количество и е посочило, че към датите на всяка 
фактура „А.БГ Варна”ЕООД е разполагало с количества 
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пшеница закупени от доставчици описани подробно в 
колона 2 на Приложение №2 на стр.10 от заключението по 
експертизата. Доставчикът „Ф. с. В. ”ЕООД е отчел приходи 
от доставките на пшеница. Отчел е и разходи за покупка на 
стоката, представляваща „пшеница реколта 2008г.” на 
стойност 389 548.76лв. общо за 1 716.600т. пшеница и 
разходи за външни услуги по сч. сметка 602 в размер на 15 
335.00лв. общо. Не е наличен осчетоводен собствен 
транспорт и не са отчетени разходи за собствени 
транспортни средства. Доставчикът „А. БГ В.” ЕООД е 
отчел приходи от процесните доставки на пшеница. 
Отчетени са разходи за покупки на стоката, 
представляваща „пшеница реколта 2008г.” на стойност 4 
952 455.08лв. общо и разходи за външни услуги по 
счетоводна сметка 602 в размер на 53 058.70лв. общо. Не е 
наличен осчетоводен собствен транспорт и не са отчетени 
разходи за собствени транспортни средства. Разплащането 
по фактурите е извършено от жалбоподателя по дати и 
суми с банкови преводи подробно описани в заключението 
/стр.10 – стр.11 от заключението/. 
Към фактурите издадени от предходните доставчици на Ф. 
с. ЕООД – „Л. Т. ”ЕООД и „Е. п.”ЕООД са представени 
фискални бонове за суми и дати идентични с тези по 
издадените фактури. По представената Оборотна ведомост 
на „Ф. с. В. ” ЕООД за периода 01.02.28.02.2009г. има 
отразени плащания по касата в размер на 859 437.75лв. 
общо, като вещото лице е посочило, че това не е 
достатъчно да се констатира начина на плащане на 
доставките, т.е. наличната документация не е достатъчна. 
По фактурите издадени от „Р. А. с.” ЕООД на „А.БГ”ЕООД 
са представени фискални бонове за суми и дати 
съвпадащи с тези по фактурите, но по представената 
оборотна ведомост на доставчика няма осчетоводяване на 
плащането нито в брой, нито по банков път. По фактурите 
издадени от „Е. п.”ЕООД не е представен фискален бон или 
друг документ, от който да се установи начина на плащане. 
Вещото лице е констатирало, че през месец януари и 
февруари 2009г. ревизираното лице е извършило доставки 
на клиенти подробно описани в табличен вид на стр.11 и 
стр.12 от заключението по номер на издадената от 
ревизираното лице фактура, име на клиент, количество за 
доставките през м.02.2009г. и стойност за доставките през 
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м.01.2009г., между които са и доставки към „А. SRL”. 
Вещото лице е извело изводи, че наличното количество 
пшеница на 01.01.2009г. е 73.740т., закупено от доставчици 
през 2008г.. През периода 01.01.2009г. – 28.02.2009г. е 
закупена пшеница, реколта 2008г. в размер на 23 971.400т. 
от доставчици изброени в Приложение 3 на заключението. 
През същия период са отчетени 24 045.140 т. общо 
продажби на клиенти, изброени в т.5 и загуби от товарене 
на кораб съответно 0.890т. и 4.210т.. В края на ревизирания 
период – 31.03.2009г. жалбоподателят не е отчел налично 
количество пшеница, реколта 2008г.. 
След проследяването на движението на стоката „пшеница, 
реколта 2008г.” вещото лице е констатирало съответствие 
между наличните на 01.01.2009г. количества, отчетените 
покупки и продажби до пълното изчерпване на цялото 
количество пшеница, т.е. на 31.03.2009г. няма отчетени 
налични количества „пшеница, реколта 2008г.”. 
Вещото лице е констатирало, че с РА № 
030901948/26..11.2009г. на „Е. п.”ЕООД са установени 
задължения по ЗДДС за периода от 01.10.2008г. до 
31.03.2009г.. Установените задължения са по доставки 
получени от доставчик „Р. 92”ЕООД. Установените 
задължения по ЗДДС за м.02.2009г. произтичат от доставки, 
получени от „М. к.”ООД и „И. м.”ЕООД за доставки на 
пшеница и слънчоглед. С РА са потвърдени констатациите 
в раздел ЗДДС ІІ „За извършени доставки и начисления 
данък” в Ревизионния доклад. Ревизиращият екип е 
направил анализ на декларираните облагаеми доставки за 
ревизирания период. Не са извършени корекции на 
начислен ДДС за ревизирания период в т.ч. и за данъчни 
периоди 01.01.-31.01.2009г. и 01.02.2009г. – 28.02.2009г.. 
Вещото лице след проследяване на фактурираните 
количества „пшеница, реколта 2008г.” с отразените 
количества по пътно- прехвърлителните разписки и 
количествата по кантарните бележки за влизане на 
пшеницата на територията на пристанището, е 
констатирало, че фактурираните количества пшеница от 
доставчика „Ф. с. В. ” ЕООД съответстват на описаните 
количества стока в кантарните бележки за приемането на 
пшеницата на територията на Пристанище Варна и, че 
фактурираните количества пшеница от доставчика „А. Т. БГ 
В.” ЕООД са близки до описаните количества стоки в 
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кантарните бележки за приемането на пшеница на 
територията на Пристанище Варна ЕАД – Изток, като 
количествата по кантарните бележки като сбор са в повече 
с 886.910т. от сбора на фактурираните количества пшеница 
по процесните фактури. 
С оглед горните констатации съдът прави следните правни 
изводи: 
Жалбата е подадена в законоустановения срок, от 
легитимирано лице и при наличие на интерес от 
обжалване, поради което е допустима. 
Ревизионният акт е издаден от компетентен орган в 
предвидените форма и срок и е валиден административен 
акт. 
Спорът на страните е за това: 
1./ осъществен ли е ВОД към „А. SRL” при положение, че Е. 
Д., представляващ и собственик на капитала на 
дружеството е починал преди дата на издаване на 
фактурите за ВОД, и че наследниците на Д. са се отказали 
от наследство и, че румънската данъчна администрация е 
посочила, че срещу получателя по доставките ще започне 
процедура за обявяването му за „неактивен търговец”, 
поради това, че дружеството и неговите представляващи 
не могат да бъдат открити на декларирания адрес? 
и 2/ правилно ли органът по приходите е отказал на 
ревизираното дружество право на приспадане на данъчен 
кредит по доставки с предмет „пшеница реколта 2008г.” от 
доставчици „Ф. с. В. ”ЕООД и „А. Т. БГ В.”ЕООД?  
По първия спорен въпрос настоящата инстанция намира, 
че следва да разглежда фактите в светлината на Решение 
на съда на Европейския съюз / трети състав/ от 27.09.2007г. 
по дело С – 409/04, съгласно което чл.28а, § 3, първа 
алинея и чл.28в, А, буква а, първа алинея от Шеста 
директива 77/388/ЕО на Съвета от 17 май 1977 г. относно 
хармонизиране на законодателствата на държавите – 
членки относно данъците върху оборота – обща система на 
данъка върху добавената стойност: единна данъчна 
основа, изменена с Директива 2000/65/ЕО на Съвета от 17 
октомври 2000 година, като се вземе предвид терминът 
„изпратен (и)”, употребен в тези две разпоредби, следва да 
се тълкуват в смисъл, че вътреобщностното придобиване 
на стока е осъществено и освобождаването на 
вътреобщностната доставка става приложимо само когато 
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правото на разпореждане като собственик със стоката е 
прехвърлено на получателя на доставката и доставчикът 
докаже, че тази стока е изпратена или превозена в друга – 
държава членка и, че вследствие на това изпращане или 
превозване стоката е напуснала физически територията на 
държавата – членка на доставката; чл.28 в, А, б. а, първа 
алинея от Шеста директива 77/388, изменена с Директива 
2000/65, следва да се тълкува в смисъл, че не допуска 
компетентните органи на държавата – членка на доставката 
да задължават даден доставчик, който е действал 
добросъвестно и е представил доказателства, 
установяващи на пръв поглед правото му на 
освобождаване на дадена вътреобщностна доставка на 
стоки, да заплати впоследствие ДДС върху тези стоки, 
когато тези доказателства се окажат с невярно 
съдържание, без обаче да бъде установено участието на 
доставчика в данъчна измама, доколкото той е взел всички 
разумни мерки в рамките на своите възможности, за да се 
увери, че осъществената от него вътреобщностна доставка 
не го довежда до участие в такава измама и, че 
обстоятелството, че получателят на доставката е 
представил пред данъчните органи на държавата – членка 
по местоназначението декларация относно 
вътреобщностното придобиване може да представлява 
допълнително доказателство, целящо да установи, че 
стоките действително са напуснали територията на 
държавата – членка на доставката, но не представлява 
решаващо доказателство с оглед на освобождаването от 
ДДС на дадена вътреобщностна доставка. 
Съгласно РД стр. 3055 от установителната преписка 
органът по приходите е констатирал, че за периода 
01.02.2009г. – 31.03.2009г. за извършения ВОД към основни 
клиенти „А. SRL” и NIDERA HANDELSKOMPANI в хода на 
ревизията ревизираното дружество е представило 
документи за сухопътен и воден транспорт. Относно ВОД 
извършен с водния транспорт от „Б. ”ЕООД са представени 
всички транспортни документи. Относно ВОД към Румъния 
със сухопътен транспорт на част от доставчиците на 
транспортни услуги са извършени насрещни проверки. 
Органът по приходите е посочил, че са налични фактури и 
товарителници, заверени от получателите, че са получени 
на територията на друга държава – членка. Органът по 
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приходите е посочил на стр. 3 от РД /стр. 3068 от 
установителната преписка/, че ревизираното лице е 
представило в хода на установителното производство 
копия на отчет по сметка на Юробанк с приложени към тях 
SWIIFT съобщения във връзка с получени плащания от „А. 
SRL” за периода 01.02.2009г. – 28.02.2009г., както следва: 
отчет с-ка № 14/02.02.2009г., № 18/13.02.2009г., № 
19/16.02.2009г. и № 21/18.02.2009г.. От съдържанието на 
РА в частта на начислен данък ДДС следва, че данъкът е 
начислен по съображение за липса на ВОД, тъй като 
представляващия и едноличен собственик на капитала на 
дружеството получател е починал и с факта на 
настъпването на смъртта са прекратени пълномощията на 
упълномощеното лице, а и има отказ от наследниците. Този 
извод на органа по приходите е неправилен. Видно от 
доказателствата за статус на дружеството /стр.174 от 
съдебната преписка/, „А. SRL” е действащо към момента на 
разглеждане на делото; VIN на „А. SRL” е валиден към 
момента на разглеждане на делото /стр.13 от съдебната 
преписка/ и от доказателствата за деклариране на ВОД от 
„А. SRL” /стр.183 и сл. от съд преписка/, данъчната 
декларация е подадена от упълномощено лице – К. е.. Тези 
констатации водят до извод, че дружеството „А. SRL” е 
осъществявало дейност и след смъртта на лицето 
едноличен собственик на капитала и управляващ. Този 
извод е подкрепен и от доказателствата събрани в хода на 
установителното производство – отчет по сметка на 
Юробанк и ЕФ ДЖИ България АД – стр.26 до 45 от 
установителната преписка, от които са видни извършени 
плащания по фактурите издадени на „А. SRL”, като тези 
плащания са и през м.март 2009г., т.е. след настъпване на 
смъртта на собственика на капитала на дружеството. От 
представените доказателства във връзка с извършване на 
ВОД и тези за продължаване на дейността на „А. SRL” след 
настъпване на смъртта на представляващия го едноличен 
собственик на капитала следва извод, че независимо от 
дадения от румънските данъчни власти отговор, че ще 
предприемат процедура за обявяване на „А. SRL” за 
неактивен търговец, дружеството е било действащо и с 
валиден VIN номер към момента на разглеждане на делото 
и към момента на извършване на ВОД. Доставчикът не е 
можел да знае за настъпилата промяна в статута на 
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дружеството. При извършване на ВОД необходимо е 
доставчикът да провери наличието на активен данъчен 
номер за целите на ДДС на получателя. В случая не е 
спорно, че получателя е имал активен данъчен номер за 
целите на ДДС. Декларирането на ВОП от страна на „А. 
SRL” е допълнително доказателство за осъществяването 
на ВОД. На изложените съображения в тази част РА е 
неправилен и следва да бъде отменен. 
При разглеждането на спора, съдът констатира, че органът 
по приходите е отказал право на данъчен кредит на 
ревизираното дружество по доставките от „Ф. с. В. ”ЕООД и 
„А. Т. БГ В.”ЕООД във връзка с констатациите, че 
предходните доставчици на тези доставчици не са 
извършили доставките към „Ф. с. В. ”ЕООД и „А. Т. БГ 
В.”ЕООД, като е направил извод, че доставчиците „Ф. с. В. 
”ЕООД и „А. Т. БГ В.”ЕООД не са разполагали с 
количествата стока, които да продадат на „Б. ”ЕООД. 
Органът по приходите не оспорва факта, че „Б. ”ЕООД е 
извършил последващи доставки със стока от същия вид и 
количество. Органът по приходите не твърди „Б. ”ЕООД да 
е получил стоката, която твърди че е получил от „Ф. с. В. 
”ЕООД и „А. Т. БГ В.”ЕООД от други доставчици. Органът 
по приходите е отказал право на данъчен кредит на „Б. 
”ЕООД по съображение, че след като неговите доставчици 
/„Ф. с. В. ”ЕООД и „А. Т. БГ В.”ЕООД/ не доказват произхода 
на продадената стока то е налице „липса на реалност на 
доставката” между доставчиците на „Б. ”ЕООД и „Б. ”ЕООД, 
което по съществото си представлявало неизпълнение на 
формалностите поставени от държавата за упражняване на 
правото на приспадане на данъчен кредит. 
„Б. ”ЕООД поддържа, че е получил реално стоката от 
доставчиците си и, че на правото му на приспадане на 
данъчен кредит не следва да се отразяват отношенията на 
неговите доставчици с предходните им доставчици. 
Намира, че органът по приходите е приел, че по отношение 
на предходните доставчици е налице данъчна измама, 
която не следва да се отразява на доставката между него и 
доставчиците му. 
Съгласно националното законодателство – в разпоредбите 
на ЗДДС, непредставянето от страна на прекия доставчик 
на доказателства за това, че разполага с ДМА, 
квалифициран персонал и търговски обект, с оглед вида на 
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стоките, не може да обоснове липсата на реалност, както е 
приел органът по приходите. Същото се отнася и до 
непредставянето на доказателства от предходния 
доставчик за транспортирането на стоките до неговия 
получател, наличие на търговски обект и нает персонал. 
След като по делото са налице доказателства, чрез които 
се установява осъществяването на преките доставки, то 
липсата на доказателства за осъществяването на 
предходните доставки не може да обуслови извод, че не са 
осъществени и преките. В разпоредбите на ЗДДС касаещи 
правото на данъчен кредит няма изискване да бъде 
установен произходът на стоката. Въпреки липсата на 
легално определение за понятието "произход на стоката" в 
установената практика за целите на данъчното облагане се 
приема, че за стока с установен произход се приема тази, 
за която е доказано наличието на производител или 
вносител. Установяването на такъв произход на стоката 
обаче не е предвидено от ЗДДС, като предпоставка за 
признаване право на данъчен кредит, а невъзможността да 
бъде установен произходът на стоката не обуславя извода, 
че въпросната стока въобще не съществува и не може да 
бъде предмет на доставки и съответно, че не са 
осъществени реални доставки на тази стока. Следва да се 
отбележи, че в случая не е доказано наличие на 
предпоставките по чл.177 ЗДДС, в който е регламентирана 
отговорността на ревизирано лице - получател по 
облагаема доставка, за дължимия и невнесен данък от 
друго регистрирано лице. В случая изобщо не се касае до 
невнесен данък от друго регистрирано лице, а освен това 
органите по приходите не са посочили тази разпоредба 
като правно основание за отказа на данъчен кредит. 
Изискването за доказване на реалността на предходните 
доставки от лицето ползвало право на данъчен кредит по 
последващи доставки е поставено от приходната 
администрация в ревизионната практика и този подход при 
отказване на правото на данъчен кредит е приет като 
правилен в практиката на част от съставите /разглеждащи 
данъчни дела/ на Върховния административен съд на 
Република България. 
Предвид така очертаните спорни моменти между страните 
и след като съдът, пред които е повдигнат спора за 
ползването на данъчния кредит не е компетентен да 
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тълкува общностното право, а за правилното разрешаване 
на спора е намерил за необходимо да бъде дадено 
тълкуване на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 
ноември 2006г. относно общата система на данъка върху 
добавената стойност и по - точно относно обхвата на 
формалностите, които могат да бъдат поставени от 
държавите членки във връзка с ползването на данъчен 
кредит от задължените лица и мерките, които могат да 
бъдат наложени от държавите членки за предотвратяване 
на избягването на заплащане на данъчни задължения и 
използването им по начин, който от гледна точка на 
задължените лица поставя под въпрос неутралността на 
ДДС като основен принцип на общата система на ДДС, 
въведен от общностното право е отправил преюдициално 
запитване до съда на Европейския съюз, в което е поставил 
десет въпроса.  
Постановено е Решение на Съда /трети състав/ от 6 
декември 2012г. по дело С-285/11, съгласно което членове 
2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 и 178 от Директива 2006/112/ЕО на 
Съвета от 28 ноември 2006г. относно общата система на 
данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в 
смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в 
главното производство не допускат на 
данъчнозадълженото лице за бъде отказано правото на 
приспадане данъка върху добавената стойност за 
доставката на стоки, поради това, че поради измами или 
нередности, извършени нагоре или надолу по веригата 
спрямо тази доставка, се счита, че последната не е била 
реално осъществена, без въз основа на обективни данни 
да е доказано, че това данъчнозадължено лице е знаело 
или е трябвало да знае, че посочената от него сделка, на 
която то основава правото си на приспадане, е част от 
измама с данък върху добавената стойност, извършена 
нагоре или надолу по веригата от доставки. 
С оглед даденото тълкуване на директивата и при 
установеното и неоспорено от ответника постъпване на 
стоката при ревизираното дружество и последващото 
разпореждане с нея, съдът намира, че изводите на органа 
по приходите за липса на доставки от „Ф. с. В. ”ЕООД и „А. 
Т. БГ В.”ЕООД към „Б. ”ЕООД са неправилни.  
Съгласно приетото от съда заключение по допусната ССчЕ, 
кредитирано като компетентно и обективно дадено, 
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кореспондиращо със събраните доказателства и 
неоспорено от страните към датите на издаване на всяка 
фактура „А.БГ Варна”ЕООД е разполагало с количества 
пшеница закупени от доставчици описани подробно в 
колона 2 на Приложение №2 на стр.10 от заключението по 
експертизата. Вещото лице е посочило и, че доставчикът 
„Ф. с. В. ”ЕООД е отчел приходи от доставките на пшеница 
и е отчел разходи за покупка на стоката, представляваща 
„пшеница реколта 2008г.” на стойност 389 548.76лв. общо 
за 1 716.600т. пшеница и разходи за външни услуги по сч. 
сметка 602 в размер на 15 335.00лв. общо и, че 
доставчикът „А. БГ В.” ЕООД е отчел приходи от 
процесните доставки на пшеница. Отчетени са разходи за 
покупки на стоката, представляваща „пшеница реколта 
2008г.” на стойност 4 952 455.08лв. общо и разходи за 
външни услуги по счетоводна сметка 602 в размер на 53 
058.70лв. общо. Вещото лице е констатирало и че 
разплащането по фактурите е извършено от 
жалбоподателя по дати и суми с банкови преводи подробно 
описани в заключението /стр.10 – стр.11 от заключението/. 
Вещото лице е констатирало, че през месец януари и 
февруари 2009г. ревизираното лице е извършило доставки 
на клиенти подробно описани в табличен вид на стр.11 и 
стр.12 от заключението по номер на издадената от 
ревизираното лице фактура, име на клиент, количество за 
доставките през м.02.2009г. и стойност за доставките през 
м.01.2009г.. Вещото лице е извело изводи, че наличното 
количество пшеница на 01.01.2009г. е 73.740т., закупено от 
доставчици през 2008г.. През периода 01.01.2009г. – 
28.02.2009г. е закупена пшеница, реколта 2008г. в размер 
на 23 971.400т. от доставчици изброени в Приложение 3 на 
заключението. През същия период са отчетени 24 045.140 
т. общо продажби на клиенти, изброени в т.5 от 
заключението и загуби от товарене на кораб съответно 
0.890т. и 4.210т.. В края на ревизирания период – 
31.03.2009г. жалбоподателят не е отчел налично 
количество пшеница, реколта 2008г.. След проследяването 
на движението на стоката „пшеница, реколта 2008г.” 
вещото лице е констатирало съответствие между 
наличните на 01.01.2009г. количества, отчетените покупки и 
продажби до пълното изчерпване на цялото количество 
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пшеница, т.е. на 31.03.2009г. няма отчетени налични 
количества „пшеница, реколта 2008г.”. 
Съдът след преценка на съдържанието на договорите 
подписани с доставчиците констатира, че страните са 
уговорили условия на доставката СРТ „Пристанище Варна”. 
„Б. ”ЕООД е бил товародател на м/к Гардно и м/к Спар 
Емералд, като пшеницата е разтоварвана директно на 
кораб или в магазия.  
„Пристанище - Варна” като митническа зона води 
специален пропусквателен режим. От изходящите от 
„Пристанище - Варна” документи се установява следния 
механизъм на получаване на стоката: при влизане в 
пристанището на пътните превозни средства натоварени 
със стоката, водачът на превозното средство предава на 
служител на пристанището пътно- прехвърлителната 
разписка за товара за да се установи кой е получателя и се 
вписвало по партидата на „Б. ”ЕООД като товародател. 
Камионът се измерва на входящата везна и се записва 
номера на превозното средство, номера на личната карта 
на водача, като тази кантарна бележка служи като пропуск 
за влизането на територията на пристанището. На 
кантарната бележка също са записани данни за 
товародател и спедитор. Преди да се даде разрешение за 
разтоварване на стоката, от нея се вземали проби за 
качество и се давало разрешение за разтоварване с печат 
и с дата – щемпел „пробвано” от организацията за стоков 
контрол SGS – България – Варна. При разтоварването 
директно на кораб, служител от пристанището попълвал 
талиманска записка, в която е посочен номера на 
превозното средство и количеството на разтоварваната 
стока. При разтоварването в магазия, се съставял Приемен 
акт със същите данни. Ежедневно се отпечатвали и 
кантарни сведения, обобщаващи данните за приетите по 
партидата на всеки товародател количества и по тях се 
сравнявали данните със съставените талимански записки и 
приемни актове. При излизане от пристанището се 
измервала тарата на камиона празен, отпечатвала се 
кантарна бележка с „бруто”, „тара” и „нето” и по този начин 
се установявало разтовареното количество. Комплектовани 
заедно – екземпляр от кантарната бележка и пътно – 
прехвърлителна разписка за всяко разтоварено превозно 
средство, се предавала от търговския отдел на 



349 

 

пристанището на спедитор, които уведомявал 
товародателя „Б. ”ЕООД за полученото от съответния 
доставчик количество. На база на така потвърдените 
количества, „Б. ”ЕООД е приел, че е получил стоката от 
съответните доставчици. От събраните доказателства 
изходящи от „Пристанище Варна” може да бъде изведен 
извод, че стоката предмет на процесните фактури е приета 
от „Б. ”ЕООД на територията на „Пристанище - Варна”.  
Към установителната преписка са приложени 
доказателства за извършени плащания по съответните 
фактури. 
Налице са доставки от „Ф. с. В. ”ЕООД и „А. Т. БГ В.”ЕООД 
към „Б. ”ЕООД, като без значение са отношенията между 
преките доставчици на ревизираното дружество и техните 
доставчици, доколкото не са въведени твърдения, за 
знание у представляващите ревизираното дружество, че са 
участници в данъчна измама и/или знание, че доставчиците 
им са участници в данъчна измама. Съгласно Решение на 
СЕО /трети състав/ от 06.09.2012г. по дело С-324/11 само в 
случай, че данъчният орган представи конкретни улики за 
наличието на данъчна измама, Директива 2006/112 и 
принципът на данъчен неутралитет допускат националната 
юрисдикция да провери въз основа на цялостна преценка 
всички обстоятелства по случая и дали самият издател на 
фактурата е извършил процесната сделка. 
Предвид изложеното ревизионният акт в тази част е 
неправилен и следва да бъде отменен. 
С оглед изхода на спора и на основание чл.161, ал. 1 от 
ДОПК молбата на процесуалният представител на 
жалбоподателя за присъждане разноски е основателна, 
поради което на ответника следва да бъдат присъдени 
разноски в размер на 17 700.22лв. / от които депозит ССчЕ 
420лв., адвокатско възнаграждение 16 670лв. и разноски за 
водене на делото пред СЕС – 610.22лв./. 
Водим от горното, съдът: 
РЕШИ: 
ОТМЕНЯ по оспорването по жалбата на „Б. ”ЕООД 
Ревизионен акт № 180901196/10.03.2010г., издаден от 
орган по приходите при ТД на НАП – гр.Варна, офис Русе, 
потвърден в обжалваната част с Решение № 325 / 
21.06.2010г. на началника на отдел „УИ” при Дирекция 
“ОУИ” – Варна /с ново наименование директор на дирекция 
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"Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при 
централното управление на Националната агенция за 
приходите – изм. ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 
г./ при ЦУ на НАП изпълняваща правомощията на 
Директора на Дирекция “ОУИ” /с ново наименование 
директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна 
практика" при централното управление на Националната 
агенция за приходите – изм. ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 
01.01.2013 г./ Варна при ЦУ на НАП, включително и тези по 
чл.152, ал.2 от ДОПК въз основа на Заповед № ЗЦУ – 
537/04.05.2010г. на изпълнителния директор на НАП. 
ОСЪЖДА Директора на дирекция "Обжалване и данъчно-
осигурителна практика" при централното управление на 
Националната агенция за приходите да заплати на „Б. 
”ЕООД разноски в размер на 17 700.22лв.. 
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен 
срок от деня на съобщението за изготвянето му пред 
Върховния административен съд по реда на АПК. 
Препис от решението да се предостави на Съда на 
Европейския съюз. 
Съдия при Административен съд Варна: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 9.07.2012 г., Добруджанска петролна 

компания, С-298/11 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА 
9 юли 2012 година „Заличаване“ По дело C-298/11 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 
основание член 267 ДФЕС от Административен съд Варна 
(България) с акт от 13 май 2011 г., постъпил в Съда на 14 
юни 2011 г., в рамките на производство по дело 
„Добруджанска петролна компания“ АД 
срещу 
Директор на дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“ — гр. Варна, при Централно управление 
на Националната агенция за приходите, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪДА, 
след изслушване на генералния адвокат г-жа E. Sharpston, 
постанови настоящото 
Определение 
1. С писмо от 3 май 2012 г. секретариатът на Съда изпраща 
на запитващата юрисдикция Решение от 26 април 2012 г., 
постановено по съединени дела Болкан енд Сий пропъртис 
и Провадинвест, C-621/10 и C-129/11 (все още 
непубликувани в Сборника), като я приканва да го уведоми 
дали с оглед на посоченото решение поддържа искането си 
за преюдициално заключение. 
2. С писмо от 29 май 2012 г., постъпило в Съда на 27 юни 
2012 г., Административен съд Варна уведомява Съда, че не 
смята да поддържа искането си за преюдициално 
заключение. 
3. При това положение следва да се разпореди делото да 
бъде заличено от регистъра на Съда. 
4. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното 
производство настоящото дело представлява отклонение 
от обичайния ход на производството пред националната 
юрисдикция, последната следва да се произнесе по 
съдебните разноски. Разноските, направени за представяне 
на становища пред Съда, различни от тези на посочените 
страни, не подлежат на възстановяване. 
По изложените съображения председателят на Съда 
определи: 
Заличава дело C-298/11 от регистъра на Съда. 
Съставено в Люксембург на 9 юли 2012 година. 
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РЕШЕНИЕ № 3061/19.12.2012 г. на Варненския 
административен съд, Първо отделение, ХХVІІ-ми 
състав9 
в публично заседание на двадесет и втори ноември две 
хиляди и дванадесета година в състав: 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА  
при секретаря Д.Д. и в присъствието на прокурора ……….., 
като разгледа докладваното от съдия Иванова адм.дело N 
522 по описа на Административен съд Варна за 2011 год., 
за да се произнесе, взе предвид: 
Производството е по чл.156 и сл. от ДОПК. 
Образувано е по жалба на „//// "АД , ЕИК ******** 
,представлявано от К.В.П. ,със седалище и адрес на 
управление *** и с адрес за призоваване *** против 
Ревизионен акт № 1001514/28.06.2010г ,издаден от орган 
по приходите при ТД на НАП Варна офис Добрич 
,потвърден с Решение № 643 / 27.08.2010г. на Директора на 
Дирекция “ОУИ” – Варна при ЦУ на НАП, в частта с която са 
установени задължения по ЗКПО / отм./ за 2004 и 2005г в 
размер общо на 2963.69лв -данък и 1914.65лв - лихва и по 
ЗДДС /отм./ и ЗДДС / в сила от 01.01.2007г / са установени 
задължения за д.п.м.01.2005г ; дпм.02.2005г ; дпм.10.2008г 
;дпм.02.2009г и дпм.06.2009г в общ размер на 68250.83лв - 
данък и 12544.88лв - лихва.  
В жалбата се твърди, че РА е незаконосъобразен, като 
постановен в нарушение на процесуалния и материалния 
закон. Наведени са доводи, че е налице доставка на стоки и 
услуги по процесните фактури и са налице всички 
основания за възникване и упражняване на правото на 
приспадане на данъчен кредит, както и че липсва 
основание за увеличение на финансовия резултат по реда 
на чл.23 ал.2 т.10 от ЗКПО във връзка с установяването на 
корпоративен данък.Намира за неправилен извода на 
ревизиращият екип ,че липсата на писмен договор за 
предоставените услуги по ф-ри № № 0.71331/31.01.2005г и 
№ 0....71334/28.02.2005г изд. от "Спарг"ООД означава 
липса на доставка на услуга , като се позовава и на 
извършена ревизия на последното дружество ,приключила 
с влязъл в сила РА № 080900307/16.11.2009г на ТД на НАП 
Добрич,в който не са направени констатации и изводи за 

                                                           
9
 Обжалвано пред ВАС, адм. д. 1921/2013 г. по описа на ВАС. 
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липса на документална обоснованост на прихода на 
"Спарг"ООД за същият период. Счита ,че е недопустимо по 
една и съща сделка да се признава прихода като 
документално обоснован при доставчика и да се отказва 
признаване на разхода като документално необоснован при 
получателя на доставката. Досежно непризнат данъчен 
кредит по същите фактури във връзка с ревизията по ЗДДС 
се поддържат същите възражения за нееднакво прилагане 
на закона при доставчика и при получателя по доставката 
,тъй като със горецитираният ревизионен акт на 
"Спарг"ООД няма констатации за неправомерно 
начисляване на ДДС за тези сделки. Относно допълнително 
начисленият ДДС по доставки свързани с покупко-продажба 
на недвижими имоти в жалбата се оспорва както 
приложението на разпоредбата на чл.27 ал.3 т.1 от ЗДДС 
,така и заключението на в.л Д. М. , назначена в 
административнот опроизводство за пазарната цена на 
имотите , обективирана в доклад № 610-13/18.05.2010г ,тъй 
като експерта не е посочил от какви конкретни сделки , 
между кои страни и за кои подобни имоти е почерпена 
такава информация. Моли да се отмени РА в обжалваната 
част .  
В съдебно заседание жалбоподателя се представлява от 
адв.К. , която в подробна писмена защита е изложила 
доводи за незаконосъобразност на обжалваният 
ревизионен акт в отделните му аспекти. 
Ответната страна, Директор на Дирекция „ОУИ” – Варна 
при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител, 
изразява становище за неоснователност на жалбата и 
отхвърлянето й като такава. Претендира присъждане на 
юрисконсултско възнаграждение. 
Предмет на настоящото съдебно производство е 
Ревизионен акт 1001514/28.06.2010г ,издаден от орган по 
приходите при ТД на НАП Варна офис Добрич , в частта с 
която са установени задължения по ЗКПО / отм./ за 2004 и 
2005г в размер общо на 2963.69лв -данък и 1914.65лв - 
лихва и по ЗДДС /отм./ и ЗДДС / в сила от 01.01.2007г / са 
установени задължения за д.п.м.01.2005г ; дпм.02.2005г ; 
дпм.10.2008г ;дпм.02.2009г и дпм.06.2009г в общ размер на 
68250.83лв - данък и 12544.88лв – лихва. 
Ревизията е надлежно възложена и извършена от лица 
,притежаващи съответната компетентност , поради което 
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горепосоченият ревизионен акт не страда от пороци 
водещи до неговата нищожност. 
Жалбоподателя е предприел със жалба вх№ 
К16119/14.07.2010г задължителното обжалване на РА по 
адм.ред -пред по-горестоящият адм.орган в резултат на 
което с Решение № 643/27.08.2010г е потвърден последния 
в горепосчените части и е отменен в частта с която е 
определен за внасяне корпоративен данък за 2008г в 
размер на 7710.51лв - данък и 1087.40лв - лихва . Пред 
настоящата инстанция се обжалва РА в частта , с която не 
е отменен от Директора на Дирекция”ОУИ” Варна. 
След като разгледа оплакванията, изложени в жалбата, 
доказателствата по делото, становищата на страните и в 
рамките на задължителната проверка по чл.160 от ДОПК, 
административния съд приема за установено от 
фактическа страна следното: 
Жалбоподателя "Доброджанска петролна компания"АД е 
вписано в търговският регистър при ДОС от 2002г ,с 
предмет на дейност "търговия с петролни продукти в 
страната и чужбина" . Дружеството има регистрация по 
ЗДДС от 14.06.2002г ,на осн.чл.110 ал.2 от ЗДДС. 
През данъчен период м.01.2005г. и м.02.2005г дружеството 
е упражнило право на приспадане на данъчен кредит по ф-
ри № № 0.71331/31.01.2005г ,с предмет „офис услуги 2004г 
„ ; № 0....71334/28.02.2005г, с предмет ” офис услуги 2005г „ 
и № 0…155/28.02.2009г с предмет „наем по договор” изд. от 
"Спарг"ООД . 
С оглед обстоятелството ,че не бил представен договор за 
ползуването на офиса от „//// АД ,който е собственост на 
„Спарг” ООД и предвид наличието на свързаност на 
физическите лица, представляващи двете дружества в 
посочения период съгласно § 1 т.З б."ж" от ДР на ЗКПО 
/отм./ е отказано право на приспадане на дан.кредит. 
Съдът намира тези изводи за неправилни.  
За да се признае право на приспадане на данъчен кредит, 
цитираният чл.64 ал.1 т.З от ЗДДС /отм./ изисква 
доставката, по която е начислен данъкът, да е облагаема 
към датата на възникване на данъчното 
събитие.Обстоятелството ,че не е предоставен на органа 
по приходите договор за наем или за друга облигационна 
връзка между „//// АД и „Спарг” ООД е несъществено ,тъй 
като формата на сделката няма значение за данъчното 
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облагане. Значение за данъчното право има не 
юридическата форма на сделката / доставката/ ,а 
съответният счетоводен документ. Обратното наличието на 
счетоводен документ не може да санира сделката от 
юридическа гледна точка ако тя страда от пороци , но и 
перфектността на договора не може да доведе до 
възникване правото на приспадане на данъчен кредит.  
На доставчика «Спарг» ООД е извършена ревизия по ЗДДС 
за периода от 01.01.2005г. до 30.04.2009г., приключила с 
влязъл в сила ревизионен акт № 080 900307/16.11.2009г. на 
ТД на НАП гр.Добрич, потвърден с Решение № 
816/08.03.2010г. на Директора на Дирекция «ОУИ» при ЦУ 
на НАП Варна, приет като доказателство по делото от който 
е видно ,че няма констатации на органа по приходите за 
неправомерно начисляване ДДС по документираните с 
горепосочените фактури доставки.  
Този РА , издаден на прекия доставчик обхваща 
процесните периоди и данъчните му задължения по ЗДДС 
т.е съдържанието му е от съществено значение при 
преценка реалността на доставките към жалбоподателя. 
Признаването на доставката за реално извършена от 
доставчика , съответно отричането на това за същата 
доставка при жалбоподателя води до нарушаване на един 
от основните принципи в данъчния процес, а именно 
принципа на законност, изведен с нормата на чл.2,ал.1 от 
ДОПК. Посочения принцип въвежда безусловното 
задължение за органите по приходите да прилагат законите 
точно и еднакво спрямо всички лица, което в случая е 
нарушено спрямо жалбоподателя. Основателен е довода 
на защитата на жалбоподателя ,че ако на последния се 
откаже данъчен кредит по посочените фактури, ще се 
получи двойно облагане с ДДС за една и съща доставка. 
Затова отказвайки правото на приспадане на данъчен 
кредит по процесните фактури, съобразявайки съставения 
ревизионен акт на доставчика „Спарг”ООД ще се допусне 
двойно начисление на ДДС, което не е целта на данъчното 
облагане с косвени данъци по ЗДДС / В този смисъл 
Решение № 3969/13.04.2006 год. по адм.дело № 8959/2005 
год., Решение № 170 от 9.01.2006 г. на ВАС по адм. д. № 
4288/2005 г., I о., докладчик председателят Фани 
Найденова/. В хода на съдебното производство е прието 
заключение на съдебно-счетоводна експертиза, което 
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съдът кредитира като компетентно, обективно и 
безпристрастно дадено,което изцяло потвърждава извода 
на съда.Съдът намира, че в случая са налице и условията 
на чл.71 от ЗДДС, като жалбоподателят притежава данъчен 
документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 
114 и 115, в който данъкът е посочен на отделен ред - по 
отношение на доставки на стоки или услуги, по които 
лицето е получател. Предвид гореизложеното и с оглед 
спазването от жалбоподателя на формалните 
предпоставки за упражняване правото му на данъчен 
кредит РА, в частта, в която е отказано право на данъчен 
кредит по фактури № 0.71331/31.01.2005г ,с предмет „офис 
услуги 2004г „ ; № 0....71334/28.02.2005г, с предмет ” офис 
услуги 2005г „ и № 0…155/28.02.2009г с предмет „наем по 
договор” изд. от "Спарг"ООД на осн. чл.64,ал.1,т.3 от 
ЗДДС,във връзка с чл.68,ал.1,т.1 от с.з., във връзка с чл.6 
от ЗДДС следва да бъде отменен.  
През 2008г. с нотариален акт № 45 том V рег.№ 4226 дело 
№ 717/2008г на нотариус Красимира Кангалова с район на 
действие РС Добрич / акт № 200, т.ХХІV , дело № 764/7 на 
Службата по вписвания Добрич / „//// „АД закупува от „Еон 
Асет Мениджмънт” ООД поземлен имот с индентификатор 
72624.295.39 с площ 3017 кв.м ; поземлен имот с 
индентификатор 72624.295.40 с площ 3534 кв.м и поземлен 
имот с индентификатор 72624.295.38 с площ 3001 кв.м.Във 
връзка с извършената доставка са издадени фактури 
№0000010/13.10.2008г –предмет на доставката поземлен 
имот с индентификатор 72624.295.38 ,с данъчна основа 
7295.87 лв и начислен ДДС -1459.17лв и фактура № 
0000011/13.10.2008г с предмет на доставката поземлени 
имоти с индентификатор 72624.295.39 и с индентификатор 
72624.295.40 с данъчна основа 249712.67 лв и начислен 
ДДС 0.00лв..Органа по приходите е приел ,че сделката е 
осъществена между свързани лица и данъчната основа на 
облагаемата доставка е невярно определена . 
През 2009г. с нотариален акт № 154 том.ІІІ рег.№ 2792 дело 
№ 322/2009г на нотариус Р. Г. с район на действие РС 
Добрич / акт № 148, т.ХІV , дело № 2487 , парт.книга 9760- 
на Службата по вписвания Добрич / „//// „ АД продава на 
„Спарг ” ЕООД поземлен имот с индентификатор 
72624.295.37 с площ 3232 кв.м, ведно с изградената в него 
бензиностанция , газостанция и ООХ със застоена площ 
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120 кв.м по разрешението за строеж , а по кадастрална 
карта обозначена с кадастрален номер 72614.295.37.1 със 
застроена площ 108 кв.м ,за цена на земята 26640лв с 
включено ДДС и цена на сградата 542760лв . Във връзка с 
извършената доставка са издадени фактури № 
0000019/08.06.2009г –предмет на доставката поземлен 
имот с индентификатор 72624.295.37 ,с данъчна основа 
22200.00 лв и начислен ДДС -4440 лв и фактура № 
0000020/08.06.2009г с предмет на доставката поземлени 
имоти с индентификатор 72624.295.37.1 с данъчна основа 
542760.00лв и начислен ДДС 0.00лв .Основание за 
неначисляване на ДДС е чл.45 ал.3 от ЗДДС,съгласно който 
: “Освободена доставка е и доставката на сгради или на 
части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите 
към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на 
други вещни права върху тях” , поради което 
жалбоподателя оспорва като незаконосъобразно 
допълнителното начисляване на ДДС в размер на 27 
340.83лв. и лихва за забава в размер на 5 388.92лв. в 
д.период 01.10.2008г. - 31.10.2008г.,както и допълнителното 
начисляване на ДДС в размер на 22 710лв. и лихви за 
забава в размер на 2 364.94лв. в данъчен период 
01.06.2009г. - 30.06.2009г.  
Органът по приходите приема и в двата случая, че са 
осъществени сделки между свързани лица, поради което 
данъчната основа на облагаемите доставки следва да се 
определя по реда на чл.27 ал.З т.1 от ЗДДС - по 
пазарната цена,с оглед на което е назначил експертиза в 
хода на адм.производство изготвена от в.л Д. М.,която се 
оспорва от жалбоподателя . От съда е отправено 
преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз 
относно тълкуването на разпоредбата на чл.80 от 
Директива 112 / 2006 и прякото му приложение. По повод 
на запитването бе образувано дело С—298/11 на Съда на 
ЕС. Тъй като с Решение на Съда на ЕС от 26.04.2012г. по 
съединени дела С- 621/10 и С-129/11 с предмет 
преюдициални запитвания, отправени на основание 
чл.267 от ДФЕС от Административен съд Варна 
/България/, се дава отговор на сходно запитване като 
настоящото, поради което с Определение от 29.05.2012г. 
оттегли направеното запитване до Съда на ЕС по дело С-
298/11. 
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С Решение от 26.04.2012г. са дадени следните отговори на 
поставените въпроси - член 80, параграф 1 от Директива 
2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно 
общата система на данъка върху добавената стойност 
трябва да се тълкува в смисъл, че установените в него 
условия за прилагане са изчерпателно посочени и поради 
това националното законодателство не може да предвижда 
на основание на тази разпоредба данъчната основа да 
бъде пазарната стойност на операцията извън изброените 
в посочената разпоредба случаи, в частност когато 
данъчнозадълженото лице има пълно право на приспадане 
на данъка върху добавената стойност, което националната 
юрисдикция следва да провери. 
При обстоятелства като тези в главните производства член 
80, параграф 1 от Директива 2006/112 предоставя на 
заинтересованите дружества правото да се позоват на него 
пряко, за да се противопоставят на прилагането на 
национални разпоредби, несъвместими с тази разпоредба. 
При невъзможност за тълкуване на вътрешното 
законодателство в съответствие с посочения член 80, 
параграф 1, запитващата юрисдикция следва да остави без 
приложение всяка противоречаща му разпоредба от това 
законодателство. 
В писмени бележки на процесуалния представител на 
жалбоподателя се прави искане за пряко приложение на 
чл.80 от Директива 2006/112. 
Въз основа на така установените факти, по приложението 
на материалния закон съдът намира следното: 
Между страните липсва спор по отношение на факти, още 
повече, че те се установяват от официални документи – 
нотариални актове. Спорните въпроси между страните са 
представлява ли продажбата на земя и сгради , облагаема 
доставка по смисъла на ЗДДС и как следва да бъде 
определена данъчната й основа.  
Безспорно продажбата на земя, върху която съществува 
сграда, обхваща и земята и сградата, по аргумент на чл.92 
от Закона за собствеността - собственикът на земята е 
собственик и на построеното върху нея, освен ако не е 
уговорено друго.  
Съгласно чл.45 от ЗДДС освободена доставка е 
прехвърлянето на правото на собственост върху земя, 
учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни 
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права върху земя, както и отдаването й под наем или 
аренда, както й доставката на сгради или на части от тях, 
които не са нови, като доставчикът разполага с правото да 
избере доставката да бъде облагаема. В конкретния 
случай, предвид безспорно установените факти, съдът 
намира, че обективираните в горепосочените нот.актове 
продажби на земя и сграда ,която не е нова по смисъла на 
§ 1 т.5 от ДР на ЗДДС, тъй като от издаването на 
разрешението за ползуване на 30.12.2003г до продажбата й 
през 2009г. са изминали повече от 60 месеца , съставляват 
освободени доставки и липсва задължение за доставчика 
за начисляване на ДДС.Изводите на приходната 
администрация в обратния смисъл са в противоречие както 
с материалите по делото, така и с материалния закон. 
Отделно от изложеното следва да се отбележи, че съдът 
не споделя довода на жалбоподателя за липса на 
свързаност на лицата по сделките ,а досежно пазарната 
цена на имотите по горепосочените сделки ,определени от 
експерта Михайлова в адм.производство , съдът намира че 
не следва да обсъжда дали законосъобразно е определена 
пазарната цена ,предвид прякото приложение на чл.80 от 
Директива 2006/112. 
Съгласно изложените съображения, съдът намира, че 
жалбата на „//// "АД против Ревизионен акт № 
1001514/28.06.2010г ,издаден от орган по приходите при ТД 
на НАП Варна офис Добрич , в частта с която са установени 
задължения по ЗДДС /отм./ и ЗДДС / в сила от 01.01.2007г / 
за д.п.м.01.2005г ; дпм.02.2005г ; дпм.10.2008г 
;дпм.02.2009г и дпм.06.2009г в общ размер на 68250.83лв - 
данък и 12544.88лв – лихва е основателна и в тази част 
обжалваният РА следва да се отмени.  
По ЗКПО  
Съгласно чл.23 ал.2 т.10 от ЗКПО /отм./, в редакцията за 
посочения период, финансовият резултат за данъчни цели 
се увеличава с „разходите, довели до намаляване на 
финансовия резултат /счетоводната печалба/загуба/, които 
данъчно задължените лица не могат да докажат 
документално по реда, определен в съответните 
нормативни актове, с първични документи, включително 
придружени с фискален бон от електронни касови апарати 
с фискална памет и от електронни системи с фискална 
памет или с касова бележка от кочан, издадена в 
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предвидени от нормативен акт случаи, или отчетени в 
нарушение на счетоводното законодателство или на 
принципа "документална обоснованост". Съгласно § 1 т.34 
от ДР на ЗКПО /отм./, „документална обоснованост” е 
документирането чрез съдържащи необходимите 
реквизити по Закона за счетоводството и отразяващи 
вярно и точно всяка стопанска операция документи. Не е 
налице документална обоснованост, когато е използван 
неистински документ, документ с невярно съдържание или 
преправен документ, които обстоятелства са установени 
със съдебен акт, както и когато е използван документ, 
издаден от лице, което не съществува, установено със 
справка от съответния публичен регистър или от лице, 
което осъществява търговска дейност без регистрация в 
Националната агенция за приходите.». В случая няма 
констатации в обжалвания акт за липсващи реквизити или 
твърдения за неистинност на документа, за невярност на 
неговото съдържание, нито за преправянето му.Липсата на 
писмен договор кореспондиращ с № 0.71331/31.01.2005г ,с 
предмет „офис услуги 2004г „ ; № 0....71334/28.02.2005г, с 
предмет ” офис услуги 2005г „ и № 0…155/28.02.2009г не е 
основание по смисъла на чл.23 ал.2 τ. 10 от ЗКПО /отм./, 
защото документалната обоснованост в случая е налице 
със съставянето на първичния счетоводен документ за 
осъществената услуга в изпълнение на устно сключения 
договор.Както беше посочено по-горе в проверявания 
период «////» АД е ползвало като офис за стопанската си 
дейност сграда, находяща се в гр.Добрич, ул."Пере Тошев" 
№ 2. На този адрес е регистрирано седалището и адресът 
на управление на дружеството. Жалбоподателя не е 
отчитал разходи за електроенергия, телефони, интернет, 
В. и К. и др. ,видно от заключението на съдебно - 
счетоводна експертиза на вещо лице В. Ж..Изводът е 
направен след проверка в счетоводството на 
жалбоподателя, а ползваните от вещото лице документи са 
представени по делото, не са оспорени и са приети като 
доказателства. Техният съвкупен анализ потвърждава 
верността на защитната теза на жалбоподателя, че 
процесиите фактури документират реално ползвани офис 
услуги, извън които дружеството не е правило разходи по 
посочените пера /ел.енергия, телефон, интернет и В и К/. 
На доставчика „Спарг” ООД е правена ревизия по ЗКПО за 
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периода от 01.01.2005г. до 31.12.2008г., приключила с 
влязъл в сила Ревизионен акт № 080 900307/16.11.2009г. 
на ТД на НАП гр.Добрич, потвърден с Решение № 
816/08.03.2010г. на Директора на Дирекция «ОУИ» при ЦУ 
на НАП Варна.Като задача на вещото лице по съдебно-
счетоводната експертизата бе възложено да установи дали 
е извършена корекция на финансовия резултат на „Спарг” 
ООД със сумите, посочени в издадените фактури. Според 
заключението на вещото лице, за отчетните 2005г., 2006г., 
2007г. и 2008г. в хода на данъчната ревизия на „Спарг” 
ООД не са установени суми за допълнително 
преобразуване на финансовия резултат, органът по 
приходите не е направил изводи за липса на документална 
обоснованост на прихода на това дружество за същия 
период. С оглед на това довода на жалбоподателя ,че е 
недопустимо по една и съща сделка да се прилага 
различен критерий като се признава като документално 
обоснован приходът при доставчика и като документално 
необоснован разходът при получателя е основателен и 
следва да бъде съобразен като се отмени обжалваният РА 
и в тази му част . 
С оглед изхода на спора, искането на процесуалния 
представител на жалбоподателя за присъждане на 
сторените по делото разноски е основателно и следва да 
бъде уважено съобразно действително извършените 
разходи в размер на 1250 лв., от които 50лв. държавна 
такса, 200лв. депозит за вещо лице и 1000лв. заплатено 
адвокатско възнаграждение.С определение от 09.07.2012г 
по дело С-298/11 на СЕС ,председателя на съда е 
постановил , че предвид обстоятелството ,че за страните 
по главното производство ,делото пред СЕС представлява 
отклонение от обичайният ход на производството пред 
националната юрисдикция , последната следва да се 
произнесе по съдебните разноски пред СЕС , каквито 
страните в настоящият процес не сочат и не представят 
доказателства за сторени такива разноски,поради което не 
следва да бъдат присъждани такива. 
Водим от горното, съдът 
 
Р Е Ш И: 
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1001514/28.06.2010г ,издаден 
от орган по приходите при ТД на НАП Варна офис Добрич 
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,потвърден с Решение № 643 / 27.08.2010г. на Директора на 
Дирекция “ОУИ” – Варна при ЦУ на НАП, в частта с която са 
установени задължения по ЗКПО / отм./ за 2004 и 2005г в 
размер общо на 2963.69лв -данък и 1914.65лв - лихва и по 
ЗДДС /отм./ и ЗДДС / в сила от 01.01.2007г / са установени 
задължения за д.п.м.01.2005г ; дпм.02.2005г ; дпм.10.2008г 
;дпм.02.2009г и дпм.06.2009г в общ размер на 68250.83лв - 
данък и 12544.88лв - лихва.  
ОСЪЖДА Директора на Дирекция „ОУИ” – Варна при ЦУ на 
НАП да заплати на „//// "АД , ЕИК *********,представлявано 
от К.В.П. ,със седалище и адрес на управление *** и с 
адрес за призоваване *** сума в размер на 1250 лв. , 
представляваща сторени по делото разноски. 
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред 
Върховния административен съд, в 14 – дневен срок от 
получаването му. 
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РЕШЕНИЕ ОТ 22.11.2012 Г., ДИДЖИТАЛНЕТ И ДР., 
C-320/11, C-330/11, C-382/11 И C-383/11 
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (шести състав) 
22 ноември 2012 година(*) 
„Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — 
Комбинирана номенклатура — Апарати с възможност за 
приемане на телевизионни сигнали, съдържащи модем за 
достъп до интернет и осигуряващи интерактивен обмен на 
информация“ 
По съединени дела C-320/1110, C-330/1111, C-382/1112 и 
C-383/1113 
с предмет преюдициални запитвания, отправени на 
основание член 267 ДФЕС от Административен съд — 
Варна (България) с актове от 10 юни, 21 юни, 27 юни и 1 
юли 2011 г., постъпили в Съда съответно на 27 юни, 29 юни 
и 18 юли 2011 г., в рамките на производства по дела 
„Диджиталнет“ ООД (C-320/11 и C-383/11), 
„Цифрова компания“ ООД (C-330/11), 
„М САТ КЕЙБЪЛ“ АД (C-382/11) 
срещу 
Началник на Митнически пункт — Варна Запад при 
митница Варна, 
СЪДЪТ (шести състав), 
състоящ се от: г-н U. Lõhmus, изпълняващ функцията на 
председател на шести състав, г-н Ал. Арабаджиев и г-н C. 
G. Fernlund (докладчик), съдии, 
генерален адвокат: г-н P. Cruz Villalón, 
секретар: г-н M. Aleksejev, администратор, 
предвид изложеното в писмената фаза на производството и 
в съдебното заседание от 6 септември 2012 г., 
като има предвид становищата, представени: 
– за „Диджиталнет“ ООД, „Цифрова компания“ ООД и „М 
САТ КЕЙБЪЛ“ АД, от г-н М. Ралчев, адвокат 
– за Началник на Митнически пункт — Варна Запад при 
митница Варна, от г-н Д. Йорданов, както и от г-жа С. 
Вълкова, г-жа Д. Йорданова, г-жа Н. Йоцова и г-жа В. 
Конова, в качеството на представители, 

                                                           
10

 Адм. д. № 2131/2010 г. по описа на Административен съд – Варна. 
11

 Адм. д. № 2724/2010 г. по описа на Административен съд – Варна. 
12

 Адм. д. № 1636/2010 г. по описа на Административен съд – Варна. 
13

 Адм. д. № 2126/2010 г. по описа на Административен съд – Варна. 
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– за българското правителство, от г-н Ю. Атанасов, в 
качеството на представител, 
– за Европейската комисия, от г-жа L. Bouyon и г-н Д. 
Русанов, в качеството на представители, 
предвид решението, взето след изслушване на генералния 
адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на 
заключение, 
постанови настоящото 
Решение 
1. Преюдициалните запитвания се отнасят до тълкуването 
на Комбинираната номенклатура, съдържаща се в 
приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 
23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа 
номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, стр. 
1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, 
том 4, стр. 3), съответно изменена с Регламент (ЕО) № 
1214/2007 на Комисията от 20 септември 2007 година (ОВ L 
286, стр. 1, с поправка в ОВ L 164, 2008 г., стр. 46), 
Регламент (ЕО) № 1031/2008 на Комисията от 19 септември 
2008 година (ОВ L 291, стр. 1, с поправки в ОВ L 37, 2009 г., 
стр. 14 и ОВ L 179, 2009 г., стр. 68) и Регламент (ЕО) № 
948/2009 на Комисията от 30 септември 2009 година (ОВ L 
287, стр. 1, с поправка в ОВ L 149, 2010 г., стр. 27, наричана 
по-нататък „КН“), както и до тълкуването на член 78, 
параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 
октомври 1992 година относно създаване на Митнически 
кодекс на Общността (ОВ L 302, стр. 1; Специално издание 
на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58, наричан 
по-нататък „Митническият кодекс“). 
2. Запитванията са отправени по повод спорове между 
„Диджиталнет“ ООД (наричано по-нататък „Диджиталнет“), 
„Цифрова компания“ ООД (наричано по-нататък „Цифрова“) 
и „М САТ КЕЙБЪЛ“ АД (наричано по-нататък „M САТ 
КЕЙБЪЛ“) и началника на Митнически пункт — Варна Запад 
при митница Варна (наричан по-нататък „началника на 
митница Варна) по повод заплащането на митни сборове 
във връзка със set-top модули с комуникационна функция. 
 
 
 
Правна уредба 
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Общото споразумение за митата и търговията от 1994 
г. и Споразумението за търговията с продукти на 
информационните технологии 
3. Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 
1994 г. и по-специално Договореността относно 
тълкуването на член II:1 б) от ГАТТ, са включени в 
Споразумението за създаване на Световната търговска 
организация (СТО), подписано в Маракеш на 15 април 1994 
г. и одобрено с Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 
декември 1994 година относно сключването от името на 
Европейската общност, що се отнася до въпроси от 
нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на 
Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 
г.) (ОВ L 336, стр. 1; Специално издание на български език, 
2007 г., глава 11, том 10, стр. 3). 
4. Споразумението за търговията с продукти на 
информационните технологии — състоящо се от 
Декларацията на министрите за търговията с продукти на 
информационните технологии, приета на 13 декември 1996 
г. по време на първата конференция на СТО в Сингапур, 
както и от приложенията и притурките към нея (наричано 
по-нататък „СИТ“) — и съобщението за прилагането на това 
споразумение са одобрени от името на Общността с 
Решение 97/359/ЕО на Съвета от 24 март 1997 година 
относно премахването на митата за продуктите на 
информационните технологии (ОВ L 155, стр. 1; Специално 
издание на български език, 2007 г., глава 11, том 14, стр. 
186). В параграф 1 от СИТ се уточнява, че търговският 
режим на всяка от договарящите страни следва да се 
развива по начин, разширяващ възможностите за достъп до 
пазара на продукти на информационните технологии. 
5. Съгласно параграф 2 от СИТ всяка договаряща страна 
ще консолидира митата и други налози и такси от всякакъв 
вид по смисъла на член II:1 б) от ГАТТ 1994 и ще ги 
премахне по отношение на определени продукти, сред 
които „set-top модули с комуникационна функция: 
микропроцесорни устройства, съдържащи модем за достъп 
до интернет и осигуряващи интерактивен обмен на 
информация“. [неофициален превод] 
6. Регламент (ЕО) № 2559/2000 на Съвета от 16 ноември 
2000 година за изменение на приложение I към Регламент 



366 

 

№ 2658/87 (ОВ L 293, стр. 1), както е видно от съображение 
3 от него, е приет с оглед на прилагането на СИТ. 
Митнически кодекс 
7. Член 78, параграф 2 от Митническия кодекс гласи 
следното: 
„Митническите органи имат право след вдигане на стоките 
и с цел установяване истинността на данните от 
декларацията, да извършват контрол на търговските 
документи и данни за вносните или износните операции с 
декларираните стоки, включително и на последващите 
търговски операции с тях. Този контрол се извършва на 
място в помещенията на декларатора при всяко лице, 
свързано пряко или косвено с горепосочените операции, 
както и при всяко друго лице, притежаващо тези документи 
и данни за професионални цели. Митническите органи имат 
право да извършват и проверка на стоките, ако те все още 
могат да бъдат представени“. 
Тарифно класиране 
КН 
8. Съгласно член 12, параграф 1 от Регламент № 2658/87, 
изменен с Регламент (ЕО) № 254/2000 на Съвета от 31 
януари 2000 г. (ОВ L 28, стр. 16; Специално издание на 
български език, 2007 г., глава 2, том 12, стр. 33, наричан по-
нататък „Регламент № 2658/87“), Европейската комисия 
приема ежегодно регламент, възпроизвеждащ цялостната 
КН, заедно с митническите ставки в редакцията ѝ след 
мерките, приети от Съвета на Европейския съюз или 
Комисията. Този регламент се прилага от 1 януари на 
следващата година. 
9. Приложимата по дело C-382/11 редакция на КН е 
произтичащата от Регламент № 1214/2007, влязъл в сила 
на 1 януари 2008 г. Приложимата по дела С-320/11 и 
С-330/11 редакция на същата произтича от Регламент № 
1031/2008, влязъл в сила на 1 януари 2009 г. Приложимата 
по дело С-383/11 редакция на КН произтича от Регламент 
№ 948/2009, влязъл в сила на 1 януари 2010 г. 
10. Общите правила за тълкуване на КН се съдържат в част 
първа, раздел I, А от нея. Тези правила са идентични в 
редакциите на КН, произтичащи от регламенти № 
1214/2007, № 1031/2008 и № 1248/2009. Те гласят: 
„Класирането на стоките в [КН] се подчинява на следните 
принципи: 
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1. Текстът на заглавията на разделите, на главите или на 
подглавите има само индикативна стойност, като 
класирането се определя законно съгласно термините на 
позициите и на забележките към разделите или към 
главите и съгласно следващите правила, когато те не 
противоречат на посочените по-горе термини на позициите 
и на забележките към разделите или към главите. 
[…] 
3. Когато стоките биха могли да се класират в две или 
повече позиции чрез прилагане на правило 2 б) или поради 
други причини, класирането се извършва по следния начин: 
[…] 
б) Смесените продукти, изделията, съставени от различни 
материали или съставени от различни компоненти и 
стоките, представени в комплекти, пригодени за продажба 
на дребно, чието класиране не може да бъде осъществено 
чрез прилагането на правило 3 а), се класират съгласно 
материала или компонента, който им придава основния 
характер, когато е възможно да се установи това. 
в) В случаите, когато правила 3 а) или 3 б) не дават 
възможност за извършване на класирането, стоката следва 
да се класира в последната по ред на номериране позиция 
от тези, които могат да се вземат предвид. 
[…] 
6. Класирането на стоките в подпозициите на една и съща 
позиция е нормативно определено съгласно термините на 
тези подпозиции и забележките към подпозициите, както и 
mutatis mutandis, съгласно горните правила, при условие че 
могат да се сравняват само подпозиции на еднакво ниво. 
Освен при разпоредби, предвиждащи обратното, за 
прилагането на това правило се вземат предвид и 
забележките към разделите и главите“. 
11. Втората част на КН включва раздел XVI. От своя страна, 
той включва глава 85, посветена на електрическите машини 
и апарати, електроматериалите и техните части, апаратите 
за записване или възпроизвеждане на звук, апаратите за 
записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и 
звук и части и принадлежности за тези апарати. 
12. Текстът на позиции 8521 и 8528 е идентичен в 
редакциите на КН, произтичащи от регламенти № 
1214/2007, № 1031/2008 и № 948/2009. Този текст е 
следният: 
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8521 Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори
с вграден приемател на образ и звук (видеотунер): 

8521 10 – С магнитни ленти: 
[…]   
8521 90 00 − Други 
8528 Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен

телевизионен апарат; приемателни телевиз[и]онни апарати, дори
с вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или с
апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ: 

[…]   
  – Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден

приемателен апарат за радиоразпръскване или апарат за
записване или възпроизвеждане на звук или образи: 

8528 71 
[…] 

− Непредназначени да съдържат видео дисплей или видео екран: 

8528 71 13 − − − − Микропроцесорни апарати, съдържащи модем за достъп
до интернет, осигуряващи интерактивен обмен на информация, с
възможност за приемане на телевизионни сигнали („set-top
модули с комуникационна функция“) 

8528 71 19 − − − − Други 
 
13. Следва да се уточни, че към момента на настъпване на 
фактите по главните производства стоките, класирани в 
подпозиция 8528 71 19, се облагат с вносно мито при 
ставка от 14 %, докато апаратите, включени в подпозиция 
8528 71 13, са освободени от мито. 
Обяснителните бележки към КН 
14. В съответствие с член 9, параграф 1, буква а), второ 
тире от Регламент № 2658/87 Комисията изготвя 
обяснителни бележки към КН, които публикува редовно в 
Официален вестник на Европейския съюз. Публикуваните 
на 7 май 2008 г. обяснителни бележки (ОВ C 112, стр. 2; 
наричани по-нататък „Обяснителните бележки от 7 май 
2008 г.“), приложими към момента на разглеждания по 
главните производства внос, уточняват във връзка с 
позиция 8528: 
 

8528 71 13 Микропроцесорни апарати, съдържащи модем за достъп до
Интернет, осигуряващи интерактивен обмен на информация, с
възможност за приемане на телевизионни сигнали („set-top
модули с комуникационна функция“). 
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Към тази подпозиция принадлежат апарати без екран, т.нар. „set-
top модули с комуникационна функция“, състоящи се от следните
основни компоненти: 

– микропроцесор, 
– видеотунер. 
Наличието на RF конектор е индикация, че може да има
видеотунер в апарата, 

– модем. 
Модемите модулират и демодулират входния и изходния сигнал,
като по този начин позволяват двупосочна комуникация за целите
на достъпа до интернет. Примери за такива модеми са: V.34-,
V.90-, V.92-, DSL- или кабелен модем. Индикация за наличието на
такъв модем е RJ 11. 
Устройства, изпълняващи функции подобни на модем, но които не
извършват модулация и демодулация на сигнали, не се считат за
модеми. Примери за такива апарати са ISDN-, WLAN- или Еthernet
устройства. Индикация за наличието на такова устройство е
конектор RJ 45. 
Модемът трябва да бъде вграден в set-top модула. Set-top
модули, които нямат вграден модем, а използват външен такъв, се
изключват от настоящата подпозиция (като например комплект,
състоящ се от set-top модул и външен модем). 
Протоколът Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
трябва да бъде представен като фирмуер (микрософтуер) в
апарата. 
Set-top модулите от настоящата подпозиция трябва да позволяват
на потребителя достъп до интернет. Апаратите, също така, трябва
да могат да стартират интернет приложения в режим
„интерактивен обмен на информация“, като е-mail клиент или
„messaging“ приложение, използвайки UDP или TCP/IP интерфейс. 
Set-top модули, с вградено устройство за записване или
възпроизвеждане (например с твърд диск или DVD устройство) се
изключват от тази подпозиция (подпозиция [8521 90 00]). 

8528 71 19 Други 
Вж. последния параграф на Обяснителните бележки към
подпозиция 8528 71 13. 

 
 
15. Обяснителните бележки, публикувани на 7 май 2008 г., 
и публикуваните на 6 май 2011 г. (ОВ C 137, стр. 1) са 
заличени, считано от 1 юли 2011 г., в частта относно 
подпозиции 8521 90 00, 8528 71 13, 8528 71 19 и 8528 71 90 
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със съобщението на Комисията, публикувано на 25 юни 
2011 г. (ОВ C 185, стр. 1). 
 
Споровете по главното производство и 
преюдициалните въпроси 
16. Диджиталнет (дела C-320/11 и C-383/11), Цифрова 
(дело C-330/11) и M САТ КЕЙБЪЛ (дело C-382/11) са 
дружества с основен предмет на дейност доставката на 
цифрова телевизия и интернет. Разглежданите в главните 
производства стоки са идентични по четирите дела. Това са 
set-top модули с комуникационна функция (наричани по-
нататък „set-top модули“). Тези модули са произведени в 
Корея и внасяни в България от тези дружества между 21 
ноември 2008 г. и 22 март 2010 г. под различни търговски 
наименования. Set-top модулите са декларирани в тарифна 
подпозиция 8528 71 13 от КН, т.е. като освободени от митни 
сборове. 
17. По сигнал на Европейската служба за борба с измамите 
(OLAF) митническите органи извършват проверка и 
приемат, че set-top модулите не са оборудвани с вграден 
модем и е трябвало да бъдат класирани в подпозиция 8528 
71 19 от КН. Поради това е трябвало да се съберат митни 
сборове със ставка от 14 %. Митническите органи 
постановяват административни актове, по силата на които 
трите дружества следва да заплатят мита. 
18. Жалбоподателите по главните производства оспорват 
валидността на посочените административни актове пред 
Административен съд — Варна, в резултат от което са 
образувани четири отделни производства, по две от които 
страна е Диджиталнет. 
19. Според запитващата юрисдикция митническите органи 
считат, че set-top модулите представляват цифрови 
кабелни приемници с микропроцесор и видео тунер. Те 
имали следните интерфейси: [SCART], Ethernet и RS-232 
аудио и видео изходи. Тези апарати не съдържали 
вградени модеми за достъп до интернет. В приложение на 
Обяснителните бележки от 7 май 2008 г., поради липсата 
на вградени модеми set-top модулите можели да се 
класират не в подпозиция 8528 71 13, а в подпозиция 8528 
71 19 от КН. 
20. По делото са проведени две съдебно-технически 
експертизи. Заключението на първата било, че set-top 
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модулите не притежават модем. Достъп до интернет бил 
възможен с помощта на TCP/IP протокола. Било възможно 
стартирането на интернет приложения в режим на 
интерактивен обмен на информация и приемането на 
телевизионни сигнали. 
21. Според втората експертиза обаче set-top модулите са 
микропроцесорни апарати, съдържащи вграден софтуерен 
модем, осигуряващ интерактивен обмен на информация с 
възможност за приемане на телевизионни сигнали. 
22. По дела C-382/11 и C-383/11 жалбоподателите по 
главните производства посочили, че митническите органи 
са класирали set-top модулите, без да извършат физическа 
проверка на разглежданата стока. 
23. При тези обстоятелства Административен съд — Варна 
решава да спре производствата по четирите дела и 
отправя до Съда въпроси, някои от които са общи по 
повечето дела, а други са специфични за някои от тях: 
„1) Какво следва да се разбира под Интернет, съгласно 
Обяснителните бележки към [КН], за да се класира една 
стока с код […] 8528 71 13 (първи въпрос по дела C-320/11, 
C-330/11 и C-382/11)? 
2) Какво следва да се разбира под модем съгласно 
Обяснителните бележки към [КН], за да се класира една 
стока с код […] 8528 71 13 (втори въпрос по дела C-320/11, 
C-330/11 и C-382/11)? 
3) Какво следва да се разбира под модулация и 
демодулация, съгласно Обяснителните бележки към [КН], 
за да се класира една стока с код […] 8528 71 13 (трети 
въпрос по дела C-320/11, C-330/11 и C-382/11)? 
4) Как следва да се тьлкyвaт понятията „модем“ и ,,достъп 
до интернет“ по смисъла на позиция 8528 71 13 от [КН] и 
Обяснителните бележки към нея (първи въпрос по дело 
C-383/11)? 
5) Коя е водещата (основната) функция на устройството 
сет-топ модул […], съобразно която следва да се извърши 
тарифното ѝ класиране — приема на телевизионни сигнали 
или използването на модем, позволяващ интерактивен 
обмен на информация за целите на достъпа до Интернет 
(четвърти въпрос по дела C-320/11, C-330/11 и C-382/11 и 
втори въпрос по дело C-383/11)? 
6) Ако водещата (основната) функция на устройството сет-
топ модул […] е използването на модем, позволяващ 
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интерактивен обмен на информация за целите на достъпа 
до Интернет, то има ли значение типът модулация и 
демодулация, която извършва модемът, за определяне 
тарифното ѝ класиране, респ. вида модем, който използва, 
или е достатъчно чрез него да се осъществява достъп до 
Интернет (пети въпрос по дела C-320/11, C-330/11 и 
C-382/11, и трети въпрос по дело C-383/11)? 
7) В кои подпозиция и код следва да бъде класирано 
устройство, отговарящо на описанието на устройство [set-
top модул] (шести въпрос по дела C-320/11 и C-330/11, 
седми въпрос по дело C-382/11 и пети въпрос по дело 
C-383/11)? 
8) Ако set-top модул [като разглеждания в главното 
производство] бъде класиран в подпозиция 8521 90 00 от 
КН, прилагането на положителна митническа ставка ще 
бъде ли законосъобразно приложение на общностното 
право, доколкото такова класиране би представлявало 
нарушение на задълженията на [Европейската о]бщност[…] 
съгласно [СИТ], или класирането в позиция 8521 води до 
заключението, че set-top модул [като разглеждания в 
главното производство] попада извън приложното поле на 
съответната част от [СИТ] (седми въпрос по дела C-320/11 
и C-330/11 и осми въпрос по дело C-382/11)? 
9) Допустимо ли е митническите органи да променят 
тарифното класиране на дадена стока, без да извършват 
физическа проверка на стоката, предмет на вноса, а 
експертното заключение да е дадено единствено въз 
основа на писмени доказателства — инструкция за 
употреба, техническа характеристика и проверка на 
устройството със същия производител и номер от друг внос 
(шести въпрос по дело C-382/11 и четвърти въпрос по дело 
C-383/11)?“. 
24. С Определение на председателя на Съда от 29 
септември 2011 г. дела C-320/11, C-330/11, C-382/11 и 
C-383/11 са съединени за целите на писмената и устната 
фаза на производството и за целите на съдебното 
решение. 
 
По преюдициалните въпроси 
По първия въпрос по дела C-320/11, C-330/11, C-382/11 и 
C-383/11, по втория въпрос по дела C-320/11, C-330/11 и 
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C-382/11, по петия въпрос по дела C-320/11, C-330/11 и 
C-382/11, както и по третия въпрос по дело C-383/11 
25. С тези въпроси, които следва да бъдат разгледани 
заедно, запитващата юрисдикция иска да установи как 
трябва да се тълкува КН, и по-конкретно кои стоки могат да 
бъдат класирани в подпозиция 8528 71 13 от КН. Тази 
юрисдикция си задава по-специално въпроса какво 
означават понятията „модем“ и „достъп до интернет“ по 
смисъла на тази подпозиция и по смисъла на 
Обяснителните бележки от 7 май 2008 г. Запитващата 
юрисдикция си задава и въпроса дали за тарифното 
класиране има значение видът на използвания модем или е 
достатъчно модемът да позволява достъп до интернет. 
26. Общите правила за тълкуването на КН предвиждат, че 
класирането на стоките се определя най-напред съгласно 
текста на позициите и забележките към разделите или 
главите, като се приема, че текстът на заглавията на 
разделите или главите има само индикативна стойност. 
27. В това отношение следва да се припомни постоянната 
съдебна практика, съгласно която в интерес на правната 
сигурност и улесняването на проверките решаващият 
критерий за тарифното класиране на стоките по правило 
трябва да се търси в техните обективни характеристики и 
свойства, определени в текста на позицията в КН и 
забележките към разделите или главите (вж. по-специално 
Решение от 19 октомври 2000 г. по дело Peacock, C-339/98, 
Recueil, стр. I-8947, точка 9, Решение от 15 септември 2005 
г. по дело Intermodal Transports, C-495/03, Recueil, стр. 
I-8151, точка 47, Решение от 19 февруари 2009 г. по дело 
Kamino International Logistics, C-376/07, Сборник, стр. I-1167, 
точка 31 и Решение от 14 април 2011 г. по дело British Sky 
Broadcasting Group и Pace, C-288/09 и C-289/09, все още 
непубликувано в Сборника, точка 60). 
28. При разглеждането на КН се установява, че подпозиция 
8528 71 13 се отнася до приемателните телевизионни 
апарати, които не са предназначени да съдържат 
видеодисплей или видеоекран и имат микропроцесори, 
съдържащи модем за достъп до интернет и осигуряващи 
интерактивен обмен на информация, с възможност за 
приемане на телевизионни сигнали (Решение по дело 
British Sky Broadcasting Group и Pace, посочено по-горе, 
точка 67). 
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29. Следва да се уточни, че с изразите „приемане на образ 
и звук“ и „приемане на телевизионни сигнали“ се 
обозначават две идентични понятия (Решение по дело 
British Sky Broadcasting Group и Pace, посочено по-горе, 
точка 68). 
30. За да бъде класиран в подпозиция 8528 71 13 от КН, 
даден апарат трябва да може, от една страна, да е годен 
да приема телевизионни сигнали, а от друга страна, да 
съдържа модем за достъп до интернет, осигуряващ 
интерактивен обмен на информация. Всеки апарат, който 
няма някоя от тези характеристики, трябва да бъде 
класиран в подпозиция 8528 71 19 от КН в приложение на 
общо правило 3 в) за тълкуване на КН. 
31. Безспорно е, че разглежданите в главните производства 
апарати са годни да приемат телевизионни сигнали. 
Жалбоподателите в главните производства, от една страна, 
и началникът на митница Варна, от друга, обаче спорят по 
въпроса дали тези апарати съдържат модем за достъп до 
интернет, позволяващ интерактивен обмен на информация. 
32. КН не определя нито понятието „модем“, нито понятието 
„достъп до интернет“. Обяснителните бележки от 7 май 
2008 г., в сила към момента на разглеждания по главните 
производства внос, внасят обаче уточнения относно 
видовете апарати, които могат да бъдат считани за модеми 
по смисъла на подпозиция 8528 71 13, и относно 
характеристиките, които тези апарати трябва да имат, за да 
се приеме, че те позволяват достъп до интернет и 
интерактивен обмен на информация. 
33. Съгласно практиката на Съда обяснителните бележки 
към КН, изготвени от Комисията, съществено допринасят за 
тълкуването на обхвата на различните позиции, без обаче 
да имат задължителна правна сила (вж. по-специално 
Решение от 16 юни 1994 г. по дело Develop Dr. Eisbein, 
C-35/93, Recueil, стр. I-2655, точка 21, Решение от 11 
януари 2007 г. по дело B.A.S. Trucks, C-400/05, Сборник, 
стр. I-311, точка 28 и Решение по дело British Sky 
Broadcasting Group и Pace, посочено по-горе, точка 63). 
34. Следователно съдържанието на Обяснителните 
бележки към КН трябва да съответства на разпоредбите на 
КН и не може да променя техния обхват (вж. по специално 
Решение по дело Kamino International Logistics, посочено 
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по-горе, точка 48, както и Решение по дело British Sky 
Broadcasting Group и Pace, посочено по-горе, точка 64). 
35. Ето защо, ако се окаже, че са в противоречие с текста 
на позициите от КН и със забележките към разделите или 
главите, обяснителните бележки към КН не трябва да се 
прилагат (вж. в този смисъл Решение от 19 април 2007 г. по 
дело Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, C-229/06, 
Сборник, стр. I-3251, точка 31, Решение по дело Kamino 
International Logistics, посочено по-горе, точки 49 и 50 и 
Решение по дело British Sky Broadcasting Group и Pace, 
посочено по-горе, точка 65). 
36. В това отношение следва да се отбележи, че в 
писмените си становища и в съдебното заседание 
Комисията изтъква, че Обяснителните бележки от 7 май 
2008 г. дават твърде ограничително тълкуване на 
понятието „модем“ по смисъла на позиция 8528 71 13 от КН. 
По-специално тя уточнява, че в рамките на споровете 
WT/DS375/R, WT/DS376/R и WT/DS377/R между 
Европейския съюз и отделни държави специалната група 
на СТО дава на понятието „модем“ по-широко определение 
от съдържащото се в Обяснителните бележки от 7 май 
2008 г. Ето защо тази институция счита, че посочените 
бележки противоречат на текста на позициите от КН и 
поради това не трябва да се прилагат за целите на 
исканото от запитващата юрисдикция тълкуване. 
37. За да се даде отговор на запитващата юрисдикция, 
следва да се установи какво включва понятието „модем за 
достъп до интернет“ по смисъла на подпозиция 8528 71 13 
от КН, и да се провери дали, както твърди Комисията, 
съдържащото се в Обяснителните бележки от 7 май 2008 г. 
определение на това понятие е твърде ограничително. 
38. Според установената съдебна практика определянето 
на значението и обхвата на термините, за които 
общностното право не дава никакво определение, следва 
да се осъществява в съответствие с обичайното им 
значение в говоримия език, като се отчита контекстът, в 
който те се използват, и целите, преследвани от правната 
уредба, от която те са част (вж. в този смисъл по-специално 
Решение от 10 март 2005 г. по дело easyCar, C-336/03, 
Recueil, стр. I-1947, точка 21 и цитираната съдебна 
практика, както и Решение от 5 март 2009 г. по дело 
Комисия/Франция, C-556/07, точка 50). 
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39. Също съгласно постоянната съдебна практика, макар 
разпоредбите на споразумение като СИТ да не предвиждат 
за частноправните субекти права, на които те да се 
позовават пряко пред съда по силата на правото на Съюза, 
ако съществува правна уредба на Съюза в съответната 
област, предимството на сключените от Съюза 
международни споразумения пред разпоредбите на 
вторичното право повелява последните да се тълкуват, 
доколкото е възможно, в съответствие с тези споразумения 
(Решение по дело British Sky Broadcasting Group и Pace, 
посочено по-горе, точка 83 и цитираната съдебна практика). 
40. В обичайния смисъл на този термин модемът се 
използва, за да пренася цифрови данни между компютри 
посредством материален носител, който функционира по 
аналогов начин, а именно по-специално телефонна линия. 
Модемът модулира цифровите данни в аналогови данни и 
обратно, демодулира аналоговите данни за да ги превърне 
в цифрови данни. 
41. Освен това от точка 7.880 от доклада на специалната 
група на СТО, който бе посочен в точка 36 от настоящото 
решение, следва, че „обичайният смисъл на термина 
„модем“ може да включва устройства, различни от тези, 
които преобразуват цифровите сигнали в аналогови 
сигнали за целите на предаването на информация чрез 
телефонна линия“. В точка 7.878 от същия доклад 
специалната група отбелязва, че „терминът „модем“ е 
използван, за да обозначи други устройства, осигуряващи 
модулация и демодулация чрез други средства, а 
евентуално и без преобразуване на цифрови в аналогови 
сигнали“, и че „терминът „модем“ се използва и за да 
обозначи „кабелните модеми“, които технологично се 
отличават в редица отношения от модемите, 
функциониращи чрез телефонна линия, що се отнася до 
използваното средство за комуникация, честотния обхват и 
други параметри“. 
42. Що се отнася до израза „достъп до интернет и 
осигуряващ интерактивен обмен на информация“, 
специалната група на СТО уточнява в точка 7.884 от своя 
доклад, че с него се изяснява естеството на 
„комуникационната функция“, съдържаща се в текста на 
подпозиция 8528 71 13 от КН. Следователно в основата на 
определението била функцията на апарата. Вграждането 
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на модем в апарата отговаряло на целта за достъп но 
интернет. 
43. В това отношение следва да се напомни, че 
предназначението на продукта може да представлява 
обективен критерий за класиране, доколкото то е 
неразривно свързано с него, като тази връзка трябва да 
може да се прецени в зависимост от обективните 
характеристики и свойства на продукта (вж. по-специално 
Решение от 28 март 2000 г. по дело Holz Geenen, C-309/98, 
Recueil, стр. I-1975, точка 15, Решение от 15 февруари 2007 
г. по дело RUMA, C-183/06, Сборник, стр. I-1559, точка 36 и 
Решение по дело British Sky Broadcasting Group и Pace, 
посочено по-горе, точка 76). 
44. Обяснителните бележки от 7 май 2008 г. дават 
определение за модема по смисъла на подпозиция 8528 71 
13 и предвиждат, че „модемите модулират и демодулират 
входния и изходния сигнал“ и че „устройства, изпълняващи 
функции, подобни на модем, но които не извършват 
модулация и демодулация на сигнали, не се считат за 
модеми. Примери за такива апарати са ISDN-, WLAN- или 
Еthernet устройства. Индикация за наличието на такова 
устройство е конектор RJ 45“. 
45. Следователно се оказва, че като изключат от понятието 
„модем“ устройствата, изпълняващи подобни на модем 
функции, поради технически съображения, при положение 
че за целите на класирането от значение е само 
възможността да се предоставя достъп до интернет, 
Обяснителните бележки от 7 май 2008 г. относно 
подпозиция 8528 71 13 са ограничили смисъла на това 
понятие. Следователно в това отношение посочените 
бележки противоречат на КН и не трябва да се прилагат. 
46. От всички тези съображения следва, че по смисъла на 
подпозиция 8528 71 13 от КН „модем за достъп до 
интернет“ обозначава устройство, което може да 
осъществява достъп до интернет и да осигурява 
интерактивност или двупосочен обмен на информация. За 
целите на класирането значение има само годността да се 
осъществява достъп до интернет, а не използваната за 
целта технология. 
47. Освен това, за да бъде класиран в подпозиция 8528 71 
13 от КН, апаратът трябва да може сам да осъществява 
достъп до интернет посредством вграден в него модем. 
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Следователно за достъпа до интернет не трябва да се 
използва и някакъв друг апарат или механизъм. 
48. В резултат от всички тези съображения на посочените 
въпроси следва да се отговори, че КН трябва да се тълкува 
в смисъл, че за целите на класирането на дадена стока в 
подпозиция 8528 71 13 „модем за достъп до интернет“ 
обозначава устройство, което може самò, без да се 
използва и някакъв друг апарат или механизъм, да 
осъществява достъп до интернет и да осигурява 
интерактивност и двупосочен обмен на информация. За 
целите на класирането в посочената подпозиция значение 
има само годността за осъществяване на достъп до 
интернет, а не използваната за тази цел технология. 
По третия въпрос по дела C-320/11, C-330/11 и C-382/11 
49. С тези въпроси запитващата юрисдикция иска да 
установи какво трябва да се разбира под „модулация“ и 
„демодулация“ по смисъла на Обяснителните бележки от 7 
май 2008 г., за да може даден апарат да бъде класиран в 
подпозиция 8528 71 13 от КН. 
50. Както отбелязва запитващата юрисдикция, термините 
„модулация“ и „демодулация“ фигурират в Обяснителните 
бележки от 7 май 2008 г., но не са използвани в текста на 
подпозиция 8528 71 13 от КН. 
51. В точка 45 от настоящото решение бе уточнено, че що 
се отнася до тълкуването на подпозиция 8528 71 13 от КН, 
Обяснителните бележки от 7 май 2008 г. не трябва да се 
прилагат. 
52. Освен това от точка 48 от настоящото решение следва, 
че за целите на класирането на дадена стока в посочената 
подпозиция значение има само годността за достъп до 
интернет, а не използваната за постигане на тази цел 
технология. Следователно за класирането на 
разглежданите в главните производства апарати в 
подпозиция 8528 71 13 от КН не е необходимо 
определението на термините „модулация“ и „демодулация“. 
53. Ето защо не следва да се отговаря на посочения 
въпрос. 
По четвъртия въпрос по дела C-320/11, C-330/11 и 
C-382/11 и по втория въпрос по дело C-383/11 
54. С тези въпроси запитващата юрисдикция иска да 
установи по същество дали КН трябва да се тълкува в 
смисъл, че приемът на телевизионни сигнали и наличието 
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на модем за достъп до интернет са две еквивалентни 
функции, които разглежданите в главните производства 
апарати трябва да изпълняват, за да бъдат класирани в 
подпозиция 8528 71 13 от КН, или при липса на някоя от 
тези функции посочените апарати трябва да бъдат 
класирани в подпозиция 8528 71 19 от КН. 
55. Следователно тази юрисдикция иска да установи коя от 
тези две изпълнявани от посочените апарати функции може 
да се приеме за основна. 
56. Както бе установено в точка 30 от настоящото решение, 
за да бъде класиран в подпозиция 8528 71 13 от КН, даден 
апарат трябва, от една страна, да е годен да приема 
телевизионни сигнали, а от друга, да съдържа модем за 
достъп до интернет, осигуряващ интерактивен обмен на 
информация. Всеки апарат, който няма някоя от тези 
характеристики, трябва да бъде класиран в подпозиция 
8528 71 19 от КН в приложение на общо правило 3 в) за 
тълкуване на КН. 
57. От това произтича, че за да се определи дали даден 
апарат може да бъде класиран в подпозиция 8528 71 13 от 
КН, не следва да се проверява дали функцията за 
приемане на телевизия е основна, а тази за достъп до 
интернет — второстепенна, или обратно, тъй като тези две 
функции трябва да бъдат едновременно налице при 
апарата, и при липса на някоя от тях апаратите не попадат 
в подпозиция 8528 71 13, а в подпозиция 8528 71 19 от КН. 
58. Тези апарати се отличават от разглежданите в 
производството, в рамките на което е постановено 
Решение по дело British Sky Broadcasting Group и Pace, 
посочено по-горе. Разглежданите по това дело апарати са 
могли едновременно да приемат телевизионни сигнали и 
да записват програми. Тази двойна функция позволила 
класирането на посочените апарати в две отделни 
подпозиции от КН. Установяването на основната или 
главната функция е било необходимо в приложение на 
общо правило 3 б) за тълкуване на КН. 
59. Следователно на тези въпроси следва да се отговори, 
че КН трябва да се тълкува в смисъл, че приемането на 
телевизионни сигнали и наличието на модем за достъп до 
интернет са две еквивалентни функции, които апаратите 
трябва да изпълняват, за да бъдат класирани в подпозиция 
8528 71 13 от КН. При липса на някоя от тези функции 
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апаратите трябва да бъдат класирани в подпозиция 8528 
71 19 от КН. 
По шестия въпрос по дела C-320/11 и C-330/11, по седмия 
въпрос по дело C-382/11 и по петия въпрос по дело 
C-383/11 
60. С тези въпроси запитващата юрисдикция пита Съда в 
коя позиция от КН и с какъв код следва да се класират 
разглежданите в главните производства апарати. 
61. Трябва да се припомни, че когато Съдът е сезиран с 
преюдициално запитване в областта на тарифното 
класиране, неговата задача е по-скоро да изясни на 
националната юрисдикция критериите, чието прилагане ще 
даде възможност на последната да класира правилно 
въпросните продукти в КН, отколкото самият той да 
направи това класиране, още повече когато не разполага 
непременно с цялата необходима за това информация. 
Така, във всеки случай националната юрисдикция може да 
стори това по-добре (Решение от 7 ноември 2002 г. по дело 
Lohmann и Medi Bayreuth, C-260/00—C-263/00, Recueil, стр. 
I-10045, точка 26, Решение от 16 февруари 2006 г. по дело 
Proxxon, C-500/04, Recueil, стр. I-1545, точка 23 и Решение 
от 22 декември 2010 г. по дело Lecson Elektromobile, 
C-12/10, Сборник, стр. I-14173, точка 15). 
62. Поради това предвид дадените от Съда отговори на 
предходните въпроси запитващата юрисдикция трябва да 
класира разглежданите в главните производства апарати в 
зависимост от техните обективни характеристики и 
свойства. Както бе напомнено в точка 39 от настоящото 
решение, запитващата юрисдикция трябва да тълкува КН, 
доколкото е възможно, в съответствие със СИТ. 
63. Ето защо няма основание да се отговаря на посочените 
въпроси. 
По седмия въпрос по дела C-320/11 и C-330/11 и по осмия 
въпрос по дело C-382/11 
64. Предвид отговорите, дадени на предходните въпроси, 
подпозиция 8521 90 00 от КН не е релевантна за 
разрешаването на споровете по главните производства, 
така че не следва да се отговаря на тези въпроси. 
По шестия въпрос по дело C-382/11 и по четвъртия 
въпрос по дело C-383/11 
65. С тези въпроси запитващата юрисдикция по същество 
пита дали член 78, параграф 2 от Митническия кодекс 
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трябва да с тълкува в смисъл, че последващият контрол на 
стоките и последващата промяна в тяхното тарифно 
класиране могат да бъдат извършвани въз основа на 
документи, без митническите органи да са длъжни да 
проверяват физически тези стоки. 
66. Съгласно член 78, параграф 2 от Митническия кодекс 
след вдигане на стоките митническите органи могат „да 
извършват контрол на търговските документи и данни за 
вносните или износните операции с декларираните стоки 
[…] включително и на последващите търговски операции с 
тях“, и имат право да извършват и проверка на стоките. От 
това произтича, че последващият контрол на декларациите 
може да се извърши, без митническите органи да са 
длъжни да проверяват физически стоката. 
67. На тези въпроси следва да се отговори, че член 78, 
параграф 2 от Митническия кодекс трябва да бъде 
тълкуван в смисъл, че последващият контрол на стоките и 
последващата промяна на тарифното им класиране могат 
се извършват въз основа на документи, без митническите 
органи да са длъжни да проверяват физически тези стоки. 
По съдебните разноски 
68. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното 
производство настоящото дело представлява отклонение 
от обичайния ход на производството пред запитващата 
юрисдикция, последната следва да се произнесе по 
съдебните разноски. Разходите, направени за представяне 
на становища пред Съда, различни от тези на посочените 
страни, не подлежат на възстановяване. 
По изложените съображения Съдът (шести състав) реши: 
1) Комбинираната номенклатура, съдържаща се в 
приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета 
от 23 юли 1987 година относно тарифната и 
статистическа номенклатура и Общата митническа 
тарифа, съответно изменена с Регламент (ЕО) № 
1214/2007 на Комисията от 20 септември 2007 г., 
Регламент (ЕО) № 1031/2008 на Комисията от 19 
септември 2008 г. и Регламент (ЕО) № 948/2009 на 
Комисията от 30 септември 2009 г., трябва да се 
тълкува в смисъл, че за целите на класирането на 
дадена стока в подпозиция 8528 71 13 „модем за достъп 
до интернет“ обозначава устройство, което може самò, 
без да се използва и някакъв друг апарат или 
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механизъм, да осъществява достъп до интернет и да 
осигурява интерактивност и двупосочен обмен на 
информация. За целите на класирането в посочената 
подпозиция значение има само годността за 
осъществяване на достъп до интернет, а не 
използваната за тази цел технология. 
2) Посочената Комбинирана номенклатура трябва да се 
тълкува в смисъл, че приемането на телевизионни 
сигнали и наличието на модем за достъп до интернет 
са две еквивалентни функции, които апаратите трябва 
да изпълняват, за да бъдат класирани в подпозиция 
8528 71 13. При липса на някоя от тези функции 
апаратите трябва да бъдат класирани в подпозиция 
8528 71 19. 
3) Член 78, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване 
на Митнически кодекс на Общността трябва да бъде 
тълкуван в смисъл, че последващият контрол на 
стоките и последващата промяна на тарифното им 
класиране могат се извършват въз основа на 
документи, без митническите органи да са длъжни да 
проверяват физически тези стоки. 
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РЕШЕНИЕ № 2186/13.08.2013г. на ВАРНЕНСКИЯ 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, първо отделение, десети 
състав14 

в публично заседание на деветнадесети юли 2013г.,  

в състав:                                            Административен съдия: 
Марияна Ширванян 

                                                             

           при секретаря К.А. 

като разгледа докладваното от съдия Марияна 
Ширванян 

адм. дело № 2131 по описа на съда за 2010г., 

за да се произнесе взе предвид следното: 

Производството е по чл.145 от АПК вр. чл. 220 от 
ЗМ. 

Производството пред Административен съд Варна, І 
отделение, Х състав е образувано по жалба на „Д. ”ООД 

гр.Варна, представлявано от Й.И.Г. срещу Решение от 
15.06.2010г. към ЕАД № 09BG002002H0038579/20090521 за 
определяне като дължими и вземане под отчет на митни 

сборове и др. държавни вземания на Началник на 
Митнически пункт Варна Запад.  

Жалбоподателят в жалбата, в открито съдебно 
заседание и в писмени бележки чрез процесуалният си 

представител моли да бъде отменено оспореното решение, 
като издадено при съществени нарушения на процесуалните 
правила и в противоречие с материалния закон. 

                                                           
14

 Решението не е влязло в сила. 
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Ответникът по жалбата Началника на Митнически 

пункт – Пристанище Варна при Митница Варна, гр.Варна, 
чрез процесуалният си представител в открито съдебно 
заседание и в писмени бележки оспорва жалбата и моли 

съда да я отхвърли като неоснователна. 

Съдът намира за установени следните факти: 

С ЕАД МРН № 09BG002002H0038579 от 21.05.2009г. 
са внесени 4040 броя СЕТ – ТОП модули с комуникационна 
функция TF6100DCC и са декларирани с тарифен номер 
8528711300 и цена в кл.22 сумата в размер на 101908 щ.д. 

при валутен курс 1.51064. Начислени и платени са сумите, 
съответно за мито 0 лв. и ДДС – 30 789.26лв.. 

На „Д. ”ООД е извършена проверка в рамките на 
последващ митнически контрол, за резултатите от която са 
съставени Доклад № 2/26.05.2010г. и доклад № 

2А/26.05.2010г. Проверката е извършена в рамките на 
последващия контрол на основание чл.78, т.2 от Регламент 
/ЕИО/ № 2913/92 относно създаването на Митнически 

кодекс на Общността и чл.84 а, ал.1 от Закона за митниците 
във връзка с поставянето на стоки под режим едновременно 
допускане за свободно обръщение и крайна употреба на 
стоки, които не са предмет на освободена доставка по ДДС. 

Проверката е с обхват законосъобразността на действията 
на проверяваното лице при поставяне на стоките под режим 

едновременно допускане за свободно обръщение и крайна 
употреба на стоки, които не са предмет на освободена 
доставка по ДДС, за период 01.01.2007г. – 22.03.2010г.. 

Във връзка с правилното определяне на тарифния 
номер, на вещо лице, вписано в регистъра на вещите лица 
към Окръжен съд Варна и към Административен съд Варна, 
е бил предоставен модел TF6100DCC и му е била 
определена задача с искане изх.№ 4424-359/08.04.2010г. със 
следните въпроси: 1./ да бъде изяснено от какви компоненти 

са съставени изделията; 2./ имат ли устройствата вградени 
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модеми от вида V.34-, V.90-, V.92, DSL- или кабелен модем 

/индикацията за такъв модем е вход RJ11/.; 3./ Портът на 
задния панел / например RS232 C,  Eternet или конектор RJ 

45/ на устройството, ако има такъв, изпълнява ли функции 

подобни на модем и извършва ли модулация и демодулация 
на сигнала. 

Вещото лице съпоставяйки наличната информация, и 

след прегледа на устройствата, които е извършил, е  
посочило, че за изделието TF6100DCC Digital Cable 

Receiver има разминаване между описанието му 
(ръководството му), визуалния преглед и писмото от 
фирмата производител, като е цитирал: „микропроцесорен 

приемник за цифрова кабелна телевизия, обединен с модем 

за достъп до Интернет”. В сервизното описание се говорело 

за вход към приемник за цифрова кабелна телевизия през 
конектора RS 232 от друг такъв приемник или обновяване 
на фърмуера (предварително изтеглена по-нова версия от 
интернет) чрез връзка с компютър, но според вещото лице 
това няма нищо общо с традиционния интернет и неговите 
многообразни приложения. RS 232 не е модем. Вещото лице 
е цитирало от писмото на производителя: „..старомоден 

интерфейс RS 232 заради изискванията на клиента за 
намаляване на цената.” Вещото лице е поставило забележка, 
че не носи отговорност, ако производителят под някой от 
номерата на устройства във връзка с поставената му задача 
да произведе друго устройство, с други технически 

параметри. 

Вещото лице в експертизата сочи, че се е запознало 
със устройствата и е прочело за тях информация от 
Интернет. Към експертизата е приложено ръководство на 
потребителя за устройството. Съдът констатира, че по 
административната преписка се съдържа доказателство за 
предаване на устройството на потребителя от друг 
митнически орган на митническия орган извършващ 

повторната проверка, като устройството на потребителя не е 
по вноса по  ЕАД МРН № 09BG002002H0038579 от 
21.05.2009г., а по друг внос. Съдът констатира, че по 
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административната преписка не е представено 

доказателство за предаване на устройство TF6100DCC на 
митническия орган и доказателство за предаване на 
устройство TF6100DCC от митническия орган на вещото 

лице за извършване на експертизата. 

Становището на отдел „Тарифна политика” във 
връзка с правилното определяне на тарифния номер е 
следното: изделието TF6100DCC представлява цифров 
кабелен приемник, с микропроцесор и видео тунер. Има 
следните интерфейси: SKARTQ Eternet, RS232 / сериен порт 
за обновяване на фърмуера и пренос на данни/ аудио и 

видео изходи. От представените мостри и от техническите 
параметри бил направен извод, че апаратите не съдържат 
вградени модеми за достъп до Интернет. 

Съгласно Обяснителните бележки към КН, 

подпозиция 85287113 се отнася за: „микропроцесорни 

апарати, съдържащи модем за достъп до Интернет, 
осигуряващи интерактивен обмен на информация, с 
възможност за приемане на телевизионни сигнали („set-top 

модули с комуникационна функция”). Към тази подпозиция 
принадлежат апарати без екран, т. нар. „set-top модули с 
комуникационна функция”, състоящи се от следните 
основни компоненти: микропроцесор, видео тунер, модем. 

Модемът трябва да бъде вграден в set-top модула. Модемите 
модулират и демодулират входния и изходния сигнал , като 
по този начин позволяват двупосочна комуникация за 
целите на достъпа до Интернет. Примери за такива модеми 

са: V.34-, V.90-, V.92-, DSL- или кабелен модем. Индикация 
за наличието на такъв модем е RJ11. Set-top модулите от 
настоящата подпозиция трябва да позволяват на 
потребителя достъп до Интернет. Апаратите , също така, 
трябва да могат да стартират Интернет приложения в режим 

„интерактивен обмен на информация”, като e-mail клиент 
или „messaging” приложение, използвайки UDP  или  TCP/ 

IP интерфейс. 
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Устройства, изпълняващи функции подобни на 
модем, но които не извършват модулация и демодулация на 
сигнали, не се считат за модеми. Примери за такива апарати 

са  ISDN-, WLAN- или Eternet устройства. Индикацията за 
наличието на такова устройство е конектор RJ45. Всички 

тези устройства не се считат за модеми.  

Set-top модули, които нямат вграден модем, а 
използват външен такъв се изключват от настоящата 
подпозиция. 

Предвид гореизложеното и на основание Правила 1 и 

6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната 
номенклатура, както и текстовете към подпозиции 8528, 

852871 и 85287119, set-top модули без вградени модеми се 
класират в код по ТАРИК 8528711900. 

Посоченият тарифен номер е с митническа ставка 
14%, а не 0%, каквато е митническата ставка на 
декларирания в ЕАД МРН № 09BG002002H0038579 от 
21.05.2009г. тарифен номер 8528711900, поради което е 
избегнато заплащане на митни сборове и други публични 

държавни вземания. 

При извършената проверка в рамките на 
последващия контрол на ЕАД № 

09BG002002H0038579/20090521 митническият орган 

установил, че е подадена за внос на сет – топ модули с 
комуникационна функция TF6100DCC – 4040 броя и 

дистанционни за тях – 100броя / и митните сборове описани 

в кл.47 са изчислени съобразно декларирания кл.33 тарифен 

код – 85287113 00 с мито 0%. Съгласно резултатите от 
извършената последваща проверка е установено неточно 
тарифно класиране на стоките, които според техническите 
си характеристики се класирали в ТАРИК код 8528711900 с 
14% мито. Също така 100 броя дистанционни за сет – топ 

модули с комуникационна функция TF6100DCC по статия 
№2 от горецитирания ЕАД, декларирани в тарифен код – 
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8528711300 с 0 % мито, според техническите си 

характеристики се класират в ТАРИК код 8543709055 с 3.7 

% мито.  

Митническият орган е установил в  резултат на 
корекцията на тарифната позиция държавни вземания: мито 
– 21 536.92лв.; ДДС – 35096.64лв.; със същото решение 
държавните вземания са взети под отчет. 

По делото е приета информация за устройството от 
завода производител. По делото са приети и изслушани 

четири съдебно технически експертизи – две единична, две 
тройни и е извършен експеримент. 

След изслушването на заключението по първата 
единична и първата тройна експертиза съдът е преценил, че 
за правилното разрешаване на спора е необходимо да 
отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС. По 
запитването е постановено Решение на шести състав от 22 

ноември 2012г. по съединени дела С – 320/11, С 330-11, С 

382/11 и С 383/11, съгласно което 1./ Комбинираната 
номенклатура, съдържаща се в приложение І към Регламент 
/ЕИО/ № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно 
тарифната и статистическа номенклатура и Общата 
митническа тарифа, съответно изменена с Регламент /ЕО/ 

№ 1214/2007 на Комисията от 20 септември 2007г., 
Регламент /ЕО/ № 1031/2008г. на Комисията от 19 

септември 2008г. и Регламент /ЕО/ № 948/2009г. на 
Комисията от 30 септември 2009г., трябва да се тълкува в 
смисъл, че за целите на класирането на дадена стока в 
подпозиция 8528 71 13 „модем за достъп до интернет” 

обозначава устройство, което може само, без да се използва 
и някакъв друг апарат или механизъм, да осъществява 
достъп до интернет и да осигурява интерактивност и 

двупосочен обмен на информация. За целите на 
класирането в посочената подпозиция значение има само 

годността за осъществяване на достъп до интернет, а не 
използваната за тази цел технология; 2./ посочената 
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Комбинирана номенклатура трябва да се тълкува в смисъл, 

че приемането на телевизионни сигнали и наличието на 
модем за достъп до интернет са две еквивалентни функции, 

които апаратите трябва да изпълняват, за да бъдат 
класирани в подпозиция 8528 71 13. При липса на някоя от 
тези функции апаратите трябва да бъдат класирани в 
подпозиция 8528 71 19 и 3./ чл.78, параграф 2 от Регламент 
/ЕИО/ № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година 
относно създаване на Митническия кодекс на Общността 
трябва да се тълкува в смисъл, че последващият контрол на 
стоките и последващата промяна на тарифното им 

класиране могат да се извършват въз основа на документи, 

без митническите органи да са длъжни да проверяват 
физически тези стоки. 

Съгласно заключението на вещото лице по 
единичната експертиза, след постановяване на цитираното 
решение на Съда на ЕС цифров кабелен приемник TF 

6100DCC притежава шест интерфейса за комуникация: 

а/ RF вход/изход – интерфейс за връзка с отдалечено 

устройство посредством коаксиален кабел. Предоставя 
еднопосочна комуникация, като в случая устройството 

може да играе роля на повторител на получения сигнал.  

б/ SCART – 21 пинов интерфейс за синхронен 

/едновременен/ обмен на аудио/ видео сигнал.; 

в/ RS232 интерфейс – за достъп до управляващите 
регистри на микропроцесора на устройството.  Предоставя 
възможност за подновяване на системния софтуер на 
цифровия приемник. Поддържа и протоколи на по-високо 
ниво за улеснение при администриране на устройството. 

г/ аудио и видео изходи. 

След проведен експеримент в мрежа на доставчик е 
констатирано от трите вещи лица, че устройството 
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притежава RF вход/изход – интерфейс за връзка с 
отдалечено устройство посредством коаксиален кабел и 

RS232 интерфейс – осигуряващ двупосочна комуникация, 
предоставяща възможност за подновяване на системния 
софтуер на цифровия приемник и посредством 

модифициран за нуждите на доставчика сериен протокол 
позволява проста двупосочна комуникация със 
специализиран софтуер базиран на сървър от същата мрежа, 
който единствено има възможност да интерпретира данните 
подавани от сет-топ бокс-а. по този начин е възможно 
осигуряването на интерактивния елемент - изпълнение на 
услугата Pey per View /видео по заявка/. 

 В особено мнение вещото лице Г. сочи, че 
устройството притежава софтуер „DigitalNet Solution”. От 
техническото описание вещото лице е направило извод, че 
този софтуер изпълнява връзката между устройството и 

сървър, ползвайки мрежова връзка / посочено типично 
Интернет/. Вещото лице е посочило, че като протокол за 
връзка се ползва SLIP протокол / Интернет протокол за 
серийна линия, протокол на канално ниво/, предназначен за 
работа през серийни портове и модемни връзки. Вещото 

лице е посочило, че този протокол не подава адресна 
информация, което означава, че всеки компютър трябва да 
знае адреса на другия, за да може да получава и да предава 
информация. Тази функция се изпълнява от SLIP софтуера 
на потребителя и хоста. Вещото лице е посочило, че SLIP 

протокола позволява работа в режим на пълноправен достъп 

в Интернет, като потребителя  сам определя входа в 
интернет без да се ползва каквато и да е друга система като 
входна точка в мрежата. Вещото лице е направило извод, че 
възможността за използване на SLIP протокола за 
пълноправен достъп до Интернет, изцяло зависи от 
доставчика на интернет услугата. Вещото лице Г. е 
направило кратко описание на функционирането и 

приложението на връзката потребител – сървър за 
получаване на интерактивни услуги, като гледане на 
платени програми. За целта устройството се конфигурирало 

с определен ІР адрес, след това през  RS232 се закача към 
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определен порт на рутер, който маршрутизира пакетите 
през комуникационната среда до сървъра. На сървъра имало 

приложения, които приемат заявката от предварително 

зададения адрес на устройството и я предава към системата 
за управление. Това е софтуер, които обработва заявката, 
прави съответствието между ІР адреса от който е получена 
заявката и уникалния номер на декодиращото устройство на 
клиента и разрешава декодирането на определен 

телевизионен канал. Клиента получавал през RS232 

разрешение за гледането на заявената програма, като се 
управлява декодиращия модул в устройството. 

 Съгласно Протокола за извършен експеримент и 

Особеното мнение по протокола на 06.07.2013г. вещите 
лица са извършили експеримент в офис на дружество „Ц. К. 

К.”ЕООД, гр.Пловдив. Към устройството TF 6100DCC към 

RS232 с UTR кабел с RJ45 конектор е свързан преходник / 
преобразувател/, посредством който цифровия приемник е 
свързан към разклонителна конзола в офиса, 
представляваща входна точка на вътрешната мрежа на 
компанията. Към другите два куплунга  на устройството 

SCART и RF са включени 42 инчов телевизионен приемник 
марка Самсунг с плосък екран с висока разделителна 
способност и коаксиален кабел за доставка на цифрова 
кабелна телевизия предлагана от  дружеството, в чийто 
офис се извършва експеримента. Експеримента е започнал 

след като техническият сътрудник е въвел в сървъра на 
доставчика идентификационния номер на устройството от 
компютър в съседно помещение. 

 Опитите на сътрудника да отвори скритото системно 

меню на устройството са неуспешни и опита се провежда 
върху второто устройство от същия модел. При второто 
устройство въвеждането на кода е успешно и се е показало 
меню от което е избрана актуализиция на софтуера и 

софтуера е бил актуализиран. След актуализацията на 
софтуера сет-топ бокса е разпознат и в меню настройки е 
въведена определена работна честота. След това от меню 

IRD статус е стартирано подновяване на софтуера. След 
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подновяването на софтуера е стартирана опция търсене на 
предавания. Вещите лица са видели познати надписи с 
имена на програми BNT1, BTV и други, като озаглавените 
TEST 2  и TEST 3 са предназначени за демонстрация на 
услугата видео по заявка. Сътрудникът е въвел номера на 
устройството в системата и след няколко опита за 
стартиране, услугата е стартирана, при избиране на един от 
каналите, като се е появила картина от текущо предавания 
филм. Направен е опит може ли без RS232 да бъде 
стартирана услугата, като е изваден кабела от интерфейс 
RS232 и филмът отново е тръгнал. Извършено е нулиране 
на заявката и ново пускане на услугата „видео по заявка”, 

без да е присъединен UTR кабела към интерфейс RS232. 

при натискане върху TEST 2  и TEST 3 се е появило 

съобщение, че услугата е недостъпна. 

 Вещите лица сочат, че мрежата на доставчика 
използва устройства само тип суич. 

  

 Вещите лица дават следните дефиниции на 
понятията „Интернет”, „достъп до Интернет”, „Интернет 
услуга”, „достъп до Интернет услуга”, „Интерактивност”, 

„двупосочен обмен на информация”,  „Модем”, „Рутер” и 

„Суич”: 

„Интернет” е комуникацията между различни 

подмрежи. Комуникацията може да се извършва в 
множество преносни среди. Преносната среда може да бъде 
проводяща – проводници, кабели, би могла да бъде ефир 

или вакум.  

„Достъп до Интернет” е дадено устройство да 
притежава необходимите стандарти за глобална 
комуникация и за достъп до глобалната мрежа. 
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„Интернет услуга” е услуга, която се предоставя от 
даден сървър и се характеризира със сокет или име на хост. 
Сокет е комбинация от ІР адрес и порт. Хост е крайно 
устройство. ІР адреса е уникален номер в рамките на тази 

подмрежа, която характеризира дадено устройство, за да 
може то да бъде открито. Порт – а има различни 

дефиниции, но това което се разбира е резервиран адрес в 
паметта на хоста, който предлега интернет услугата. 

„Достъп до Интернет” е различно от ползване на 
Интернет услуги. 

„Интерактивност” е двупосочен обмен на 
информация, при който в двете посоки има причинно – 

следствена двупосочна връзка. Т.е. изисква се нещо, 

получава се нещо. 

 „Двупосочен обмен на информация” е двупосочен 

обмен на информация, при който в двете посоки има 
причинно – следствена двупосочна връзка, без участието на 
човек. Това е двупосочна комуникация на две устройства, 
които в двете посоки разменят информация и има строга 
логика каква информация ще се разменя, докато при 

интерактивността човек може да избере произволно. 

Модем е устройство което модулира и демодолира 
сигнал. Функцията на модема е да приеме някаква 
информация и да я предаде по преносната среда.  

„Рутер” е устройство, което дава възможност да се 
направи комуникация между две подмрежи, т.е. това е 
необходимият минимум за наличие на междумрежова 
Интернет комуникация и 

 „Суич” е повторител на сигнал, който работи в 
рамките на локална мрежа. 
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Правни изводи: 

Жалбата е подадена от легитимна страна в 
предвидената форма и срок и е процесуално допустима. 

Оспореният административен акт е издаден от 
компетентен орган в предвидените форма и срок и е 
валиден административен акт, годен за съдебна 
проверка.  

Предмет на делото е правилността на обжалвания 
административен акт – Решение от 15.06.2010г. към 

ЕАД № 09BG002002H0038579/20090521 за определяне 
като дължими и вземане под отчет на митни сборове и 

др. държавни вземания на Началник на Митнически 

пункт варна Запад. 

Спорът е за следното - правилно ли митническият 
орган е определил тарифния код на внесената стока – 

апарати TF6100DCC.  

Първата единична и тройна експертиза съдът не 
кредитира при постановяване на  настоящото решение, с 
оглед даденото от Съда на ЕС тълкуване на 
Комбинираната номенклатура, съдържаща се в 
приложение І към Регламент /ЕИО/ № 2658/87 на Съвета 
от 23 юли 1987 година относно тарифната и 

статистическа номенклатура и Общата митническа 
тарифа, съответно изменена с Регламент /ЕО/ № 

1214/2007 на Комисията от 20 септември 2007г., 
Регламент /ЕО/ № 1031/2008г. на Комисията от 19 

септември 2008г. и Регламент /ЕО/ № 948/2009г. на 
Комисията от 30 септември 2009г.. Съдът кредитира 
дадените заключения по втората единична и тройна 
експертиза и особеното мнение по тройната експертиза, 
като обективно и компетентно дадени в частите на 
направените констатации от вещите лица. 
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При съобразяване на даденото от съда на ЕС 

тълкуване на относимите разпоредби, на констатациите 
на вещите лица описани в единичното заключение, в 
тройното заключение, протокола за извършен 

експеримент и отговорите на вещите лица дадени в 
открито съдебно заседания, по – точно отговорите на 
вещо лице Г., съгласно които интерактивността на 
изследваното устройство е по кабел, като това което е 
демонстрирано в Пловдив при провеждане на 
експеримента е връзка на устройството по кабел към 

мрежово оборудване на оператора, като мрежата на 
оператора е СУИЧ и дадената в хода на съдебното 
следствие от вещите лица дефиниция, съгласно която  
„Суич” е повторител на сигнал и, че вещите лица дадоха 
обяснение в открито съдебно заседание, че са 
констатирали, че оператора, при който е извършен 

експеримента е посочил, че мрежата към която е 
свързано устройството е суич, съдът прави извод, че 
устройството може да приема сигнал в рамките на 
локална мрежа, но не може да бъде изведен извод, че 
осъществява достъп до Интернет и или Интернет услуги.  

Неоснователни са възраженията на жалбоподателя за 
липса на форма на оспорения административен акт и за 
неспазване на процедурата по издаването му. В 

оспореното решение и в преписката към него се 
съдържат мотивите обосновали издаването му.  

Жалбата е неоснователна и като такава следва да 
бъде отхвърлена.  

Водим от горното и на основание чл.172 от АПК, 

съдът  
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РЕШИ: 

   

ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата на „Д. ”ООД гр.Варна, 
представлявано от Й.И.Г. срещу Решение от 15.06.2010г. 
към ЕАД № 09BG002002H0038579/20090521 за определяне 
като дължими и вземане под отчет на митни сборове и др. 

държавни вземания на Началник на Митнически пункт 
Варна Запад. 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен 

срок от деня на съобщението за изготвянето му пред 

Върховния административен съд по реда на АПК. 

Препис от решението да се изпрати на съда на Европейския 
съюз. 
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РЕШЕНИЕ № 2185/13.08.2013 г. na ВАРНЕНСКИЯ 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, първо отделение, десети 
състав15 
в публично заседание на деветнадесети юли 2013г.,  
в състав: 

       Административен съдия: Марияна Ширванян 

                                                             

           при секретаря К.А. 

като разгледа докладваното от съдия Марияна 
Ширванян 

адм. дело № 2724 по описа на съда за 2010г., 

за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Производството е по чл.145 от АПК вр. чл. 220 от 
ЗМ. 

Производството пред Административен съд Варна, І 
отделение, Х състав е образувано по жалба на „Ц. К. ”ООД 

гр.Варна, представлявано от Д.Л.Г. срещу Решение от 
29.07.2010г. към ЕАД № 09BG002002H0072364/20090929 

Началника на МП Варна Запад.  

Жалбоподателят в жалбата, в открито съдебно 
заседание и в писмени бележки чрез процесуалният си 

представител моли да бъде отменено оспореното решение, 
като издадено при съществени нарушения на процесуалните 
правила и в противоречие с материалния закон. 

Ответникът по жалбата Началника на МП Варна 
Запад, чрез процесуалният си представител в открито 
съдебно заседание и в писмени бележки оспорва жалбата и 

моли съда да я отхвърли като неоснователна. 
 

Съдът намира за установени следните факти: 

На 29.09.2009г. „Ц. К. ”ООД извършва внос на сет – 

топ модули с комуникационна функция – 4232броя, за което 
представя пред МП Варна Запад ЕАД № 

09BG002002H0072364/20090929. Митните сборове описани 

от вносителя в кл.47 на стоки №№ 1 и 2 са изчислени 

                                                           
15

 Решението не е влязло в сила. 
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съобразно декларирания в кл.33 тарифен код – 85287113 00 

с 0% мито. 

Извършена е проверка на основание чл.78, т.2 от 
Регламент /ЕИО/ №2913/92 относно създаването на 
Митнически кодекс на Общността, във връзка със сигнал на 
ОЛАФ за правилно тарифиране на стоки, декларирани под 

тарифен номер 8528711300. При изготвяне на доклада 
митническият орган е посочил, че от отдел „Тарифна 
политика” със служебна бележка вх.№ 4424-

640/11.06.2010г. е изискано изготвяне на ексертно 
становище относно правилното тарифна класиране на 
стоките декларирани под тарифен номер 85271130 по 
съответните ЕАД. 

Изпратено е искане до „Ц. К. ”ООД за предоставяне 
на мостри от стоките декларирани под тарифен № 

85287111300.  

След събраната и обобщена информация, 
представените мостри, техническа документация и 

становище на отдел „Тарифна политика” митническия орган 

установил следното - „Ц. К. ”ООД е изчерпила всички 

внесени количества на сет топ модулите DC 215 KL – 

Sample, поради което допълнително е изискана счетоводна 
справка от „Ц. К. ”ООД за осъществени продажби на 
същите устройства. Всички продажби са извършени от 
дружеството на търговци извън територията на Варна и като 

най-близко до района е К. ТВ ООД гр.Шабла. С цел 
предоставяне на мостра и ръководство за работа на 
устройството било връчено на 16.07.2010г. искане изх.№ 

К47-45/14.07.2010г. на служител на К. ТВ. 

На 21.07.2010г. с протокол за предаване на 
митническия орган е предоставено устройство DC107, което 
не се е идентифицирало с устройството по вноса предмет на 
проверка и по обяснения на представител на „Ц. К. ”ООД 

устройството се произвеждало в Пловдив. 
На 22.07.2020г. е връчено искане на техническия 

директор на централен офис на М – САТ К. АД и на същата 
дата на митническия орган е предоставен модул с 
комуникационна функция DC 215 KL – Sample – 1бр. заедно 

с ръководство за потребителя на същия модел. 
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След оглед на устройството становището на отдел 

„Тарифна политика” е следното: 

Изделието модел DC 215 KL представлява цифров 
приемник, с микропроцесор и видео тунер. Има следните 
интерфейси: SCART за телевизор и видеокасетофон, 

Eternetq Cable in за свързване към кабелната мрежа, Cable 

out за свързване към друг кабелен приемник, аудио и видео 

изходи и S/PDIF за свързване към външен аудио приемник. 
От представената мостра и от техническите параметри било 
видно, че апаратът не съдържа вграден модем за достъп до 
Интернет. 

Съгласно Обяснителните бележки към КН, 

подпозиция 8528 71 13 се отнася за: „микропроцесорни 

апарати, съдържащи модем за достъп до Интернет, 
осигуряващи интерактивен обмен на информация, с 
възможност за приемане на телевизионни сигнали („set-top”  

модули с комуникационна функция). Към тази подпозиция 
принадлежат апарати без екран, т.нар. ”set-top  модули с 
комуникационна функция”, състоящи се от следните 
основни компоненти: микропроцесор, видео тунер, модем. 

Модемът трябва да бъде вграден в set-top  модула. 
Модемите модулират и демодулират входния и изходния 
сигнал, като по този начин позволяват двупосочна 
комуникация за целите на достъпа до Интернет. Примери за 
такива модеми са: V.34-, V.90-, V.92-, DSL- или кабелен 

модем. Индикация за такъв модем е RJ 11. Set-top модулите 
от настоящата подпозиция трябва да позволяват достъп на 
потребителя до Интернет. Апаратите, също така, трябва да 
могат да стартират Интернет приложения в режим 

„интерактивен обмен на информация”, като е-mail клиент 
или „messaging” приложение, използвайки UDP или TCP/IP 

интерфейс. Устройства, изпълняващи функции подобни на 
модем, но които не извършват модулация и демодулация на 
сигнали, не се считат за модеми. Примери за такива апарати 

са ISDN-, WLAN- или Ethernet устройства. Индикация за 
наличието на такова устройство е конектор RJ 45. Всички 

тези устройства не се считат за модеми. Set-top модули, 

които нямат вграден модем, а използват външен такъв, се 
изключват от настоящата подпозиция. 



400 

 

С оглед изложеното и на основание чл.201, параграф 

1, б „а” от Регламент /ЕИО/ № 2913/92 на Съвета от 
12.10.1992г. относно създаване на Митнически кодекс на 
общността и чл.56 от ЗДДС следва да бъдат доначислени и 

събрани държавни вземания общо в размер на 32 271.91лв. 
от които:  мито в размер на 26892.59лв. и ДДС – 5379.32лв.. 
 

С Решение към ЕАД № 

09BG002002H0072364/20090929 Началника на МП Варна 
Запад съгласно чл.78 от МК извършил повторна проверка на 
ЕАД 09BG002002H0072364 /сет – топ модули с 
комуникационна функция – 4232броя/ във връзка с Доклад 

вх.№ /на МП Варна Запад/ 9300-557/23.07.2010г. на отдел 
„Последващ контрол” при Митница Варна и установил, че 
по ЕАД № 09BG002002H0072364/20090929 митните 
сборове описани в кл.47 на стоки №№ 1 и 2 са изчислени 

съобразно декларирания в кл.33 тарифен код – 85287113 00 

с 0% мито. 

Съгласно резултатите от извършената последваща 
проверка е установено неточно тарифно класиране на 
стоките, които представляват цифрови приемници, с 
микропроцесор и видеотунер, не съдържащи вграден модем 

за достъп до Интернет. Предвид гореизложеното и на 
основание Правила  1 и 6 от Общите правила за тълкуване 
на КН, както и текстовете към позиции 8528, 85287119, сет-
топ модули без вградени модеми се класират в ТАРИК код 

85287119 00 с 14% мито. 

 

„Ц. К. ”ООД обжалва Решение към ЕАД № 

09BG002002H0072364/ 20090929 Началника на МП Варна 
Запад. Твърди, че при вноса правилно в ЕАД № 

09BG002002H0072364 е посочен тарифния номер на 
внасяните устройства. Ангажира доказателства – 

Заключение по съдебно техническа експертиза, 
допълнително заключение и повторно заключение. 

По делото е приета информация за устройството от 

завода производител. По делото са приети и изслушани 

четири съдебно технически експертизи – две единична, две 

тройни и е извършен експеримент. 
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След изслушването на заключението по първата 

единична и първата тройна експертиза съдът е преценил, 

че за правилното разрешаване на спора е необходимо да 

отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС. По 

запитването е постановено Решение на шести състав от 22 

ноември 2012г. по съединени дела С – 320/11, С 330-11, С 

382/11 и С 383/11, съгласно което 1./ Комбинираната 

номенклатура, съдържаща се в приложение І към 

Регламент /ЕИО/ № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 

година относно тарифната и статистическа номенклатура и 

Общата митническа тарифа, съответно изменена с 

Регламент /ЕО/ № 1214/2007 на Комисията от 20 септември 

2007г., Регламент /ЕО/ № 1031/2008г. на Комисията от 19 

септември 2008г. и Регламент /ЕО/ № 948/2009г. на 

Комисията от 30 септември 2009г., трябва да се тълкува в 

смисъл, че за целите на класирането на дадена стока в 

подпозиция 8528 71 13 „модем за достъп до интернет” 

обозначава устройство, което може само, без да се 

използва и някакъв друг апарат или механизъм, да 

осъществява достъп до интернет и да осигурява 

интерактивност и двупосочен обмен на информация. За 

целите на класирането в посочената подпозиция значение 

има само годността за осъществяване на достъп до 

интернет, а не използваната за тази цел технология; 2./ 

посочената Комбинирана номенклатура трябва да се 

тълкува в смисъл, че приемането на телевизионни сигнали 

и наличието на модем за достъп до интернет са две 

еквивалентни функции, които апаратите трябва да 

изпълняват, за да бъдат класирани в подпозиция 8528 71 

13. При липса на някоя от тези функции апаратите трябва 

да бъдат класирани в подпозиция 8528 71 19 и 3./ чл.78, 

параграф 2 от Регламент /ЕИО/ № 2913/92 на Съвета от 12 

октомври 1992 година относно създаване на Митническия 

кодекс на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че 

последващият контрол на стоките и последващата промяна 

на тарифното им класиране могат да се извършват въз 

основа на документи, без митническите органи да са 

длъжни да проверяват физически тези стоки. 
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Съгласно заключението на вещото лице по 
единичната експертиза, след постановяване на цитираното 
решение на Съда на ЕС цифров кабелен приемник DC 215 

KL притежава шест интерфейса за комуникация: 
а/ RF вход/изход – интерфейс за връзка с отдалечено 

устройство посредством коаксиален кабел. Предоставя 
еднопосочна комуникация, като в случая устройството 

може да играе роля на повторител на получения сигнал.  

б/ SCART – 21 пинов интерфейс за синхронен 

/едновременен/ обмен на аудио/ видео сигнал.; 

в/ RS232 интерфейс – за достъп до управляващите 
регистри на микропроцесора на устройството.  Предоставя 
възможност за подновяване на системния софтуер на 
цифровия приемник. Поддържа и протоколи на по-високо 
ниво за улеснение при администриране на устройството. 

г/ аудио и видео изходи. 

След проведен експеримент в мрежа на доставчик е 
констатирано от трите вещи лица, че устройството 

притежава RF вход/изход – интерфейс за връзка с 
отдалечено устройство посредством коаксиален кабел и 

RS232 интерфейс – осигуряващ двупосочна комуникация, 
предоставяща възможност за подновяване на системния 
софтуер на цифровия приемник и посредством 

модифициран за нуждите на доставчика сериен протокол 
позволява проста двупосочна комуникация със 
специализиран софтуер базиран на сървър от същата мрежа, 
който единствено има възможност да интерпретира данните 
подавани от сет-топ бокс-а. по този начин е възможно 
осигуряването на интерактивния елемент - изпълнение на 
услугата Pey per View /видео по заявка/. 
 В особено мнение вещото лице Г. сочи, че 
устройството притежава софтуер „DigitalNet Solution”. От 
техническото описание вещото лице е направило извод, че 
този софтуер изпълнява връзката между устройството и 

сървър, ползвайки мрежова връзка / посочено типично 
Интернет/. Вещото лице е посочило, че като протокол за 
връзка се ползва SLIP протокол / Интернет протокол за 
серийна линия, протокол на канално ниво/, предназначен за 
работа през серийни портове и модемни връзки. Вещото 
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лице е посочило, че този протокол не подава адресна 
информация, което означава, че всеки компютър трябва да 
знае адреса на другия, за да може да получава и да предава 
информация. Тази функция се изпълнява от SLIP софтуера 
на потребителя и хоста. Вещото лице е посочило, че SLIP 

протокола позволява работа в режим на пълноправен достъп 

в Интернет, като потребителя  сам определя входа в 
интернет без да се ползва каквато и да е друга система като 
входна точка в мрежата. Вещото лице е направило извод, че 
възможността за използване на SLIP протокола за 
пълноправен достъп до Интернет, изцяло зависи от 
доставчика на интернет услугата. Вещото лице Г. е 
направило кратко описание на функционирането и 

приложението на връзката потребител – сървър за 
получаване на интерактивни услуги, като гледане на 
платени програми. За целта устройството се конфигурирало 

с определен ІР адрес, след това през  RS232 се закача към 

определен порт на рутер, който маршрутизира пакетите 
през комуникационната среда до сървъра. На сървъра имало 

приложения, които приемат заявката от предварително 

зададения адрес на устройството и я предава към системата 
за управление. Това е софтуер, които обработва заявката, 
прави съответствието между ІР адреса от който е получена 
заявката и уникалния номер на декодиращото устройство на 
клиента и разрешава декодирането на определен 

телевизионен канал. Клиента получавал през RS232 

разрешение за гледането на заявената програма, като се 
управлява декодиращия модул в устройството. 

 Съгласно Протокола за извършен експеримент и 

Особеното мнение по протокола на 06.07.2013г. вещите 
лица са извършили експеримент в офис на дружество „Ц. К. 

К.”ЕООД, гр.Пловдив. Към устройството DC 215 KL към 

RS232 с UTR кабел с RJ45 конектор е свързан преходник / 
преобразувател/, посредством който цифровия приемник е 
свързан към разклонителна конзола в офиса, 
представляваща входна точка на вътрешната мрежа на 
компанията. Към другите два куплунга  на устройството 

SCART и RF са включени 42 инчов телевизионен приемник 
марка Самсунг с плосък екран с висока разделителна 
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способност и коаксиален кабел за доставка на цифрова 
кабелна телевизия предлагана от  дружеството, в чийто 
офис се извършва експеримента. Експеримента е започнал 

след като техническият сътрудник е въвел в сървъра на 
доставчика идентификационния номер на устройството от 
компютър в съседно помещение. 
 Въвеждането на кода е успешно и се е показало меню 

от което е избрана актуализиция на софтуера и софтуера е 
бил актуализиран. След актуализацията на софтуера сет-топ 

бокса е разпознат и в меню настройки е въведена 
определена работна честота. След това от меню IRD статус 
е стартирано подновяване на софтуера. След подновяването 
на софтуера е стартирана опция търсене на предавания. 
Вещите лица са видели познати надписи с имена на 
програми BNT1, BTV и други, като озаглавените TEST 2  и 

TEST 3 са предназначени за демонстрация на услугата 
видео по заявка. Сътрудникът е въвел номера на 
устройството в системата и след няколко опита за 
стартиране, услугата е стартирана, при избиране на един от 
каналите, като се е появила картина от текущо предавания 
филм. Направен е опит може ли без RS232 да бъде 
стартирана услугата, като е изваден кабела от интерфейс 
RS232 и филмът отново е тръгнал. Извършено е нулиране 
на заявката и ново пускане на услугата „видео по заявка”, 

без да е присъединен UTR кабела към интерфейс RS232. 

при натискане върху TEST 2  и TEST 3 се е появило 

съобщение, че услугата е недостъпна. 
 Вещите лица сочат, че мрежата на доставчика 
използва устройства само тип суич. 

 

 Вещите лица дават следните дефиниции на 
понятията „Интернет”, „достъп до Интернет”, „Интернет 
услуга”, „достъп до Интернет услуга”, „Интерактивност”, 

„двупосочен обмен на информация”,  „Модем”, „Рутер” и 

„Суич”: 

„Интернет” е комуникацията между различни 

подмрежи. Комуникацията може да се извършва в 
множество преносни среди. Преносната среда може да бъде 
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проводяща – проводници, кабели, би могла да бъде ефир 

или вакум.  

„Достъп до Интернет” е дадено устройство да 
притежава необходимите стандарти за глобална 
комуникация и за достъп до глобалната мрежа. 

„Интернет услуга” е услуга, която се предоставя от 
даден сървър и се характеризира със сокет или име на хост. 
Сокет е комбинация от ІР адрес и порт. Хост е крайно 
устройство. ІР адреса е уникален номер в рамките на тази 

подмрежа, която характеризира дадено устройство, за да 
може то да бъде открито. Порт – а има различни 

дефиниции, но това което се разбира е резервиран адрес в 
паметта на хоста, който предлега интернет услугата. 

„Достъп до Интернет” е различно от ползване на 
Интернет услуги. 

„Интерактивност” е двупосочен обмен на 
информация, при който в двете посоки има причинно – 

следствена двупосочна връзка. Т.е. изисква се нещо, 

получава се нещо. 

 „Двупосочен обмен на информация” е двупосочен 

обмен на информация, при който в двете посоки има 
причинно – следствена двупосочна връзка, без участието на 
човек. Това е двупосочна комуникация на две устройства, 
които в двете посоки разменят информация и има строга 
логика каква информация ще се разменя, докато при 

интерактивността човек може да избере произволно. 

Модем е устройство което модулира и демодолира 
сигнал. Функцията на модема е да приеме някаква 
информация и да я предаде по преносната среда.  

„Рутер” е устройство, което дава възможност да се 
направи комуникация между две подмрежи, т.е. това е 
необходимият минимум за наличие на междумрежова 
Интернет комуникация и 

 „Суич” е повторител на сигнал, който работи в 
рамките на локална мрежа. 

 

Правни изводи: 

Жалбата е подадена от легитимна страна в 
предвидената форма и срок и е процесуално допустима. 
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Оспореният административен акт е издаден от 
компетентен орган в предвидените форма и срок и е 
валиден административен акт, годен за съдебна 
проверка.  

Предмет на делото е правилността на обжалвания 
административен акт – Решение към ЕАД № 

09BG002002H0072364/20090929 Началника на МП 

Варна Запад. 

Спорът е за следното - правилно ли митническият 
орган е определил тарифния код на внесената стока – 

апарати DC 215 KL.  

Първата единична и тройна експертиза съдът не 
кредитира при постановяване на  настоящото решение, с 
оглед даденото от Съда на ЕС тълкуване на 
Комбинираната номенклатура, съдържаща се в 
приложение І към Регламент /ЕИО/ № 2658/87 на Съвета 
от 23 юли 1987 година относно тарифната и 

статистическа номенклатура и Общата митническа 
тарифа, съответно изменена с Регламент /ЕО/ № 

1214/2007 на Комисията от 20 септември 2007г., 
Регламент /ЕО/ № 1031/2008г. на Комисията от 19 

септември 2008г. и Регламент /ЕО/ № 948/2009г. на 
Комисията от 30 септември 2009г.. Съдът кредитира 
дадените заключения по втората единична и тройна 
експертиза и особеното мнение по тройната експертиза, 
като обективно и компетентно дадени в частите на 
направените констатации от вещите лица. 

 

При съобразяване на даденото от съда на ЕС 

тълкуване на относимите разпоредби, на констатациите 
на вещите лица описани в единичното заключение, в 
тройното заключение, протокола за извършен 

експеримент и отговорите на вещите лица дадени в 
открито съдебно заседания, по – точно отговорите на 
вещо лице Г., съгласно които интерактивността на 
изследваното устройство е по кабел, като това което е 
демонстрирано в Пловдив при провеждане на 
експеримента е връзка на устройството по кабел към 

мрежово оборудване на оператора, като мрежата на 
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оператора е СУИЧ и дадената в хода на съдебното 
следствие от вещите лица дефиниция, съгласно която  
„Суич” е повторител на сигнал и, че вещите лица дадоха 
обяснение в открито съдебно заседание, че са 
констатирали, че оператора, при който е извършен 

експеримента е посочил, че мрежата към която е 
свързано устройството е суич, съдът прави извод, че 
устройство DC 215 KL може да приема сигнал в рамките 
на локална мрежа, но не може да бъде изведен извод, че 
осъществява достъп до Интернет и или Интернет услуги. 

На изложените съображения съдът намира, че 
устройство DC 215 KL не представлява  „модем за 
достъп до интернет” и не следва да бъде класирано в 
подпозиция 8528 71 13. 

Неоснователни са възраженията на жалбоподателя за 
липса на форма на оспорения административен акт и за 
неспазване на процедурата по издаването му. В 

оспореното решение и в преписката към него се 
съдържат мотивите обосновали издаването му.  

Жалбата е неоснователна и като такава следва да 
бъде отхвърлена.  

Водим от горното и на основание чл.172 от АПК, 

съдът  
 

РЕШИ: 

   

ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата на „Ц. К. ”ООД 

гр.Варна, представлявано от Д.Л.Г. срещу Решение към 

ЕАД № 09BG002002H0072364/20090929 Началника на 
МП Варна Запад. 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-

дневен срок от деня на съобщението за изготвянето му 
пред Върховния административен съд по реда на АПК. 

 

Препис от решението да се изпрати на съда на 
Европейския съюз. 
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РЕШЕНИЕ № 1592/17.06.2013г. на Варненския 
административен съд, Първо отделение, ШЕСТИ 
състав16 

в публично заседание  на двадесети май две хиляди и 
тринадесета  година в състав:  

      
Председател: ИВЕТА ПЕКОВА 

 и при участието на секретаря П.С., като разгледа докладваното от 
съдията Ивета Пекова  адм.дело N 1636 по описа за 2010  год., за 
да се произнесе, взе предвид: 

Производството е по чл.220 ЗМ, вр.чл.145 и сл. от АПК. 

Образувано е по жалба на „М САТ КЕЙБЪЛ” АД, гр.София, 
1000, район „С.”, ул. С.К. №2, ЕИК *****, представлявано от 
изпълнителните директори В.Е.М. и Д.П.Д. против Решение от 
13.05.2010г. към ЕАД ******/20081121 за определяне като дължими 
и вземане под отчет на митни сборове и др. държавни вземания на 
началника на МП Варна – Запад, с което въз основа на доклад от 
извършен последващ контрол по реда на чл.84а от ЗМ е 
извършена корекция на ЕАД, като е определен тарифен код 
8528711900 за внесената стока в ст.1- 8480 бр. сет-топ модули с 
комуникационна функция, както и е определен коректния тарифен 
номер на стока в ст.2- 400 бр. дистанционни управления  и са 
доначислени и взети под отчет допълнителни държавни вземания- 
Мито – 66443.55лв. и ДДС – 13288.70 лв. Жалбоподателят твърди, 
че обжалваното решение е незаконосъобразно и необосновано, 
постановено при съществени процесуални нарушения. Твърди, че 
неправилно органът е приел, че устройствата следва да бъдат 
класирани по ТАРИК код 8528711900 с 14% мито, като не е взел 
предвид доказателствата, представени от дружеството и 
обжалваното решение е лишено от мотиви. Моли решението на 
началника на МП “Варна- Запад” да бъде отменено и да му бъдат 
присъдени направените по делото разноски.  

                                                           
16

 Обжалвано пред ВАС, адм. д. 12558/13 г. по описа на ВАС. 
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Ответникът по жалбата Началника на МП “Варна- Запад”, 
чрез процесуалния си представител К. изразява становище, че 
жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли. Моли за 
присъждане на направените по делото разноски. 

След като разгледа оплакванията, изложени в жалбата, 
доказателствата по делото, становищата на страните и в рамките 
на задължителната проверка по чл.168 от АПК, вр. чл.220 от 
Закона за митниците Административният съд приема за 
установено от фактическа страна следното:  

Обжалва се Решение от 13.05.2010г. към ЕАД 
******/20081121 за определяне като дължими и вземане под отчет 
на митни сборове и др. държавни вземания на началника на МП 
Варна – Запад, с което въз основа на доклад от извършен 
последващ контрол по реда на чл.84а от ЗМ е извършена корекция 
на ЕАД, като е определен тарифен код 8528711900 за внесената 
стока в ст.1- 8480 бр. сет-топ модули с комуникационна функция, 
както и е определен коректния тарифен номер на стока в ст.2- 400 
бр. дистанционни управления и са доначислени и взети под отчет 
допълнителни държавни вземания- Мито – 66443.55лв. и ДДС – 
13288.70 лв. 

От ЕАД ****** от 21.11.2008г. се установява, че на 21.11.08г. 
в МП „Варна-Запад” е подадена митническа декларация за 
поставяне под режим „Едновременно допускане за свободно 
обращение за крайна употреба” на стоки, описани  в кл.31 „Колети  
описание на стоката” 8480 броя СЕТ – ТОП модули с 
комуникационна функция TF6100ЕМC,  декларирани с тарифен 
номер 8528711300 и цена в кл.22 сумата в размер на 312 000.32 
щ.д. при валутен курс 1.52288 с получател „М САТ”АД, като са 
начислени и платени съответно мито 0 лв. и ДДС – 95027.81лв., а 
за стока №2 –200 бр. дистанционни декодери с възможност за 
приемане на телевизионни сигнали, за които са начислени и 
платени съответно мито 0лв. и ДДС- 68.13 лв. От приложената 
търговска фактура № TF-080626/26.07.2008г., вписана в кл.44 на 
ЕАД се установява, че същата е за 8080 броя СЕТ – ТОП модули 
на стойност 308 432 щ.д. и 400 броя дистанционни управления на 
стойност 484 щ.д. 
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От докладна записка с рег. № 93/2263/22.12.2009 г. на 
Директора на Дирекция „МРР”, ЦМУ при Агенция ”Митници” се 
установява, че в Дирекция „ОМАК”-ЦМУ е получен сигнал от 
Европейската служба за борба с измамите за констатирани от 
шведските, италианските и полските митници нарушения, при 
извършени последващи проверки, свързани с тарифното 
класиране на микропроцесорни апарати с комуникационни 
функции /сет-топ модули/, които са установили класиране на 
устройствата в тарифна позиция 85287113 с нулева ставка на 
мито, вместо в позиции 8528711900, 8528719000 или 8521900090, 
където ставката на митото е 13.9 % или 14 % 

От Заповед № ЗАМ-103/19.03.2010г. на Директора на 
Агенция „Митници” се установява, че на основание чл.78 т.2 от 
Регламент № 2913/92 относно създаване на Митнически кодекс на 
Общността и чл.84а от ЗМ е възложена проверка, която да 
установи законосъобразността на действията на „М САТ 
Кейбъл”АД при поставяне на стоките под режим „едновременно 
допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, 
които не са предмет на освободена доставка по ДДС”, прилагането 
на нетарифните мерки /забрани и ограничения/, прилагани в ЕС, 
както и изпълнение на задълженията за заплащане и 
обезпечаване на публичните държавни вземания при поставяне на 
стоките под съответния режим за периода от 19.03.2007г. до 
18.03.2010г., като е определено проверката да започне на 
19.03.2010г. със срок на извършване до 09.04.2010г. и в срок до 14 
дни от изтичане на срока за извършването й да бъде изготвен 
писмен констативен доклад. 

 От протокол за заключително обсъждане на основание 
чл.84к ЗМ от 09.04.10г. се установява, че е проведено 
заключително обсъждане, на което жалбоподателят е запознат с 
констатациите от проверката, а именно, че са установени случаи 
на неправилно декларирани кодове по Комбинираната 
номенклатура, респ. ТАРИК въз основа на представените ЕАД, 
търговски и транспортни документи и технически описания на 
стоките.  
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От писмо-потвърждение от Топфийлд Къмпани Лтд. се 
установява, че са потвърдили, че документите, приложени за 
TF6100EMS са изготвени за клиента им – М САТ Кейбъл АД, а 
съгласно приложеното описание на устройството- че е посочено, 
че има вграден базиран на софтуер модем, проектиран специално 
за изискванията на клиентите за услугите VOD /Видео при 
поискване/ и NVOD/почти/близки до Видео до поискване/. От 
доклад № 3/23.04.2010г. и доклад № 3А/23.04.10г. от проверка на 
„М САТ Кейбъл”АД, извършена на основание чл.78 ал.2 от 
Регламент /ЕИО / № 2913/92 относно създаване на Митнически 
кодекс на Общността, чл.84а ал.1 от Закона за митниците и във 
връзка с поставянето на стоки под режим едновременно допускане 
за свободно обращение и крайна употреба на стоки се установява, 
че с оглед установеното при проверката, проверяващият екип е 
приел, че микропроцесорните апарати TF6100EMS нямат 
възможност за достъп до Интернет, осигуряващ интерактивен 
обмен на информация и тарифният код вписан в кл.33 на ЕАД- 
8528711300 е неточен, а правилният код за внасяните сет-топ 
модули, отговарящ на техническите им характеристики е 
8528711900 „Други” с тарифна ставка 14%, а за  включените във 
фактурата по процесния ЕАД 400 броя дистанционни управления 
на стойност 484 щ.д.- съгласно Комбинираната номенклатура на 
ЕО, респективно ТАРИК за дистанционните управления, когато не 
са един комплект със съответните сет-топ модули правилният 
тарифен код е 8543709055 с тарифна ставка 3.7%. 

От Решение от 13.05.2010г. към ЕАД ******/20081121 за 
определяне като дължими и вземане под отчет на митни сборове и 
др. държавни вземания на началника на МП Варна – Запад се 
установява, че въз основа на доклада от извършения последващ 
контрол по реда на чл.84а от ЗМ е извършена корекция на ЕАД, 
като за стоката сет-топ модул е определен тарифен код 
8528711900, а за стоката – дистанционни за декодери- тарифен 
код е 8543709055 с тарифна ставка 3.7% и са доначислени и взети 
под отчет допълнителни държавни вземания- Мито – 66443.55лв. и 
ДДС – 13288.70 лв.  

От заключението на в.л. Й. и на тройната СТЕ, изготвена 
от в.л. А.Й., В.Д. и Б.Н. се установява, че са дали заключение, че 
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устройството, предмет на внос по ЕАД ******, цифров кабелен 
приемник TF6100ЕМC съдържа микропроцесор, приемник на 
видеофонични сигнали, устройство /интегрална схема/ за запис и 
възпроизвеждане на информация, необходима за работата на 
процесора, но не е DVD или твърд диск; не съдържа модем- като 
крайно устройство използвано от потребителите на интернет 
услуги; интерактивен обмен на информация през интернет 
самостоятелно с устройството не би могъл да се осъществи. За да 
се въведе програма в TF6100ЕМC, първо трябва да се изтегли от 
сайт, за което е необходим компютър; след това да се запише в 
TF6100ЕМC през RS232 порта/конекторът се намира на задния 
панел на приемника/, като за целта компютърът трябва да се 
свърже с цифровия приемник със специален D-sub кабел, като 
подобна процедура е описана на стр.42, 43, 44 от ръководство на 
потребителя. Записване и възпроизвеждане на информация 
посредством вградени устройства може да се осъществи, но тези 
устройства не са DVD или хард дискове. Приемане на 
телевизионен сигнал в реално време не може да се осъществи, 
ако няма вграден тунер. Съществува вградена „флаш” памет, 
която може да се използва за запис на продуктов софтуер. 
Устройството –цифров кабелен приемник TF6100ЕМC има вграден 
микропроцесор, който изпълнява зададени команди по програма и 
с това сет-топ бокса изпълнява своите функции. На стр.437 
/обяснителна записка относно цифров приемник/ декодер 
TF6100ЕМC /set-top box// не се споменава за наличие на 
софтуерен модем използващ TCP/IP протокол. На стр.439 
/фигурата от т.2.3 „Възможности за свързване от задния панел/ се 
вижда конектор за стандартен RS232 интерфейс. Софтуерът, 
използващ TCP/IP протокол, комуникира през този стандартен 
RS232 интерфейс, който е цифров и сигналът остава в цифров 
вид. Сигнала на този RS232 порт се различава от характерния за 
модемите аналогов изходен сигнал, т.е. следва извода, че няма 
модем. Ако на този изход се извършва модулация- демодулация 
на входно-изходния сигнал, то тя е импулсна. Няма данни да се 
извършва от модем. По принцип всеки модем трябва да извърши 
модулация-демодулация на входно-изходния сигнал, като го 
пренесе върху аналогова носеща честота, за да се предаде 
сигнала по линията. От какъв изход е взет и подведен към модема 
в случая няма значение. Ако това е стандартен цифров RS232 
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интерфейс /фигурата на стр.439/, то последващата обработка на 
сигнала в модема ще промени честотата и формата му без да се 
загуби съдържащата се в него информация и ще бъде изпратен по 
линията за връзка. Чрез вградения софтуер може да се извърши 
интернет връзка с базирани сървъри по протокол TCP/IP. На 
стр.439 т.2.3 „Възможности за свързване от задния панел” се 
вижда конектор обозначен с RS232. Това е стандартен RS232 
интерфейс, с който сет-топ бокса може да се свърже с други 
устройства. Според техническата информация от завода, в сет-топ 
бокса има инсталиран протокол TCP/IP. С „преобразуващ 
интерфейс” /стр.775/ може да се изгради връзка с интернет 
базиран сървър; може да се стартира обмяна на информация 
между сет-топ бокса и сървър, но е необходим компютър, стр.819-
829, на стр.833 в т.4.3 се казва „IP пакетът се прехвърля към друга 
мрежа посредством маршрутизатор /рутер/ ..”.Може да се 
предостави видео по поръчка, като при преглеждане на филма 
„потребителят … го избере и зададе кода му за валидация”. „Кодът 
се изпраща чрез модем до интернет сървъра, за да се даде 
достъп до филма” /стр.775/. Според техническата информация 
23272/19.11.10г. тази връзка позволява да се стартира 
приложения, като chat/messaging между отделните потребители 
/сет-топ боксове/, за което няма подобна потвърждаваща 
информация в ръководството на потребителя. Устройството може 
да приема телевизионни сигнали. Стр.775 „Топфийлд TF6100ЕМC 
е сет-топ кутия, която приема телевизионни сигнали чрез 
коаксиална кабелна мрежа”. Вещите лица са дали заключение въз 
основа на представените писмени доказателства от 
жалбоподателя, представляващи писмо с документи, съдържащи 
информация за процесната стока от завода производител, като са 
използвали номерацията на страниците по делото. Стоката с 
названиe Ремокон /REMOCON/ , посочена в търговска фактура № 
TF-080626/26.07.2008г. /стр.17/ е под общия текст „set-top modules 
with communicative function”, заедно с TF6100ЕМC, от което може 
да се предположи, че касае работата на сет-топ модула по 
процесната ЕАД. Стоката, предмет на процесния внос е 
микропроцесорен апарат за приемане на радио-телевизионни 
сигнали по коаксиален кабел и осигуряващ интерактивен обмен на 
информация с помощта на компютър. В краткото описание на 
Топфийлд /стр.775/ е посочено, че свързване към телефонна 
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линия може да стане при преобразуване на интерфейса. Очевидна 
е необходимостта от такъв преобразувател, тъй като сигнала на 
RS232 порта е цифров, а трябва да бъде аналогов, за да се 
твърди, че има модем. В техническата информация не се 
споменава за наличие на стандартен телефонен конектор  RJ 11, 
какъвто имат вътрешните и външни модеми. При „Hayes” 
модемите, връзката е през RJ11 към двупроводна или 
четирипроводна линия. Модемите извършват и обратната 
функция, демодулация, като за целта приемат от 
комуникационната мрежа през RJ11 аналогови модулирани 
сигнали и ги преобразуват в цифрова импулсна последователност 
от нули и единици и ги подават на терминалното устройство през 
интерфейс RS232. Ако модемът е вграден в терминалното 
устройство, няма нужда от интерфейс RS232. Цифровият кабелен 
приемник TF 6100ЕМC има интерфейс RS232 и няма RJ11.  

 Вещите лица Г.Г., Кр.К. и В.З. са дали заключение, че 
устройството TF6100ЕМC е микропроцесорен апарат, съдържа 
софтуерен модем за достъп до Интернет- видно от описанието на 
фирмения софтуер the Solution на фирмата –производител 
„TopField”-Корея; има възможност за интерактивен обмен на 
информация и за приемане на телевизионни сигнали. Стоката по 
т.2-дистанционни за декодери, описана в търговската фактура към 
ЕАД -400 бр. REMOCON най-вероятно представлява дистанционни 
управления, които са предназначени за работа на потребителя със 
сет-топ бокс устройствата. Съставните компоненти на сет-топ 
модулите са микропроцесор, видеотунер, декодер, енерго-
независима памет. Тези компоненти дават възможност да бъдат 
приемани, преобразувани и изведени за възприемане 
видеофонични сигнали, а също и да бъде реализиран софтуерен 
модем чрез интерфейса RS232. В устройства от типа на 
процесните обикновено няма вградени компоненти за записване 
или възпроизвеждане. Процесора, енерго независимата памет тип 
EEPROM и интегралната схема RS232C дават възможност да се 
осъществи достъп до интернет и да бъдат стартирани интернет 
приложения в режим интерактивен обмен на информация. В 
устройството има енерго независима памет /флаш памет/, в която 
се съхранява продуктовия софтуер. Стоката има софтуерен 
модем, видно от описанието на фирмения софтуер „the Solution” 
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на фирмата-производител „TopField”-Корея. Чрез вградения 
софтуерен модем може да се извършва интернет връзка с 
базирани сървъри по протокол TCP/IP. TCP/IP протокола е 
съвкупност от няколко протокола за различни услуги, един от които 
е и SLIP протокола, чрез който може да се извърши връзка с 
интернет базиран сървър.  Вещите лица са дали заключение, че 
според приложеното по делото писмо за потвърждение на 
документи от завода-производител до жалбоподателя: the Solution 
е софтуер, който позволява на STB приложенията автоматично да 
използват TCP/IP връзките, вместо модемните. Вместо да набира 
телефонен номер, STB приложението „набира” TCP/IP мрежов 
адрес, чрез вграден в софтуера модем. Този софтуер изпълнява 
връзката между STB и сървър, ползвайки мрежова връзка, типично 
за Интернет. Като протокол за връзка се използва SLIP протокол 
(Интернет протокол за серийна линия), предназначен за работа 
през серийни портове и модемни връзки. SLIP облича в рамка IP 
пакетите и започва да действа след като преди това модемите са 
установили стабилна връзка между потребителя и сървъра. Този 
протокол не подава адресна информация, което означава че всеки 
компютър трябва да знае адреса на другия за да може да 
получава и предава информация. Тази функция се изпълнява от 
SLIP софтуера на потребителя и хоста. В документацията има и 
раздел за конфигуриране на връзката, като настройките са 
аналогични на тези при инсталацията на външен модем към 
компютър за връзка с интернет - свързване през серийния порт на 
компютър, настройка на СОМ порта, задаване протокола TCP/IP, 
на IP адрес и т.н. Това позволява използването на CHAT 
Messaging и NVOD (близко видео по заявка). Връзката между 
устройството и интернет-базиран сървър е с изцяло цифров 
пренос на данни и като такава се ползват цифрови модулации. 
Вещите лица са приели, че стоката, предмет на процесния внос - 
STB (Set-Top-Box) е микропроцесорен апарат, съдържащ 
софтуерен модем за достъп до Интернет, осигуряващ 
интерактивен обмен на информация, с възможност за приемане на 
телевизионни сигнали (сет-топ- модули с комуникационна 
функция).  

От заключението на вещите лица по единичната /приета в 
с.з. на 14.03.13г./ и тройна СТЕ /приета в с.з. на 20.05.13г./ се 
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установява, че приемникът, сет-топ бокс TF 6100ЕМC може да 
осъществи връзка с интернет, да се извърши двупосочен обмен на 
информация през интерфейс RS232; с помощта на прост 
преобразувател, на интерфейс RS232 да се осъществи връзка към 
телефонна линия или коксиален кабел, или сет-топ бокса да се 
свърже с компютър, с помощта на който да се осъществи достъп 
до интернет; липсата на вградено устройство за запис и 
възпроизвеждане /например хард-диск/ ограничава възможността 
от споделяне на съхранени файлове с други участници в мрежата.  

Предвид установеното от фактическа страна, съдът 
приема от правна страна следното:  

Жалбата е подадена от легитимирано лице и в срок, 
поради което се явява допустима. Обжалваното решение към ЕАД 
е издадено от компетентен орган, по предвидения от закона ред и 
форма за индивидуалните административни актове, поради което 
не страда от пороци водещи до неговата нищожност. 

Разгледана по същество е неоснователна, по следните 
съображения: 

Не се спори между страните, че с ЕАД ****** от 21.11.2008г. 
на 21.11.08г. в МП „Варна-Запад” е подадена митническа 
декларация за поставяне под режим „Едновременно допускане за 
свободно обращение за крайна употреба” на стоки, описани  в 
кл.31 „Колети  описание на стоката” 8480 броя СЕТ – ТОП модули 
с комуникационна функция TF6100ЕМC,  декларирани с тарифен 
номер 8528711300 и цена в кл.22 сумата в размер на 312 000.32 
щ.д. при валутен курс 1.52288 с получател „М САТ”АД, като са 
начислени и платени съответно мито 0 лв. и ДДС – 95027.81лв., а 
за стока №2 –200 бр. дистанционни декодери с възможност за 
приемане на телевизионни сигнали, за които са начислени и 
платени съответно мито 0лв. и ДДС- 68.13 лв., както и че съгласно 
търговска фактура № TF-080626/26.07.2008г., вписана в кл.44 на 
ЕАД, същата е за 8080 броя СЕТ – ТОП модули на стойност 
308 432 щ.д. и 400 броя дистанционни управления на стойност 484 
щ.д. 



418 

 

Не се спори между страните и, че в случая задълженията 
за мито и ДДС са установени в резултат на извършена повторна 
проверка на декларацията в рамките на последващия митнически 
контрол по чл.84а от ЗМ. 

Съгласно чл.84а ЗМ последващият контрол се извършва с 
цел проверка законосъобразността на действията на 
проверяваното лице при прилагането на съответните режими, 
процедури и мерки, както и за изпълнение на задълженията му за 
заплащане на публичните държавни вземания, събирани от 
митническите органи. Съгласно на чл.84 ал.3 от ЗМ когато при 
последващия контрол се установи, че съответният митнически 
режим е приложен на основата на неверни или непълни данни, 
митническите органи вземат необходимите мерки, като отчитат 
новите обстоятелства. При наличие на обстоятелствата по чл.84и, 
т.1 – 4 от ЗМ митническите органи в рамките на последващия 
контрол, могат да приемат за установени определените от тях 
елементи за облагане, както и да приемат за установено 
избягването на мерките на търговската политика, като вземат 
предвид относимите обстоятелства по ал.2, които съгласно ал.3, 
задължително следва да се посочат в доклада за проверката по 
чл.84л от ЗМ. Последващият контрол по чл.84а ЗМ се 
осъществява без да са налице допълнителните изисквания и 
предпоставки както при процедурата по чл.102 от ППЗМ, поради 
което извън предмета на съдебния контрол са обстоятелствата 
наложили извършването на контрола след издаването на 
разрешение за вдигане на стоките. На контрол  подлежи 
спазването на предвидената от закона процедура по извършване 
на последващия контрол, като в случая съдът намира, че от 
страна на митническите органи не са допуснати съществени 
процесуални нарушения. Проверката е възложена със Заповед №  
ЗАМ-103/19.03.2010г. на началника на Директора на Агенция 
„Митници”, която съдържа предвидените реквизити. Дружеството е 
уведомено за започналия последващ контрол, като в съответствие 
с разпоредбата на чл.84б от ЗМ, последващият контрол е 
извършен от митнически служители в специализираното звено- 
отдел „Последващ контрол”, като е спазен срока за извършване на 
проверката по чл.84в, ал.6 от ЗМ, определен и в заповедта за 
възлагане на контрола. С оглед изискванията на чл.84к от ЗМ е 
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проведено заключително обсъждане, като е предоставена 
възможност на дружеството да изрази становище и да сочи 
доказателства. За резултатите от контрола са издадени доклад  № 
3/23.04.2010г. и № 3А/23.04.10г., надлежно връчени на  
дружеството.  

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че е 
процедурата по възлагане и провеждане на последващия 
митнически контрол по чл.84а от ЗМ е спазена.  

Жалбоподателят твърди, че неправилно и 
незаконосъобразно с обжалваното решение е прието, че 
внесената стока- СЕТ – ТОП модули с комуникационна функция 
TF6100ЕМC е следвало да бъде декларирана с тарифен код 
8528711900. 

Съгласно Комбинирана номенклатура 2009 в код 85287113 
се класират микропроцесорни апарати, съдържащи модем за 
достъп до Интернет, осигуряващи интерактивен обмен на 
информация, с възможност за приемане на телевизионни сигнали 
( „set - top” модули с комуникационна функция),а в код 8528 7119 – 
други. Съгласно обяснителните бележки към Комбинираната 
номенклатура на ЕО за 8521 90 – тази подпозиция включва 
апаратите без екран, способни да приемат телевизионни сигнали, 
т.нар. „set - top” модули”, които имат вградено устройство за 
записване или възпроизвеждане (например твърд диск или DVD); 
85287113 – Микропроцесорни апарати, съдържащи модем за 
достъп до Интернет, осигуряващи интерактивен обмен на 
информация, с възможност за приемане на телевизионни сигнали 
(„set - top” модули с комуникационна функция), като към тази 
подпозиция принадлежат апарати без екран, т. нар „set - top 
модули с комуникационна функция”, състоящи се от следните 
основни компоненти- микропроцесор, видео тунер, като наличието 
на RF конектор е индикация, че може да има видео тунер в 
апарата и модем. Модемите модулират и демодулират входния и 
изходния сигнал, като по този начин позволяват двупосочна 
комуникация за целите на достъпа до Интернет. Примери за 
такива модеми са: V.34-, V.90-, V.92-, DSL- или кабелен модем. 
Индикация за наличието на такъв модем е RJ 11. Устройства, 
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изпълняващи функции подобни на модем, но които не извършват 
модулация и демодулация на сигнали, не се считат за модеми. 
Примери за такива апарати са ISDN-, WLAN- или Ethernet 
устройства. Индикация за наличието на такова устройство е 
конектор  RJ 45. Модемът трябва да бъде вграден в set - top 
модула. Set - top модули, които нямат вграден модем, а използват 
външен такъв, се изключват от настоящата подпозиция ( като 
например комплект, състоящ се от set – top модул и външен 
модем). Протоколът Transmission Control Protocol/ Internet Protokol 
(TCP/IP) трябва да бъде представен като фирмуер (микрософтуер) 
в апарата. Set - top модулите от настоящата подпозиция трябва да 
позволяват на потребителя достъп до Интернет. Апаратите, също 
така, трябва да стартират Интернет приложения в режим 
„интерактивен обмен на информация”, като e – mail клиент или 
„messaging” приложение, използвайки UDP или TCP/IP интерфейс. 
Set - top модули, с вградено устройство за записване или 
възпроизвеждане /например с твърд диск или DVD устройство/ се 
изключват от тази подпозиция (подпозиция 85 21 90 00). Относно 
код 8528 71 19 – други е посочено - Виж последния параграф на 
Обяснителните бележки към подпозиция 8521 71 13. Относно код 
8528 71 90 – Други е посочено, че тази подпозиция включва 
изделия без екран, които представляват телевизионни приемници, 
но имат вграден приемник на видеофонични сигнали (видеотунер) 
(например така наречените „IP – streming boxes”), както и Вж. също 
последния параграф на Обяснителните бележки към подпозиция 
8528 71 13. 

Съгласно решението на СЕС по съединени дело С-320/11, 
С-330/11, С -382/11 и С-383/11г.  по отправено преюдициално 
запитване, включително по настоящото дело за целите на 
класирането на дадена стока в подпозиция 8528 71 13 „модем за 
достъп до интернет” обозначава устройство, което маже само, без 
да използва и никакъв друг апарат или механизъм, да 
осъществява достъп до интернет и да осигурява интерактивност и 
двупосочен обмен на информация; за целите на клесирането в 
посочената подпозиция значение има само годността за 
осъществяване на достъп до интернет, а не използваната за тази 
цел технология; посочената КН трябва да се тълкува в смисъл, че 
приемането на телевизионни сигнали и наличието на модем за 
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достъп до интернет са две еквивалетни функции, които апаратите 
трябва да изпълняват, за да бъдат класирани в подпозиция 8528 
71 13; при липса на някоя от тези функции апаратите трябва да 
бъдат класирани в подпозиция 8528 71 19; чл.78 §2 от регламент 
/ЕИО/ № 2913/92 на Съвета от 12.10.92г. относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността трябва да бъде тълкуван в 
смисъл, че последващият контрол на стоките и последващата 
промяна на тарифното им класиране могат да се извършват въз 
основа на документи, без митническите органи да са длъжни да 
проверяват физически тези стоки.  

Съгласно заключението на първата тройна експертиза, 
подкрепено от вещите лица Д. и Й., в.л. Н. от втората тройна 
експертиза, устройството не съдържа вграден модем. Вещита 
лица са дали заключение, че устройството има възможност за 
обновяване на софтуера чрез конектора RS 232, включен към 
домашен компютър, който позволява на SТВ приложенията 
автоматично да използват TCP/ IP вместо модемите. Този извод 
на вещите лица Д., Н. и Й. се подкрепя от приложеното 
ръководството за устройството за потребителя, в което на стр.43 и 
44  изрично е описано как се обновява фирмуера на апарата чрез 
свързване на порта RS 232 към съответния порт на компютъра или 
на друг приемник. Именно описанието за потребителя как да 
обнови микрософтуера на устройството си подкрепя изводите на 
вещите лица, че устройството не съдържа вграден модем с 
функциите, описани в обяснителната бележка от 2008г. към 
подпозиция 85287113. Изводите на вещите лица от втората тройна 
експертиза К. и З., че устройството е микропроцесорен апарат, 
съдържащ софтуерен модем за достъп до интернет, може да 
извършва интерактивен обмен на информация с възможност за 
приемане на телевизионни сигнали и е сет-топ модул с 
комуникационна функция, поради което правилно е класирано от 
вносителя в подпозция 8528711300 с нулево мито са 
необосновани. На вещите лица е бил поставен въпрос при 
изградена връзка TCP/ IP с интернет базиран сървър, може ли да 
се стартира интерактивна обмяна на информация между сет-тор 
бокса и интернет базирания сървър. Въпросът се свежда до това 
при наличие на връзка с интернет може ли да се стартира 
интерактивен обмен на информация между устройството и 
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сървъра, поради което отговора на вещите лица, че при наличие 
на изградена връзка с интернет базиран сървър може да се 
стартира обмен на информация не води до извод, че връзката се 
осъществява от устройството самостоятелно.  

Съгласно заключенията на единичната, приета в с.з. на 
14.03.13г. и тройната експертиза, приета в с.з. на 20.05.13г. сет-топ 
бокс TF 6100ЕМC може да осъществи връзка с интернет, да се 
извърши двупосочен обмен на информация през интерфейс 
RS232, с помощта на прост преобразувател, на интерфейс RS232 
да се осъществи връзка към телефонна линия или коксиален 
кабел, или сет-топ бокса да се свърже с компютър, с помощта на 
който да се осъществи достъп до интернет. Този извод 
потвърждава заключението на вещите лица Й., Д. и Н. по 
първоначалните експертизи, че самостоятелна връзка с интернет 
не може да се осъществи от така наречения софтуерен модем. За 
такъв софтуерен модем не се споменава и в обяснителната 
записка относно цифров приемник – стр.437. Индикация за 
наличието на такъв модем, съгласно обяснителните бележки за 
код 85287113 е RJ 11. Ако модемът е вграден в терминалното 
устройство, то не би следвало да има интерфейс RS232. 
Цифровият кабелен приемник TF 6100ЕМC има интерфейс RS232 
и няма RJ11, което потвърждава извода, че устройството няма 
вграден модем, а при наличието на така наречения софтуерен- 
устройството не изпълнява самостоятелно връзка с интернет.  

В заключенията си вещите лица по приетите по делото 
експертизи са посочили, че устройството може да извърши 
интернет връзка със сървър по протокола TCP/ IP през интерфеса 
RS 232, който се свърже с компютър, мултиплексор, 
маршрутизатор и др, възможно е и с кабелна връзка, т.е 
самостоятелна връзка с интернет не може да се осъществи от 
устройството.  

Предвид изискванията на обяснителните бележки към 
подпозиция 85287113 и описанието на стоките, които се класират в 
подпозиция 85287113 по Комбинираната номенклатура 
устройството чрез вграден модем да осъществява самостоятелна 
връзка с интернет, позволяваща на потребителя да ползва 
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интернет приложения като е-mail клиент или „messdging” и 
двупосочен интерактивен обмен на информация, характеристиките 
на процесното устройство по представеното ръководство на 
потребителя и  обяснителна записка относно цифров приемник, 
както и заключенията на вещите лица, съдът намира, че в случая 
процесната стока не следва да бъде  класирана в тази позиция. В 
този смисъл са т.1 и т.2 от диспозитива на решение от 22.11.2012г. 
по съединени дела С-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11 на 
СЕС. В решението е прието, че в случай на осъществяване на 
достъп до интернет чрез използване на друг апарат или 
механизъм устройството следва да се класира в подпозиция 
8528711900. Стоката, декларирана в ст.№1  по процесния ЕАД 
правилно е класирана от митническия орган с тарифен код 
8528711900. От събраните по делото доказателства и 
заключенията на вещите се установи по безспорен и категоричен 
начин, че процесното устройство не осъществява самостоятелно 
достъп до интернет, а чрез използване на друг апарат или 
механизъм.  

От събраните по делото доказателства се установи и че в 
ст.№2 по процесния ЕАД дружеството е декларирало и 200 бр. 
дистанционни декодери с възможност за приемане на 
телевизионни сигнали, а съгласно търговска фактура № TF-
080626/26.07.2008г., вписана в кл.44 на ЕАД, същата е за 8080 
броя СЕТ – ТОП модули и 400 броя дистанционни управления на 
стойност 484 щ.д. Съгласно Комбинираната номенклатура на ЕО, 
респективно ТАРИК за дистанционните управления, когато не са 
един комплект със съответните сет-топ модули същите попадат в 
тарифен код е 8543709055 с тарифна ставка 3.7%. Не се установи 
тези дистанционни управления да са в един комплект със 
съответните сет-топ модули, а и същите не са съобразно броя на 
модулите, декларирани в ст.1 по ЕАД, поради което и съдът 
намира, че правилно и законосъобразно с обжалваното решение 
са доначислени допълнителни държавни вземания за тях.  

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваният 
акт е законосъобразен, а жалбата на дружеството е 
неоснователна и следва да се отхвърли. 
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При този изход на спора и предвид направеното  искане 
съдът намира, че на ответната страна  на основание чл.143 ал.3 
АПК следва да се присъдят разноски за юрисконсултско 
възнаграждение, изчислено съобразно Наредба № 1 от 09.07.2004 
г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения  в 
размер на 2044.65 лв.; 150лв.- депозит за вещо лице; дневни, 
пътни и квартирни с оглед процесуално представителство пред 
СЕС– общо 2100.55лв. /за един юрисконсулт – арг. от чл.143 ал.1 
АПК/ или общо разноски по делото в размер на 4295.20лв.  

Водим от гореизложеното, съдът 

Р Е Ш И : 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М САТ КЕЙБЪЛ” АД, гр.София, 
1000, район „С.”, ул. С.К. №2, ЕИК *****, представлявано от 
изпълнителните директори В.Е.М. и Д.П.Д. против Решение от 
13.05.2010г. към ЕАД ******/20081121 за определяне като дължими 
и вземане под отчет на митни сборове и др. държавни вземания на 
началника на МП Варна – Запад, с което въз основа на доклад от 
извършен последващ контрол по реда на чл.84а от ЗМ е 
извършена корекция на ЕАД, като е определен тарифен код 
8528711900 за внесената стока в ст.1- 8480 бр. сет-топ модули с 
комуникационна функция, както и е определен коректния тарифен 
номер на стока в ст.2- 400 бр. дистанционни управления  и са 
доначислени и взети под отчет допълнителни държавни вземания- 
Мито – 66443.55лв. и ДДС – 13288.70 лв. 

ОСЪЖДА „М САТ КЕЙБЪЛ” АД, гр.София, 1000, район „С.”, 
ул. С.К. №2, ЕИК *****, представлявано от изпълнителните 
директори В.Е.М. и Д.П.Д.  да заплати на МП Варна – Запад 
разноски в размер на 4295.20лв. 

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния 
административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на 
страните. 
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РЕШЕНИЕ № 1985/18.07.2013 г. на Варненския 
административен съд, Първо отделение, V-ти състав17 

в публично заседание  на  осемнадесети юни две хиляди и 
тринадесета  година в състав:                                      
Съдия: Ивелина Янева 

при секретаря Н.А., и в присъствието на прокурора ……….,  като 
разгледа докладваното от съдията И. Янева  адм.дело N 2126 по 
описа на Административен съд Варна за 2010  год., за да се 
произнесе, взе предвид: 

Производството е по чл.156 и сл. от ДОПК. 

Образувано е по жалба на ООД „*****” с адрес на управление 
гр.Варна, ул.”Кюстенджа” № 16 против Решение от 15.06.2010г. 
към ЕАД № 09BG002002Н0019180 / 20090310, издадено от 
Началника на Митнически пункт „Варна Запад”, с което се 
извършва корекция на декларираните в митническата декларация 
данни и се определят държавни вземания за мито и ДДС общо в 
размер на 58 012,33лв., при декларирани от лицето 31 216,28лв. 
Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е постановено 
в нарушение на материалния закон и при допуснати процесуални 
нарушения. В писмени бележки на процесуалния представител на 
страната са изложени подробни доводи за нарушенията на 
процесуалните правила, изразяващи се в липса на мотиви, и за 
правилното приложение на материалния закон при подаване на 
митническата декларация. Обобщени, твърденията на страната 
са, че стоката притежава всички характеристики на 
микропроцесорен апарат, съдържащ модем за достъп до 
Интернет, осигуряващ интерактивен обмен на информация, с 
възможност за приемане на телевизионни сигнали /сет-топ модули 
с комуникационна функция/, поради което и правилно при 
оформянето на вноса тя е класирана с код по КН 85287113. Моли 
се за отмяна на оспорения административен акт и присъждане на 
сторените по делото разноски, включително и за представителство 
пред Съда на Европейския съюз. 

                                                           
17

 Решението не евлязло в сила. 
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            Ответната страна, Началника на Митнически пункт „Варна 
Запад”, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и 
моли съда да я отхвърли, като в писмени бележки излага 
подробни съображения за законосъобразността на оспорения акт. 
Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение и 
разноски за процесуално представителство пред Съда на 
Европейския съюз. 

Варненска окръжна прокуратура, встъпила в производството по 
делото, не изразява становище по същество на спора. 

            След като разгледа оплакванията, изложени в жалбата, 
доказателствата по делото, становищата на страните и в рамките 
на задължителната проверка по чл.168 от АПК, 
административният съд приема за установено от фактическа 
страна следното: 

Предмет на обжалване е Решение от 15.06.2010г. към ЕАД № 
09BG002002Н0019180 / 20090310, издадено от Началника на 
Митнически пункт „Варна Запад”,  с което се извършва корекция на 
декларираните в митническата декларация данни и се определят 
държавни вземания за мито и ДДС общо в размер на 58 012,33лв., 
при декларирани от лицето 31 216,28лв.   

От представените писмени доказателства се установява следното 
от фактическа страна. 

На 10.03.2010г. е подаден ЕАД за внос на 4 000 броя по позиция 1 
и 40 броя по позиция 2 СЕТ - ТОП модули с комуникационна 
функция TF6100DCC с получател ООД „*****”, като е оформена 
митническа декларация с № 09BG002002Н0019180 / 20090310, в 
която е посочен тарифен код 85287113 00 с 0% мито. В рамките на 
последващия контрол е извършена проверка на дружеството, при 
която са изискани технически характеристики на внесените стоки и 
е извършена експертиза на модулите, при която е установено, че 
същите представляват сет-модули без вградени модеми за достъп 
до интернет, които следва да се класират в код по ТАРИК 
8528711900 с митническа ставка 14%. При извършването на 
експертизата модул TF6100DCC не е предоставен от вносителя на 
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митническите органи и същата е изготвена въз основа на 
ръководство за потребителя. 

Въз основа на така установените факти митнически орган – 
Началник на Митнически пункт „Варна Запад” издава Решение към 
ЕАД № 09BG002002Н0019180 / 20090310, с което се извършва 
корекция на декларираните в митническата декларация данни и се 
определят държавни вземания за мито и ДДС общо в размер на 58 
012,33лв., при декларирани от лицето 31 216,28лв. 

В хода на съдебното производство жалбоподателя представя нови 
писмени доказателства – техническа документация на 
устройството от завода производител. 

От двете страни по спора са представени и приети като 
веществени доказателства по делото по един брой устройство 
TF6100DCC, като нито едно от представените устройства не е от 
процесния внос. 

За установяване на характеристиките на процесната стока са 
приети и изслушани съдебно-технически експертизи, изготвени въз 
основа на всички доказателства по делото, включително и след 
оглед на представените от страните модеми, като заключенията 
на вещите лица могат да бъдат обобщени по следния начин: 

-    Модул  TF6100DCC няма RJ11 и не притежава модем, 
отговарящ на класическото определение за модем - устройство, 
извършващо модулация и демодулация на информация от цифров 
сигнал върху аналогов сигнал и от аналогов към цифров сигнал. 

-    Съгласно особено мнение от едно от вещите лица, след като 
сет-топ модула притежава устройство, което модулира и 
демодулира цифровия сигнал /в модула постъпва само цифров 
сигнал, като аналогов вече не се използва в РБ/, то същото 
представлява „модем” с оглед развитието на съвременните 
технологии. 
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-    В процесния модул не са налични модеми V.34, V.90, V.92 и 
DSL и конектор RJ45. 

-    Модул  TF6100DCC не позволява „достъп до интернет” - 
директна връзка с Интернет, в смисъл „глобална мрежа” и 
използването на всички приложения и всички ползвания на 
интернет, както при използването на компютър. За 
осъществяването на такава връзка е необходимо инсталирането 
на допълнително устройство или свързването с компютър. 

-    Модул  TF6100DCC позволява връзка със сървъра на 
оператора, като освен приемането на телевизионния сигнал са 
възможни и услуги „видео по заявка” и предаване на чат 
съобщения. 

-    Съгласно особено мнение на едно от вещите лица връзката със 
мрежата на оператора при заявките на филми по желание и 
получаване на съобщения от оператора, представлява „достъп до 
интернет”. 

-  Устройството може да осъществява достъп до отделни интернет 
приложения, които са строго ограничени /част съобщения и видео 
по заявка/, като не притежава достатъчно памет, която да му 
позволява инсталиране на приложения, даващи достъп до 
глобалната мрежа и „сърфиране” като проверка на електронна 
поща, скайп, достъп до сайт на ВАС и т.н. 

-  Връзката с мрежата на оператора, за ползване на услугите чат 
съобщения и видео по заявка може да се извърши директно с 
кабел на разстояние до 300м., а в останалите случаи следва да 
бъде използвано допълнително устройство – рутер или друго. 

В хода на настоящото производство с оглед прякото приложение 
на Общностното право и необходимостта от тълкуването на 
Комбинираната номенклатура и приложимостта на Обяснителните 
бележки към нея е отправено преюдициално запитване до СЕС. 
Образувано е дело С- 383/11, което е съединено за общо 
произнасяне с преюдициални дела С-320/11, С-330/11 и С-382/11. 
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С Решение от 22 ноември 2012г. от СЕС е дадено следното 
тълкуване на общностните норми: 

Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към 
Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година 
относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата 
митническа тарифа, съответно изменена с Регламент (ЕО) № 
1214/2007 на Комисията от 20 септември 2007 г., Регламент (ЕО) 
№ 1031/2008 на Комисията от 19 септември 2008 г. и Регламент 
(ЕО) № 948/2009 на Комисията от 30 септември 2009 г., трябва да 
се тълкува в смисъл, че за целите на класирането на дадена стока 
в подпозиция 8528 71 13 „модем за достъп до интернет“ 
обозначава устройство, което може самò, без да се използва и 
някакъв друг апарат или механизъм, да осъществява достъп до 
интернет и да осигурява интерактивност и двупосочен обмен на 
информация. За целите на класирането в посочената подпозиция 
значение има само годността за осъществяване на достъп до 
интернет, а не използваната за тази цел технология. 

Посочената Комбинирана номенклатура трябва да се тълкува в 
смисъл, че приемането на телевизионни сигнали и наличието на 
модем за достъп до интернет са две еквивалентни функции, които 
апаратите трябва да изпълняват, за да бъдат класирани в 
подпозиция 8528 71 13. При липса на някоя от тези функции 
апаратите трябва да бъдат класирани в подпозиция 8528 71 19. 

Член 78, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 
12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс 
на Общността трябва да бъде тълкуван в смисъл, че 
последващият контрол на стоките и последващата промяна на 
тарифното им класиране могат се извършват въз основа на 
документи, без митническите органи да са длъжни да проверяват 
физически тези стоки. 

След извършване на служебна проверка, съдът установи, че 
обжалвания акт е издаден от компетентен орган, по предвидения 
от закона ред и форма за индивидуалните административни 
актове, поради което не страда от пороци водещи до неговата 
нищожност. 
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Съдът констатира, че в хода на административното производство, 
в проведения по реда на чл.84а ЗМ последващ контрол не са 
извършени нарушения на процесуалните правила - проверката е 
възложена със Заповед №  ЗАМ-103/19.03.2010г. на началника на 
Директора на Агенция „Митници”, която съдържа предвидените 
реквизити. Дружеството е уведомено за започналия последващ 
контрол, като в съответствие с разпоредбата на чл.84б от ЗМ, 
последващият контрол е извършен от митнически служители в 
специализираното звено- отдел „Последващ контрол”, като е 
спазен срока за извършване на проверката по чл.84в, ал.6 от ЗМ, 
определен и в заповедта за възлагане на контрола. С оглед 
изискванията на чл.84к от ЗМ е проведено заключително 
обсъждане, като е предоставена възможност на дружеството да 
изрази становище и да сочи доказателства. За резултатите от 
контрола са издадени доклад  № 2/26.05.2010г. и № 2А/26.05.10г., 
надлежно връчени на  дружеството. 

Неоснователни са възраженията на жалбоподателя за наличие н 
съществено процесуално нарушение при издаване на акта, 
водещо до отмяна на същия, а именно липса на мотиви както в 
решението, така и в докладите, с които е приключил последващия 
контрол. В оспореното решение изрично е посочено, че неточното 
тарифно класиране на стоката е установено при извършена 
последваща проверка, следователно е налице препращане към 
друг административен акт, който е част от процедурата по 
издаване на решението. Обстоятелството, че не са посочени 
номерата на докладите, обективиращи резултатите от 
последващия контрол, съдът намира за несъществен пропуск на 
акта. Решението съдържа достатъчно данни – извършена 
последваща проверка, декларирания в ЕАД тарифен код на 
стоката и верен тарифен код според органа – позволяващи на 
лицето да разбере волята на издателя на акта и да организира 
адекватно защитата си срещу него. 

Неоснователни са и възраженията за необоснованост на 
констатациите на митническите органи поради липса на 
извършена физическа проверка на процесния внос и липса на 
устройство от процесния внос, което да е предмет на изследване 
от органа преди постановяване на акта. Съгласно т.3 от Решение 
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от 22 ноември 2012г. по съединени дела С-320/11, С-330/11, С-
382/11 и С-383/11 митническите органи не са длъжни да 
извършват физически контрол на стоките, предмет на последващ 
контрол и последващо тарифно класиране. След като за органа не 
съществува задължение за извършване на физическа проверка, то 
липсата на такава в процесния случай не представлява нарушение 
на процесуалните правила, а още по-малко от категорията на 
съществените такива. 

По приложението на материалния закон съдът намира следното: 

Съдът намира, че в конкретния случай Обяснителните бележки 
към Комбинираната номенклатура не следва да намерят 
приложение с оглед т.45 от Решение от 22 ноември 2012г. по 
съединени дела С-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11, съгласно 
което Обяснителните бележки относно подпозиция 8528 71 13 са 
ограничили смисъла на понятието „модем”, в това отношение 
противоречат на КН и не трябва да се прилагат. 

За да се приеме, че процесните устройства правилно са класирани 
с код 8528 71 13 от жалбоподателя, следва да се установи, че 
същите представляват микропроцесорен апарат, съдържащ модем 
за достъп до Интернет, осигуряващ интерактивен обмен на 
информация, с възможност за приемане на телевизионни сигнали 
/сет-топ модули с комуникационна функция/. С оглед дадения от 
СЕС отговор по т.1 в Решение от 22 ноември 2012г. по съединени 
дела С-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11, че използвания в 
Комбинираната номенклатура термин „модем за достъп до 
Интернет” обозначава устройство, което може само, без да се 
използва и друг апарат или механизъм да осъществява достъп до 
интернет и да осигурява интерактивност и двупосочен обмен на 
информация, основния спор между страните се концентрира върху 
наличието на модем в устройството и какво е „интернет”. 

По първия спорен въпрос съдът намира, че от заключенията на 
вещите лица ес установява по безспорен начин, че процесното 
устройство съдържа модем. Всички вещи лица приемат, че сет-топ 
модула притежава устройство, което модулира и демодулира 
цифровия сигнал. Това устройство не отговаря на стандартното 



432 

 

разбиране за модем, съгласно което модулация и демодулация се 
извършва между цифров и аналогов сигнал, но с оглед развитието 
на технологиите и становището на СЕС, следва да се приеме, че е 
налице модем, тъй като е налице модулация и демодулация на 
сигнал, независимо от използваната технология. 

По втория спорен въпрос съдът намира, че понятието интернет 
представлява глобалната мрежа, а не всяка връзка между две 
устройства, както твърди жалбоподателя и вещото лице Г.. Насоки 
за начина на тълкуване на използваните в Комбинираната 
номенклатура изрази, по отношение на които липсва легална 
дефиниция са дадени в Решение от 22 ноември 2012г. по 
съединени дела С-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11. Съгласно 
т.38 от решението значението на термините следва да се 
осъществява в съответствие с обичайното им значение в 
говоримия език, като се отчита контекстът, в който те се използват 
и целите, преследвани от правната уредба, от която те са част. В 
този смисъл общоупотребимият смисъл на термина „интернет” 
включва глобалната мрежа, позволяваща достъп до всички 
потребители, до всяко едно приложение, включително и скайп, 
електронна поща и посещение на страницата на ВАС. Техническа 
възможност за осъществяване на връзка с глобалната мрежа 
устройството безспорно не притежава – това е единно становище 
както на всички вещи лица, така и на страните. В този смисъл, 
съдът приема, че устройството не може само, без да се използва 
друг апарат да осъществява достъп до интернет, осигурява 
интерактивност и двупосочна връзка с интернет. До този извод 
води и факта, че самите вещи лица не могат да установят начина 
по който би могло да се извърши размяна на съобщения /чат/ 
между потребител и доставчик на услуга – дали с бутони на 
дистанционното, дали с букви на екран, като практически насоки за 
тази функция липсват както в упътването за потребителя, така и в 
представената документация от производителя, наименована от 
процесуалния представителна страната като „техническа 
документация”. 

Предвид установените факти, съдът намира, че процесното 
устройство не притежава характеристиките на микропроцесорен 
апарат, съдържащ модем за достъп до Интернет, осигуряващ 
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интерактивен обмен на информация, с възможност за приемане на 
телевизионни сигнали /сет-топ модули с комуникационна функция/ 
и не може да бъде класирано в подпозиция 8528 71 13 от КН. 
Съгласно т.2 от Решение от 22 ноември 2012г. по съединени дела 
С-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11 при липсата на някоя от 
двете еквивалентни функции на устройството – приемане на 
телевизионен сигнал и наличие на модем за достъп до интернет – 
апаратите следва да бъдат класирани в подпозиция 8528 71 19. 
Предвид изложените по-горе съображения за липсата на 
възможност устройството само да осъществява достъп до 
интернет, то не е налице функцията „наличие на модем за достъп 
до интернет”, поради което устройството, предмет на процесния 
внос следва да се класира в подпозиция 8528 71 19. Като е 
достигнал до същия извод по отношение на тарифното класиране 
на стоката, митническия орган постановява административен акт в 
съответствие с материалния закон, който следва да бъде 
потвърден. 

При този изход на спора основателно се явява искането на  
процесуалния представителна ответника за присъждане на 
юрисконсулско възнаграждение и разноски за процесуално 
представителство пред СЕС. Дължимото юрисконсултско 
възнаграждение изчислено съобразно Наредба № 1 от 09.07.2004 
г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения 
възлиза на 979,68лв. Ответника претендира разходи, извършени в 
хода на настоящото производство – внесен депозит за вещо лице 
в размер на 150лв., като искането в тази му част е основателно. 
Ответника претендира и разходи за участие в съдебно заседание 
по преюдициално дело С-383/11 на СЕС – 3142,77лв. за три броя 
самолетни билети, 560 евро дневни разходи за командировани 
четири служители, 107,17лв. билет за влак, 2 464,56лв. разходи за 
квартирни четири по 616,14лв. и разход в размер на 163лв. във 
връзка със Заповед № ЗК-792/2012г. Предвид факта, че 
производството пред СЕС е едно по четири преюдициални 
запитвания, по които ответник е Началника на Митнически пункт 
”Варна Запад”, както и с оглед разпоредбата на чл. 143 ал.4 от 
АПК за дължимост на възнаграждение за един адвокат, настоящия 
състав намира, че искането на присъждане в полза на ответника 
на направените разноски следва да бъде уважено в размер за 
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един процесуален представител. Искането за присъждане на 
разноски в размер на 107,17лв., представляващи извършен разход 
за влаков билет е неоснователно, тъй като съгласно представения 
протокол този билет е за движение по маршрут Люксембург – 
Брюксел, като пътуване по тези дестинации не е свързано с 
процесуалното представителство пред СЕС, което се осъществява 
в Люксембург, а основното производство във Варна. Личните 
туристически обиколки на служители на Агенция Митници не могат 
да бъдат възложени в тежест на страна по административен спор. 
Основателно е искането за разноски за самолетен билет в размер 
на 1 047,59лв., за дневни разходи за един служител в размер на 
140 евро или 268,80 лева, разходи за квартирни пари в размер на 
616,14лв. за един служител и 163лв. командироване на ю.к. К. до 
гр.София и обратно до гр.Варна. Общо признатите от настоящия 
състав разходи за процесуално представителство пред СЕС са в 
размер на 2 095,53лв., които следва да бъдат присъдени на 
ответника. Следва да се отбележи факта, че с Решение по а.д. № 
1636/2010г. в полза на ответника са присъдени разходи за 
процесуално представителство пред СЕС в размер на 2 100,55лв. 
за един юрисконсулт, като и по това дело е претендиран пълния 
размер на извършените разходи за командироване на четири 
лица. Съгласно изложеното в полза на ответника следва да бъде 
присъдена сумата от 3 225,21лв. 

Водим от горното, съдът 

Р Е Ш И: 

ОТХВЪРЛЯ  жалба на ООД „*****” с адрес на управление гр.Варна, 
ул.”Кюстенджа” № 16 против Решение от 15.06.2010г. към ЕАД № 
09BG002002Н0019180 / 20090310, издадено от Началника на 
Митнически пункт „Варна Запад”. 

ОСЪЖДА ООД „*****” с адрес на управление гр.Варна, 
ул.”Кюстенджа” № 16 да заплати на Агенция „Митници” – гр.София  
сума в размер на 3 225,21лв. ( три хиляди двеста двадесет и пет 
лева и двадесет и една стотинки), представляваща сторени по 
делото разноски и юрисконсулство възнаграждение. 
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ОТХВЪРЛЯ искането на ответника за присъждане на сторени 
разноски за процесуално представителство пред СЕС в размер на 
4 857,17лв. 

            РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред 
Върховния административен съд, в 14 – дневен срок от 
получаването му. 

Препис от решението да се изпрати на Секретариата на Съда на 
Европейския съюз за сведение. 
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РЕШЕНИЕ от 4.10.2012 г., ПИГИ, С-550/11 
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (седми състав) 
4 октомври 2012 година(*) 
„Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — 
Право на приспадане — Корекция — Кражба на стоки“ 
По дело C–550/11 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 
основание член 267 ДФЕС от Административен съд Варна 
(България) с акт от 24 октомври 2011 г., постъпил в Съда на 
2 ноември 2011 г., в рамките на производство по дело 
ЕТ „ПИГИ — Павлета Димова“ 
срещу 
Директор на Дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“, гр. Варна, при Централно управление 
на Националната агенция за приходите, 
СЪДЪТ (седми състав), 
състоящ се от: г-н J. Malenovský, председател на състав, 
г-жа R. Silva de Lapuerta (докладчик) и г-н E. Juhász, съдии, 
генерален адвокат: г-жа J. Kokott, 
секретар: г-н A. Calot Escobar, 
предвид изложеното в писмената фаза на производството, 
като има предвид становищата, представени: 
– за директора на Дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“, гр. Варна при Централно управление на 
Националната агенция за приходите, от г-жа Св. Златева, в 
качеството на представител, 
– за българското правителство, от г-н Цв. Иванов и г-н Юл. 
Атанасов, в качеството на представители, 
– за Европейската комисия, от г-жа L. Lozano Palacios и г-н 
Д. Русанов, в качеството на представители, 
предвид решението, взето след изслушване на генералния 
адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на 
заключение, 
постанови настоящото 
 
Решение 
1. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на 
член 185 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 
ноември 2006 година относно общата система на данъка 
върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално 
издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7 и 
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поправки в ОВ L 74, 2011 г., стр. 3 и OB L 249, 2012 г., стр. 
15, наричана по-нататък „Директивата“). 
2. Запитването е отправено в рамките на спор между ЕТ 
„ПИГИ — Павлета Димова“ (наричан по-нататък „ПИГИ — 
П. Димова“) и директора на Дирекция „Обжалване и 
управление на изпълнението“, гр. Варна, при Централно 
управление на Националната агенция за приходите 
(наричан по-нататък „Директорът“) по повод корекцията на 
данъчен кредит за данък върху добавената стойност 
(наричан по-нататък „ДДС“). 
Правна уредба 
Право на Съюза 
3. Член 1, параграф 2, втора алинея от Директивата гласи: 
„За всяка сделка ДДС, начисляван върху цената на стоките 
или услугите по ставката, приложима за такива стоки или 
услуги, е изискуем след приспадането на сумата на ДДС, 
поета пряко от различните елементи на себестойността“. 
4. Съгласно член 168 от Директивата:  
„Доколкото стоките и услугите се използват за целите на 
облагаемите сделки на данъчнозадължено лице, същото 
има правото, в държава членка, в която извършва тези 
сделки да приспадне следното от дължимия данък върху 
добавената стойност, който то е задължено да плати:  
а) дължимия или платен ДДС в тази държава членка по 
отношение на доставката за него на стоки или услуги, 
извършена или която предстои да бъде извършена от друго 
данъчнозадължено лице; 
[…]“. 
5. Член 184 от Директивата предвижда, че първоначално 
определената сума за приспадане се коригира, когато е по-
голяма или по-малка от тази, на която данъчнозадълженото 
лице е имало право. 
6. Член 185 от Директивата гласи следното: 
„1. Корекция се прави по-специално, когато след изготвяне 
на справка-декларацията по ДДС настъпи някаква промяна 
във факторите, използвани за определяне на сумата за 
приспадане, например когато покупките се анулират или се 
получат намаления на цените.  
2. Чрез дерогация от параграф 1, не се прави корекция в 
случай на сделки, по които не е извършено никакво 
плащане или е извършено частично плащане, или в случай 
на унищожаване, погиване или кражба на вещ, надлежно 
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доказани или потвърдени, или в случай на стоки, запазени 
за целите на даването на подаръци с малка стойност или 
даването на мостри […] 
Въпреки това, в случай на сделки, по които не е извършено 
никакво плащане или е извършено частично плащане, или 
в случай кражба, държавите членки могат да изискват 
извършването на корекция“. 
7. Съгласно член 186 от Директивата държавите членки 
определят подробните правила за прилагане на членове 
184 и 185 от Директивата. 
Българското право 
8. Република България транспонира Директивата със 
Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 63 от 4 
август 2006 г., наричан по-нататък „ЗДДС“), в сила от 1 
януари 2007 г.  
9. Корекциите на ползван данъчен кредит са уредени в 
частност в член 79 от ЗДДС, който предвижда: 
„[…] 
(3) Регистрирано лице, което изцяло или частично е 
приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, 
придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, 
установяване на липси или при бракуване на стоките, както 
и при промяна на предназначението им, за което вече не е 
налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява 
и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. 
(4) Корекцията […] се извършва в данъчния период, през 
който са възникнали съответните обстоятелства, чрез 
съставяне на протокол за извършената корекция […]. 
[…] 
(6) […] за стоките или услугите, които са дълготрайни 
активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно 
облагане, лицето дължи данък […]“. 
10. Ограниченията за корекции са предвидени в член 80 от 
ЗДДС по следния начин: 
„[…] 
(2) Корекции по чл. 79, ал. 3 не се извършват в случаите на:  
1. унищожаване, липса или брак, причинени от 
непреодолима сила, както и в случаите на унищожаване на 
акцизни стоки под административен контрол по реда на 
Закона за акцизите и данъчните складове; 
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2. унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или 
катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са 
причинени по негова вина; 
[…] 
4. технологичен брак в допустимите норми, определени с 
технологичната документация за съответното производство 
или дейност; 
5. брак поради изтичане срока на годност/трайност, 
определен съгласно изискванията на нормативен акт; 
6. брак на дълготрайни материални активи по смисъла на 
Закона за счетоводството, когато балансовата им стойност 
е по-ниска от 10 на сто от отчетната им стойност. 
[…]“. 
 
Спорът по главното производство и преюдициалните 
въпроси 
11. „ПИГИ — П. Димова“ е едноличен търговец, 
регистриран в България и представляван от г-жа Димова, 
който има предмет на дейност, наред с другото, 
производство, изкупуване и реализация на селскостопанска 
продукция, производство и продажба на безалкохолни и 
алкохолни напитки и търговия с хранителни стоки. 
12. След извършена през октомври 2010 г. ревизия, 
обхващаща периода от 1 август 2005 г. до 30 септември 
2010 г., органът по приходите при Териториална дирекция 
на Националната агенция за приходите, гр. Варна, 
установява задължения за ДДС за януари 2007 г. Ревизията 
приключва с ревизионен акт от 14 януари 2011 г., съгласно 
който „ПИГИ — П. Димова“ трябва да заплати главница в 
размер на 1 283,43 лв. — задължения за ДДС за посочения 
месец — и лихви в размер на 656,04 лв. 
13. Пред посочения орган жалбоподателят в главното 
производство обяснява липсата на стоките (пакетирани 
изделия и цигари), до които се отнася въпросният 
ревизионен акт, с кражба от търговския му обект, 
извършена на 3 януари 2007 г. Според счетоводните книги 
на „ПИГИ — П. Димова“ откраднатите стоки са на стойност 
6 417, 16 лв. 
14. За разкриване на кражбата, в Първо районно 
полицейско управление, гр. Добрич, е образувано 
досъдебно производство срещу неизвестен извършител. С 
постановление от 26 март 2007 г. на прокурор при Районна 
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прокуратура Добрич досъдебното производство е спряно, 
поради това че извършителят не е разкрит. Материалите са 
изпратени на водещия разследването полицай за 
продължаване на издирването на извършителя. 
15. Органът по приходите при Териториална дирекция на 
Националната агенция за приходите, гр. Варна, обаче 
приема, че съгласно член 79, алинея 3 от ЗДДС „ПИГИ — П. 
Димова“ дължи, за периода, в който стоките са били 
откраднати, ДДС в размер на приспаднатия данъчен 
кредит. На следващо място, той се позовава на условията, 
определени в член 80 от ЗДДС, при които 
данъчнозадълженото лице не е длъжно да извършва 
корекция на ползвания данъчен кредит за липсващи стоки. 
Едно от тези условия е непреодолимата сила. Все пак 
посоченият орган приема, че в случая е налице основание 
за корекция, тъй като жалбоподателят в главното 
производство е следвало да начисли ДДС в размер на 
ползвания данъчен кредит при закупуването на липсващите 
стоки. 
16. Поради това „ПИГИ — П. Димова“ обжалва ревизионния 
акт по административен ред пред Директора, като твърди, 
че доколкото се дължи на кражба, липсата на стоките е 
възникнала в резултат на непреодолима сила, която не би 
могла да бъде предвидена от него. Следователно не 
трябвало да се извършва корекция. 
17. С решение от 22 март 2011 г. Директорът отхвърля 
подадената жалба, като приема, че корекцията на ползван 
данъчен кредит не е изключена при кражба на стоки. 
18. „ПИГИ — П. Димова“ обжалва това решение пред 
запитващата юрисдикция. Жалбоподателят в главното 
производство поддържа по-конкретно че след като липсата 
на стоките се дължи на кражба, Директорът не е следвало 
да прилага разпоредбите относно корекциите на ползван 
данъчен кредит. „ПИГИ — П. Димова“ подчертава, че е 
налице случай на непреодолима сила, който не би могъл да 
бъде нито предвиден, нито предотвратен от него. 
19. При тези обстоятелства Административен съд Варна 
решава да спре производството и да постави на Съда 
следните преюдициални въпроси:  
„1) В кои случаи следва да се приема, че е налице 
хипотезата на надлежно доказана или потвърдена кражба 
по смисъла на член 185, параграф 2 от [Директивата], и за 
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изпълнение на същата необходимо ли е да бъде 
установена самоличността на извършителя [на кражбата], 
както и последният да бъде осъден с влязла в сила 
присъда? 
2) В зависимост от отговора по първия въпрос, хипотеза 
като тази в главното производство — наличие на 
досъдебно производство за кражба, образувано срещу 
неизвестен извършител, което обстоятелство не се оспорва 
от органите по приходите и въз основа на което е прието, 
че е налице липса, попада ли в обхвата на понятието 
надлежно доказана и документирана кражба по смисъла на 
член 185, параграф 2 от [Директивата]? 
3) Допустима ли е от гледна точка на член 185, параграф 2 
от [Директивата] национална правна уредба като тази по 
член 79, алинея 3 и член 80, алинея 2 от ЗДДС, както и на 
данъчна практика като тази в главното производство, 
според която задължително се извършва корекция на 
приспаднатия данък при придобиването на стоки, станали 
впоследствие обект на кражба, при положение че 
Държавата не се е възползвала от предоставената 
възможност да предвиди изрично корекции на 
приспаданията в случай на кражба?“. 
 
По преюдициалните въпроси 
20. С въпросите си, които следва да бъдат разгледани 
заедно, запитващата юрисдикция иска по същество да се 
установи дали член 185, параграф 2 от Директивата трябва 
да се тълкува в смисъл, че не допуска национални данъчни 
разпоредби като тези в членове 79 и 80 от ЗДДС, които при 
установена липса на облагаеми с ДДС стоки изискват 
корекция на данъчния кредит, ползван от 
данъчнозадълженото лице при придобиването на тези 
стоки, в случай че същите са му били откраднати и 
извършителят на кражбата не е разкрит. 
21. За да се отговори на тези въпроси, трябва да се 
припомни като начало, че установеният в Директивата 
режим на приспадане цели да облекчи изцяло 
предприемача от тежестта на ДДС, който е дължим или 
платен във връзка с всички негови икономически дейности. 
Общата система на ДДС следователно цели да гарантира 
пълен неутралитет на данъчната тежест върху всички 
икономически дейности, независимо от техните цели или 
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резултати, при условие че съответните дейности по 
принцип подлежат на облагане с ДДС (вж. Решение от 22 
март 2012 г. по дело Клуб, C-153/11, все още 
непубликувано в Сборника, точка 35 и цитираната съдебна 
практика). 
22. От член 168 от Директивата следва, че доколкото 
данъчнозадълженото лице, което в това си качество 
придобива стока, използва тази стока за нуждите на своите 
облагаеми дейности, то има право да приспадне дължимия 
за тази стока или платен ДДС. Това право на приспадане 
възниква в момента, в който подлежащият на приспадане 
данък стане изискуем, тоест в момента на доставяне на 
стоките (вж. Решение по дело Клуб, посочено по-горе, точка 
36 и цитираната съдебна практика). 
23. Следователно решаващият критерий за възможността 
да се приспадне платеният по получени доставки ДДС е как 
са или ще бъдат употребени тези стоки или услуги. 
Всъщност употребата определя първоначалното 
приспадане, на което данъчнозадълженото лице има право, 
и обхвата на евентуалните корекции, които трябва да бъдат 
осъществени според условията, предвидени в членове 
185—187 от Директивата (вж. Решение от 15 декември 
2005 г. по дело Centralan Property, C-63/04, Recueil, стр. 
I-11087, точка 54 и цитираната съдебна практика).  
24. Всъщност механизмът на корекции, предвиден в 
посочените членове от Директивата, е неразделна част от 
установения с нея режим на приспадане на ДДС. 
25. В това отношение е необходимо да се подчертае, че 
предвидените в Директивата правила относно корекциите 
целят по-голяма точност при приспаданията, за да се 
гарантира неутралността на ДДС, така че правото на 
приспадане на платения данък за сделките от предходния 
етап да се запазва само доколкото същите служат за 
извършването на облагаеми с този данък доставки. 
Следователно с тези правила Директивата цели да 
установи тясна и пряка връзка между правото на 
приспадане на платения по получени доставки ДДС и 
употребата на съответните стоки или услуги за облагаеми 
сделки (вж. Решение по дело Centralan Property, посочено 
по-горе, точка 57).  
26. Що се отнася до възникването на задължение за 
коригиране на ползвания данъчен кредит, член 185, 



443 

 

параграф 1 от Директивата установява принципа, че 
корекция трябва да се извърши, когато след декларирането 
на ДДС настъпят промени във факторите, използвани за 
определяне на сумата за приспадане. 
27. Следва да се отбележи, че доколкото стока, която е 
била открадната, повече не може да бъде използвана за 
облагаемите сделки на данъчнозадълженото лице, 
кражбата представлява подобна промяна и по правило 
налага корекция на ползвания данъчен кредит. 
28. При все това чрез дерогация на принципа, закрепен в 
член 185, параграф 1 от Директивата, параграф 2, първа 
алинея от същия член предвижда, че не се прави корекция 
и в случай на „кражба на вещ, надлежно доказан[а]“. 
Съгласно втората алинея от същия параграф 2 тази 
дерогация е факултативна. 
29. Следователно държавите членки могат да предвидят 
извършването на корекция на ползван данъчен кредит във 
всички случаи на кражба на вещи, които пораждат право на 
приспадане на ДДС, и то независимо дали свързаните с 
кражбата обстоятелства са напълно изяснени или не. 
30. При тези условия, доколкото Република България се е 
възползвала от възможността, предоставена с член 185, 
параграф 2, втора алинея от Директивата, компетентният 
по главното производство данъчен орган не е бил длъжен 
да установи дали въпросната кражба, чийто извършител не 
е осъден, нито разкрит, е „надлежно доказана“. Всъщност, и 
в съответствие с посочената по-горе разпоредба, 
националното данъчно законодателство предвижда 
извършването на корекция на ползван данъчен кредит в 
случай на кражба, независимо от свързаните с подобно 
деяние конкретни обстоятелства. 
31. В представените на Съда писмени становища се 
изтъква обстоятелството, че понятието „кражба“ не е 
изрично употребено в текста на разглеждания в главното 
производство национален данъчен закон, доколкото като 
основание за извършването на корекция на ползвания 
данъчен кредит се посочва „установяването на липси“. 
32. В това отношение следва да се отбележи, че когато 
използват предвидената в член 185, параграф 2, втора 
алинея от Директивата възможност, във вътрешното си 
данъчно законодателство държавите членки могат да 
използват формулировки, които се различават от 
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употребените в съответната оправомощаваща разпоредба 
на Директивата, при условие че тези формулировки 
отразяват преследваната с Директивата цел. 
33. В това отношение Съдът е уточнил, че когато използват 
предоставена им с посочената директива възможност, 
държавите членки могат да изберат законодателната 
техника, която им изглежда най-подходяща. В този смисъл 
те могат по-конкретно да се ограничат да възпроизведат в 
националното данъчно законодателство използваната в 
Директивата формулировка или равностоен израз (вж. в 
този смисъл Решение от 4 юни 2009 г. по дело SALIX 
Grundstücks-Vermietungsgesellschaft, C-102/08, Сборник, 
стр. I-4629, точка 56). 
34. Доколкото по принцип понятието „кражба“ е понятие от 
областта на наказателното право, държавите членки могат 
да използват формулировки, които според тях са по-
подходящи в контекста на данъчния нормативен режим, 
предназначен да осигури прилагането на разпоредба от 
правото на Съюза в областта на корекциите на ДДС. 
35. Следователно и доколкото кражбата води до „липса“ на 
съответните стоки, която прави невъзможно използването 
им за целите на облагаеми сделки, националното данъчно 
законодателство и прилагането му от компетентния 
административен орган трябва да се считат за 
съставляващи надлежно прилагане на член 185, параграф 
2, втора алинея от Директивата.  
36. От представените на Съда писмени становища е видно, 
че по силата и на други разпоредби от разглежданото в 
главното производство данъчно законодателство, корекция 
на ползван данъчен кредит не се извършва например в 
случай на „липси“, причинени „от непреодолима сила“. 
Следователно е достатъчно да се отбележи, че предвид 
фактическите констатации, направени от запитващата 
юрисдикция в главното производство, подобна хипотеза в 
случая не е налице. 
37. При тези условия на поставените въпроси следва да се 
отговори, че член 185, параграф 2 от Директивата трябва 
да се тълкува в смисъл, че допуска национални данъчни 
разпоредби като тези в членове 79 и 80 от ЗДДС, които при 
установена липса на облагаеми с ДДС стоки изискват 
корекция на данъчния кредит, ползван от 
данъчнозадълженото лице при придобиването на тези 
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стоки, в случай че същите са му били откраднати и 
извършителят на кражбата не е разкрит. 
По съдебните разноски 
38. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното 
производство настоящото дело представлява отклонение 
от обичайния ход на производството пред запитващата 
юрисдикция, последната следва да се произнесе по 
съдебните разноски. Разходите, направени за представяне 
на становища пред Съда, различни от тези на посочените 
страни, не подлежат на възстановяване. 
По изложените съображения Съдът (седми състав) реши: 
Член 185, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО на 
Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата 
система на данъка върху добавената стойност трябва 
да се тълкува в смисъл, че допуска национални 
данъчни разпоредби като тези в членове 79 и 80 от 
Закона за данък върху добавената стойност, които при 
установена липса на облагаеми с данък върху 
добавената стойност стоки изискват корекция на 
данъчния кредит, ползван от данъчнозадълженото 
лице при придобиването на тези стоки, в случай че 
същите са му били откраднати и извършителят на 
кражбата не е разкрит. 
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РЕШЕНИЕ № 90/2013 г. на Варненския административен 
съд, първо отделение, двадесет и четвърти състав18 
в открито заседание, проведено на двадесет и шести 
ноември 2012 г.,  
в следния състав:  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИСЛАВ МИЛАЧКОВ 
при участието на секретаря Дарина Райкова, 
като разгледа докладваното от съдия Милачков 
административно дело №1430 по описа за 2011 година 
за да се произнесе взе предвид следното: 
Производството е по реда на чл. 156 и сл. от ДОПК. 
Образувано е по жалба подадена от Павлета Николова 
Димова, ЕГН: 7109198017, действаща като ЕТ с фирма 
„ПИГИ – П.Димова”, ЕИК 124064382, гр.Добрич, ж.к. Дружба 
– 3, бл.39, вх.А, ет.5, ап.9, против Ревизионен акт № 
191004749/14.01.2011г. на орган по приходите при ТД на 
НАП – Варна, офис Силистра, потвърден с Решение № 
110/22.03.2011г. на директора на Дирекция „ОУИ” – Варна, 
в частта, с която на основание чл.79, ал.3 от ЗДДС на 
търговеца са установени задължения за ДДС за данъчен 
период м.01.2007г. в размер на 1283,43лв. и лихви в размер 
на 656,04лв., както и в частта, с която на основание чл.28, 
ал.1 от ЗКПО е извършено увеличение на финансовия 
резултат за 2007г. в посока увеличение със сумата 
6417,16лв. и на основание чл.48 от ЗДДФЛ, вр.чл.26, ал.1 
от ЗДДФЛ, са му установени задължения за данък върху 
доходите в размер на 1425,93лв. и лихва в размер на 
490,71лв.  
Жалбоподателят твърди, че ревизионния акт е 
незаконосъобразен и издаден в нарушение на 
процесуалния и материалния закон. Основните възражения 
на жалбоподателя са, че неправилно финансовия резултат 
за 2007 г. по ЗКПО е увеличен със сумата от 6417,16 лв., 
представляваща стойността на установена липса на стоки. 
Неправилно според жалбоподателя върху стойността на 
липсващите стоки е начислен ДДС. Моли РА да бъде 
отменен в обжалваните части. 
Ответникът изразява становище за неоснователност на 
жалбата, моли за присъждане на юрисконсултско 
възнаграждение при отхвърляне на жалбата. 
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Съдът, след като съобрази изложените в жалбата 
основания, доводите на страните и събраните 
доказателства, намери за установено следното: 
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, поради 
което е допустима за разглеждане. Разгледана по 
същество е неоснователна. 
Предмет на проверка в това производство е Ревизионен акт 
№ 191004749/14.01.2011 г. издаден от инспектор по 
приходите при ТД на НАП – Варна. Ревизионният акт е 
издаден от компетентен орган в предвидената форма и 
посочения в ЗОКО срок и е валиден акт, годен за проверка. 
Ревизионното производство е започнало със ЗВР 
№1003714/27.08.2010 г. изменена със ЗВР 
№1004749/20.10.2010 г.. За констатациите от ревизията е 
издаден РД №1004749/16.12.2010 г., връчен на 20.12.2010 
г. В срока по чл.119 ал.З от ДОПК е издаден обжалвания 
РА. Заповедите за възлагане на ревизия са издадени от 
оправомощено за това лице заемащо длъжност началник 
сектор „Ревизии” към Дирекция „Контрол” при ТД на НАП 
Варна, съгласно заповед №Д-12/04.01.2010 г. Ревизионният 
акт също е издаден от компетентен орган въз основа на 
ЗОКО №К 1004749/17.12.2010 г. 
Предмет на ревизията е установяването на задължения по 
ЗОДФЛ за период 01.01.2005 г. – 31.12.2006 г.; ЗДДФЛ за 
период 01.01.2007 г. 31.12.2009 г. и ЗДДС за период 
01.08.2005 г. до 31.07.2010 г.. 
Жалбата е насочена срещу ревизионния акт в частта с 
която за данъчната 2007 г. са определени допълнителни 
задължения за данък върху доходите в размер на 1425,94 
лв. и съответните лихви за забава, както и определените 
задължения за ДДС за данъчен период м.01/2007 г. в 
размер на 1283,94 лв. и съответните лихви за забава. 
В хода на ревизията е открита липса на стоки – пакетирани 
изделия и цигари на обща стойност 6417,16 лв. 
Липсата на посочените стоки е обяснена от жалбоподателя 
с извършена кражба от търговски обект на 03.01.2007 г. За 
разкриване на кражбата е образувано досъдебно 
производство №6/2007 г. по описа на І РПУ гр.Добрич 
срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл.195, 
ал.1 т.3 вр. Чл.194, ал.1 от НК. С постановление от 
26.03.2007 г. на прокурор при Районна прокуратура 
гр.Добрич досъдебното производство е било спряно, 
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поради това, че извършителят не е разкрит и материалите 
са изпратени на водещия разследването полицай за 
продължаване издирването на извършителя. 
Била извършена проверка на подадените от 
жалбоподателя дневници за покупки за периода 01.10.2006 
г. – 31.12.2006 г. и било установено, че е ползван пълен 
данъчен кредит за всички покупки на стоки. 
Въз основа на горните констатации органите по приходите 
на основание чл.28, ал.1 от ЗКПО са увеличили 
финансовия резултат на търговеца със сумата от 6417,16 
лв. 
На основание чл.79, ал.3, 4 и 6 от ЗДДС е начислен ДДС в 
размер на 1283,43 лв. равен на ползвания от търговеца 
данъчен кредит за закупуването на липсващите стоки. 
В конкретния случай липсва спор по установените факти. 
Спорът е за това дали липсата на стоки в резултат на 
кражба следва да се приравни на „непреодолима сила” по 
смисъла на чл.28, ал.3 т.1 от ЗКПО и чл.80, ал.2 т.1 от 
ЗДДС. 
Доктрината и съдебната практика на съдилищата е в 
посока, че кражбата на стоки не представлява 
„непреодолима” сила по смисъла на закона. 
В тази връзка съдът отправи преюдициално запитване до 
Съда на Европейския съюз съгласно чл.267, първи 
параграф, буква „б” от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, със следните въпроси: 
1. В кои случаи следва да се приема, че е налице 
хипотезата на надлежно доказана или потвърдена кражба 
по смисъла на чл.185, §2 от Директива 2006/112 и за 
изпълнение на същата, необходимо ли е да бъде 
установена самоличността на извършителя както и 
последният да бъде осъден с влязла в сила присъда?  
2. В зависимост от отговора по първия въпрос, хипотеза 
като тази в главното производство – наличие на досъдебно 
производство за кражба образувано срещу неизвестен 
извършител, което обстоятелство не се оспорва от 
органите по приходите и въз основа на което е прието, че е 
налице липса, попада ли в обхвата на понятието надлежно 
доказана и документирана кражба по смисъла на чл.185, §2 
от Директива 2006/112? 
3. Допустима ли е от гледна точка на чл.185, §2 от 
Директива 2006/112 национална правна уредба като тази 
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по чл.79, ал.3 и чл.80, ал.2 от ЗДДС, както и на данъчна 
практика като тази в главното производство, според която 
задължително се извършва корекция на приспаднатия 
данък при придобиването на стоки, станали в последствие 
обект на кражба, при положение, че Държавата не се е 
възползвала от предоставената възможност да предвиди 
изрично корекции на приспаданията в случай на кражба? 
С решение на седми състав на СЕО по дело С-550/11 
съдът постанови, че чл.79 и 80 от ЗДДС не противоречат на 
чл.185, §2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 
28.11.2006 г. и е допустимо да се изисква корекция на 
данъчния кредит, ползван от данъчно задължено лице при 
придобиване на стоките, в случай че същите са му били 
откраднати и извършителят на кражбата не е разкрит. 
Това тълкуване е в синхрон с принципа на неутралност на 
ДДС, така че правото на приспадане на платения данък за 
сделките от предходния период да се запазва само 
доколкото същите служат за извършването на облагаеми с 
този данък доставки. Т.е. правото на приспадане на 
данъчния кредит е обвързано с последващата употреба на 
тези стоки за извършване на облагаеми сделки. Липсата на 
такава последваща реализация на стоките поради липсата 
им не води до корекция на ползвания данъчен кредит само 
в посочените от законодателя в чл.80, ал.2 от ЗДДС 
изрично изброени случаи. При липса на посочените в закон 
предпоставки, търговеца е длъжен да извърши корекция на 
ползвания данъчен кредит. След като това не е сторено от 
търговеца, корекцията е извършена от данъчните органи. 
С оглед на изложеното съдът намира, че правилно 
органите по приходите са преобразували финансовия 
резултат на търговеца за 2007 г., като са увеличили 
данъчната основа за облагане по ЗКПО със стойността на 
установените липсващи стоки в размер на 6417,16 лв. на 
основание чл.28, ал.1 от ЗКПО, отчетена в разходите за 
дейността на търговеца за същия период на основание 
чл.48 от ЗДДФЛ. 
Правилно е извършена корекция на дължимия ДДС за 
данъчен период м.01.2007 г. на основание чл.79 и чл.80 от 
ЗДДС. 
Съдът намира, че при издаване на РА органът по 
приходите е спазил процесуалните правила на ДОПК и, че 
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ревизионния акт е правилен. По изложените съображения 
жалбата като неоснователна, следва да бъде отхвърлена. 
Направеното искане от процесуалния представител на 
жалбоподателя за присъждане на разноски предвид изхода 
на спора и на основание чл.161 от ДОПК е неоснователно, 
поради което съдът не присъжда такива.  
Направено е искане за присъждане на юрисконсултско 
възнаграждение от процесуалния представител на 
ответника, което с оглед изхода на спора и на основание 
чл.161 от ДОПК, следва да бъде уважено, като бъде 
определено в полза на ответника юрисконсултско 
възнаграждение в размер на 371,37 лв., при материален 
интерес равен на 3856,11 лв. 
Водим от гореизложеното и на основание чл.160 от ДОПК 
Варненският административен съд, първо отделение, ХХІV 
състав: 
РЕШИ : 
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата на Павлета Николова 
Димова, ЕГН: 7109198017, действаща като ЕТ с фирма 
„ПИГИ – П.Димова”, ЕИК 124064382, гр.Добрич, ж.к. Дружба 
– 3, бл.39, вх.А, ет.5, ап.9, против Ревизионен акт № 
191004749/14.01.2011г. на орган по приходите при ТД на 
НАП – Варна, офис Силистра, потвърден с Решение № 
110/22.03.2011г. на директора на Дирекция „ОУИ” – Варна, 
в частта, с която на основание чл.79, ал.3 от ЗДДС на 
търговеца са установени задължения за ДДС за данъчен 
период м.01.2007г. в размер на 1283,43лв. и лихви в размер 
на 656,04лв., както и в частта, с която на основание чл.28, 
ал.1 от ЗКПО е извършено увеличение на финансовия 
резултат за 2007г. в посока увеличение със сумата 
6417,16лв. и на основание чл.48 от ЗДДФЛ, вр.чл.26, ал.1 
от ЗДДФЛ, са му установени задължения за данък върху 
доходите в размер на 1425,93лв. и лихва в размер на 
490,71лв.  
ОСЪЖДА Павлета Николова Димова, ЕГН: 7109198017, 
действаща като ЕТ с фирма „ПИГИ – П.Димова”, ЕИК 
124064382, гр.Добрич, ж.к. Дружба – 3, бл.39, вх.А, ет.5, 
ап.9 да заплати на Директора на Дирекция “ Обжалване и 
данъчно-осигурителна практика” Варна при ЦУ на НАП 
юрисконсултско възнаграждение в размер на 371,37 лв.. 
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Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен 
срок от деня на съобщението за изготвянето му пред 
Върховния административен съд по реда на АПК. 
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РЕШЕНИЕ от 19.12.2012 г., Орфей България, С-549/1119 
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (осми състав) 
19 декември 2012 година 
„ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Членове 63, 65, 73 и 80 
— Учредяване от физически лица на суперфиция в полза 
на дружество срещу извършване от дружеството на 
строителни услуги за тези лица — Бартер — ДДС за 
строителните услуги — Данъчно събитие — Изискуемост — 
Авансово плащане на цялата насрещна престация — 
Авансово плащане — Данъчна основа на доставка при 
насрещна престация, състояща се от стоки или услуги — 
Непосредствено действие“ 
По дело C-549/11 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 
основание член 267 ДФЕС от Върховен административен 
съд (България) с акт от 27 октомври 2011 г., постъпил в 
Съда на 2 ноември 2011 г., в рамките на производство по 
дело 
Директор на дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението” — град Бургас, при Централно 
управление на Националната агенция за приходите 
срещу 
 
„Орфей България“ ЕООД, 
СЪДЪТ (осми състав), 
състоящ се от: г-жа C. Toader, изпълняваща функцията на 
председател на осми състав, г-жа A. Prechal и г-н E. 
Jarašiūnas (докладчик), съдии, 
генерален адвокат: г-н N. Wahl, 
секретар: г-н A. Calot Escobar, 
предвид изложеното в писмената фаза на производството, 
като има предвид становищата, представени: 
– за директора на дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“ — град Бургас, при Централно управление 
на Националната агенция за приходите, от г-жа И. 
Андонова, в качеството на представител, 
– за българското правителство, от г-н Цв. Иванов и г-жа Е. 
Петранова, в качеството на представители, 
– за Европейската комисия, от г-жа L. Lozano Palacios и г-н 
В. Савов, в качеството на представители, 
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предвид решението, взето след изслушване на генералния 
адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на 
заключение, 
постанови настоящото 
Решение 
1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на 
членове 63, 65, 73 и 80 от Директива 2006/112/ЕО на 
Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система 
на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 
3, стр. 7; наричана по-нататък „Директивата за ДДС“). 
2 Запитването е отправено в рамките на спор между 
директора на дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“ — град Бургас, при Централно управление 
на Националната агенция за приходите (наричан по-
нататък „директорът“) и „Орфей България“ ЕООД (наричано 
по-нататък „Орфей“) относно данъчноревизионен акт, с 
който на дружеството е определено да заплати 
допълнителен данък върху добавената стойност (наричан 
по-нататък „ДДС“). 
Правна уредба 
Право на Съюза 
3 Член 62 от Директивата за ДДС гласи: 
„За целите на настоящата директива: 
1. „данъчно събитие“ означава обстоятелство, по силата на 
което се изпълняват правните условия, необходими за 
настъпването на изискуемостта на ДДС; 
2. ДДС става „изискуем“, когато данъчният орган придобива 
законното основание в даден момент да изисква дължимия 
данък от лицето […] платец на данъка, независимо от това, 
че срокът на плащане може да бъде отложен“. 
4 Член 63 от Директивата за ДДС предвижда: 
„Данъчното събитие настъпва и ДДС става изискуем[…] 
когато стоките или услугите са доставени“. 
5 Съгласно член 65 от Директивата за ДДС: 
„Когато трябва да се извърши плащане по сметка преди 
стоките или услугите да бъдат доставени, ДДС става 
изискуем при получаването на плащането и върху 
получената сума“. 
6 Член 73 от Директивата за ДДС гласи: 
„По отношение на доставката на стоки ши услуги, различни 
от посочените в членове 74—77, данъчната основа включва 
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всичко, което представлява насрещна престация, получена 
или която следва да бъде получена от доставчика срещу 
доставката, от клиента или трето лице, включително 
субсидии, пряко свързани с цената на доставката“. 
7 Съгласно член 80, параграф 1 от Директивата за ДДС, за 
да се предотврати неплащането или избягването на 
данъци, държавите членки могат да вземат мерки, за да 
гарантират, че по отношение на доставката на стоки или 
услуги на бенефициери, с които съществуват семейни или 
други близки лични връзки, връзки по управлението, 
собствеността, членството, финансови или юридически 
връзки, както са определени от държавата членка, 
данъчната основа е пазарната стойност на операцията в 
изброените случаи. 
8 Член 90, параграф 1 от Директивата за ДДС гласи: 
„В случаите на анулиране, разваляне, отказ или пълно или 
частично неплащане, или когато цената е намалена след 
извършването на доставката, основата се намалява 
съответно съгласно условия, които се определят от 
държавите членки“. 
Българското право 
9 В приложимата по главното производство редакция на 
Закона за данъка върху добавената стойност (ДВ, бр. 63 от 
4 август 2006 г., и ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., 
наричан по-нататък „ЗДДС“) член 25 предвижда: 
„(1) Данъчно събитие по смисъла на този закон е 
доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно 
задължени по този закон лица […]. 
(2) Данъчното събитие възниква на датата, на която 
собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е 
извършена. 
[…] 
(6) Когато, преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 
2, 3 и 4 се извърши цялостно или частично авансово 
плащане по доставка, данъкът става изискуем при 
получаване на плащането (за размера на плащането), с 
изключение на получено плащане във връзка с 
вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че 
данъкът е включен в размера на извършеното плащане“. 
10 Член 26, алинеи 2 и 7 от ЗДДС гласят: 
„(2) Данъчната основа се определя на базата на всичко, 
което включва възнаграждението, получено от или 
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дължимо на доставчика във връзка с доставката, от 
получателя или от друго лице, определено в левове и 
стотинки, без данъка по този закон. […] 
[…] 
(7) Когато възнаграждението е определено изцяло или 
частично в стоки или услуги (плащането се извършва 
изцяло или частично в стоки или услуги), данъчната основа 
на доставката е пазарната цена на предоставяната стока 
или услуга, изчислена към датата, на която данъкът е 
станал изискуем“. 
11 Съгласно член 45 от ЗДДС: 
„(1) Освободена доставка е прехвърлянето на правото на 
собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето 
на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването 
ѝ под наем или аренда. 
(2) Учредяването или прехвърлянето на право на строеж се 
смята за освободена доставка по ал. 1 до момента на 
завършване в груб строеж на сградата, за която се 
учредява или прехвърля правото на строеж. В правото на 
строеж не се включват извършените строително-монтажни 
работи“. 
12 Член 130 от ЗДДС предвижда: 
„(1) Когато е налице доставка, по която възнаграждението 
(изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, 
приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки 
от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, 
и за купувач на това, което получава. 
(2) Данъчното събитие и за двете доставки по ал. 1 
възниква на датата на възникване на данъчното събитие на 
по-ранната от тях“. 
13 Член 63, алинея 1 от Закона за собствеността (ДВ, бр. 92 
от 16 ноември 1951 г.), в приложимата към обстоятелствата 
в главното производство редакция (наричан по-нататък 
„ЗЗС“), гласи: 
„Собственикът може да отстъпи на друго лице правото да 
построи сграда върху неговата земя, като стане собственик 
на постройката“. 
14 Член 67, алинея 1 от ЗЗС предвижда: 
„Правото да се построи сграда върху чужда земя (чл.63, 
ал.1) се погасява в полза на собственика на земята по 
давност, ако не се упражни в продължение на 5 години“. 
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Спорът в главното производство и преюдициалните 
въпроси 
15 С нотариален акт от 3 април 2008 г. четири физически 
лица (наричани по-нататък „собствениците учредители“) 
учредяват право на строеж в полза на Орфей, по силата на 
което дружеството получава правото да построи сграда 
върху парцел на тези собственици и да придобие 
изключително право на собственост на някои от 
построените обекти. Срещу учреденото право на строеж 
Орфей се задължава да проектира и изгради изцяло със 
свои средства сградата в напълно завършен вид и да 
предаде на собствениците учредители определени 
самостоятелни обекти в сградата без допълнително 
заплащане, за които учредителите си запазват и взаимно 
си учредяват право на строеж. Орфей се задължава да 
извърши строителството на сградата и да я въведе в 
експлоатация в срок от 21 месеца от датата на откриване 
на строителната площадка. 
16 На 5 април 2008 г. Орфей издава на всеки от 
собствениците-учредители данъчна фактура с описана в 
тях стопанска операция — „учредено право на строеж 
съгласно нотариален акт“. Четирите фактури възлизат 
общо на 302 721,36 BGN с дължим ДДС общо в размер на 
60 544,27 BGN. 
17 При осъществяването на данъчна проверка е 
установено, че облагаемата основа на доставката е била 
определена съгласно данъчната стойност на правото на 
строеж по нотариалния акт, тоест 684 000 BGN, а не 
съгласно пазарната стойност на предоставените на 
собствениците учредители недвижими имоти. Установено е 
също така, че Орфей не е посочило тези фактури в 
дневника за продажбите за съответния данъчен период, а 
именно април 2008 г., нито за следващия период, тоест май 
2008 г., нито е отчело тези фактури в съответните справки-
декларации по ДДС. 
18 На 28 април 2009 г. Националната агенция за приходите 
издава на Орфей ревизионен акт за април 2008 г., макар 
към тази дата строителството на сградата да не е 
завършено и тя да не е въведена в експлоатация. В 
ревизионния акт е прието, че Орфей е предоставял 
строителни услуги и съгласно член 130 от ЗДДС датата, на 
която е настъпило данъчното събитие за тази доставка, е 
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датата на учредяване на правото на строеж. Въз основа на 
изготвен в рамките на данъчната проверка доклад на вещо 
лице е прието, че пазарната стойност на учреденото право 
на строеж е равна на стойността на извършените от Орфей 
строителни услуги, а именно 1 984 130 BGN. Поради това в 
ревизионния акт е определен ДДС върху доставката в 
размер на 396 826 BGN, както и дължими лихви. 
19 Орфей подава по административен ред до директора 
жалба срещу ревизионния акт. Жалбата е отхвърлена на 6 
юли 2009 г., поради което Орфей оспорва ревизионния акт 
пред Административен съд Бургас. С решение от 30 април 
2010 г. тази юрисдикция уважава жалбата на Орфей и 
отменя ревизионния акт. Директорът подава срещу 
решението на административния съд касационна жалба 
пред запитващата юрисдикция. 
20 Пред нея директорът твърди по същество, че 
националното законодателство е в съответствие с 
Директивата за ДДС. Що се отнася до Орфей, то твърди, че 
е загубило правото си на строеж, тъй като сградата не е 
била изградена в предвидения срок. 
21 Запитващата юрисдикция счита, че за да се произнесе 
по спора, с който е сезирана, следва да определи най-
напред момента на възникване на данъчното събитие за 
предоставените от Орфей строителни услуги. Във връзка с 
това тя посочва, от една страна, че според нея данъчното 
събитие, отнасящо се до учредяването на правото на 
строеж, е възникнало с подписването на нотариалния акт, 
макар тази доставка тогава да е била освободена. От друга 
страна, тя се съмнява в съвместимостта с Директивата за 
ДДС на член 130, алинея 2 от ЗДДС, който предвижда 
данъчното събитие да възникне преди осъществяване на 
доставката. 
22 Запитващата юрисдикция допълва, че ако се установи 
съответствие на тази разпоредба от ЗДДС с Директивата за 
ДДС, тя ще трябва да прецени законосъобразността на 
определянето на данъчната основа на строителните услуги. 
Във връзка с това иска да установи съвместимостта с член 
73 от Директивата за ДДС на член 26, алинея 7 от ЗДДС, 
съгласно който в случая трябва да се възприеме 
определената от вещо лице пазарна стойност на 
строителните услуги. 
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23 Накрая, тя иска да установи дали е възможно 
разглежданото право на строеж да се приеме за авансово 
плащане за бъдещите строителни услуги на Орфей, 
предвид обстоятелството, че това право на строеж 
представлява цялата насрещна престация, получена от 
Орфей за тези услуги, и че при ограничително тълкуване на 
член 65 от Директивата за ДДС би следвало авансовото 
плащане да е осъществено в пари. В това отношение тя 
посочва, че съгласно член 67, алинея 1 от ЗЗС учреденото 
в полза на Орфей право на строеж може да се погаси в 
случай на изрично позоваване на предвидената в тази 
разпоредба погасителна давност. 
24 При тези обстоятелства Върховният административен 
съд решава да спре производството и да постави на Съда 
следните преюдициални въпроси: 
„1) Трябва ли член 63 от Директивата [за ДДС] да се 
тълкува в смисъл, че не допуска изключение, при което 
данъчното събитие за доставката на строителна услуга за 
изграждането на определени самостоятелни обекти в 
сграда да възникне преди момента на фактическото 
извършване на строителната услуга и то (данъчното 
събитие) да се свързва с момента на осъществяване на 
данъчното събитие на насрещната сделка, изразяваща се в 
учредяване на право на строеж за други обекти в тази 
сграда, което е и насрещната престация за строителната 
услуга? 
2) Съвместима ли е с член 73 и член 80 от Директивата [за 
ДДС] национална разпоредба, която предвижда, че във 
всички случаи, когато възнаграждението е определено 
изцяло или частично в стоки или услуги, данъчната основа 
на доставката е пазарната цена на предоставяната стока 
или услуга? 
3) Трябва ли член 65 от Директивата [за ДДС] да се тълкува 
в смисъл, че не допуска да възникне изискуемост на данъка 
върху добавената стойност върху стойността на авансовото 
плащане тогава, когато плащането не е извършено в пари, 
или разпоредбата следва да се тълкува разширително и да 
се приеме, че и в тези случаи настъпва изискуемостта на 
ДДС и данъкът следва да се начисли върху паричната 
равностойност на насрещната доставка? 
4) В случай че отговорът на третия въпрос е втората 
формулирана хипотеза, може ли с оглед на конкретните 
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обстоятелства учреденото право на строеж в конкретния 
случай да се възприеме като авансово плащане по смисъла 
на член 65 от Директивата [за ДДС]? 
5) Разпоредбите на членове 63, 65 и 73 от Директивата [за 
ДДС] имат ли директен ефект?“. 
По преюдициалните въпроси 
По първия, третия и четвъртия въпрос 
25 С първия, третия и четвъртия си въпрос, които следва 
да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция иска да 
установи по същество дали членове 63 и 65 от Директивата 
за ДДС трябва да се тълкуват в смисъл, че когато в полза 
на дружество е учредено право на строеж за построяването 
на сграда като насрещна престация за изграждането на 
определени представляващи недвижима собственост 
обекти в сградата, които дружеството се задължава да 
предаде в завършен вид на учредителите на правото на 
строеж, тези разпоредби не допускат ДДС за строителните 
услуги да бъде изискуем от момента на учредяване на 
правото на строеж, тоест преди предоставянето на 
услугите. 
26 Директорът, българското правителство и Европейската 
комисия считат по същество, че на този въпрос трябва да 
се даде отрицателен отговор. По-специално директорът и 
българското правителство са на мнение, че използваното в 
член 65 от Директивата за ДДС понятие „плащане по 
сметка преди стоките или услугите да бъдат доставени“ не 
следва да се ограничава само до паричните плащания и че 
за прилагането на тази разпоредба е достатъчно размерът 
на извършеното плащане да може да бъде остойностен. 
27 В това отношение следва да се напомни, че съгласно 
член 63 от Директивата за ДДС данъчното събитие 
настъпва и ДДС става изискуем, когато стоките или 
услугите са доставени. Член 65 от същата директива — 
съгласно който при плащане по сметка преди стоките или 
услугите да бъдат доставени ДДС става изискуем при 
получаването на плащането и върху получената сума — 
представлява отклонение от правилото на член 63 и като 
такова трябва да се тълкува стеснително (Решение от 21 
февруари 2006 г. по дело BUPA Hospitals и Goldsborough 
Developments, C-419/02, Recueil, стр. I-1685, точка 45). 
28 Така, за да бъде ДДС изискуем, преди още стоките или 
услугите да са били доставени, е необходимо всички 
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релевантни елементи на данъчното събитие, т.е. бъдещата 
доставка на стоки или услуги, да са вече известни и 
следователно в частност стоките или услугите да са точно 
определени в момента на авансовото плащане (Решение 
по дело BUPA Hospitals и Goldsborough Developments, 
посочено по-горе, точка 48, както и Решение от 3 май 2012 
г. по дело Lebara, C-520/10, все още непубликувано в 
Сборника, точка 26). Ето защо авансовите плащания за все 
още неопределени точно доставки на стоки или услуги не 
подлежат на облагане с ДДС (Решение по дело BUPA 
Hospitals и Goldsborough Developments, посочено по-горе, 
точка 50, както и Решение от 16 декември 2010 г. по дело 
MacDonald Resorts, C-270/09, Сборник, стр. I-13179, точка 
31). 
29 Следователно не е изключено съгласно член 65 от 
Директивата за ДДС дължимият за строителните услуги 
данък да става изискуем още в момента, в който 
представляващото изцяло насрещната престация за тези 
услуги право на строеж е учредено в полза на дружеството, 
което следва да предостави услугите, щом в същия момент 
всички релевантни елементи на бъдещата доставка на 
услуги вече са известни, поради което в частност и 
разглежданите услуги са точно определени. 
30 Запитващата юрисдикция обаче иска да установи дали 
посочената разпоредба е приложима при авансово 
плащане, което се състои в заплащане в натура. 
31 В това отношение следва да се посочи, на което обръща 
внимание по-специално Комисията, че действително 
текстът на член 65 от Директивата за ДДС, в частност на 
български и френски език, изглежда подсказва, че тази 
разпоредба се отнася само до авансовите плащания, които 
се състоят в парично заплащане. 
32 Въпреки това съгласно постоянната съдебна практика 
текстът от вторичното право на Съюза трябва да се 
тълкува, доколкото е възможно, в посока на съответствието 
му с разпоредбите на Договорите и общите принципи на 
правото на Съюза (Решение от 21 март 1991 г. по дело 
Rauh, C-314/89, Recueil, стр. I-1647, точка 17, както и 
Решение от 10 юли 2008 г. по дело Bertelsmann и Sony 
Corporation of America/Impala, C-413/06 P, Сборник, стр. 
I-4951, точка 174 и цитираната съдебна практика). 
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33 Също от постоянната съдебна практика следва, че 
принципът на равно третиране, чието конкретно отражение 
на равнището на вторичното право на Съюза и в 
специфичния сектор на данъчното облагане е принципът на 
данъчен неутралитет, изисква да не се третират по 
различен начин сходни положения, освен ако това не е 
обективно обосновано (Решение от 10 април 2008 г. по 
дело Marks & Spencer, C-309/06, Сборник, стр. I-2283, точки 
49 и 51, както и Решение от 29 октомври 2009 г. по дело 
NCC Construction Danmark, C-174/08, Сборник, стр. I-10567, 
точка 44). 
34 По този начин принципът на данъчен неутралитет, който 
е основен принцип на общата система на ДДС, не допуска 
да се третират различно от гледна точка на ДДС сходните 
доставки на стоки или услуги, които следователно са в 
конкуренция помежду си, нито пък допуска при събирането 
на ДДС да се третират различно икономически оператори, 
извършващи едни и същи сделки (вж. по-специално 
Решение от 29 октомври 2009 г. по дело SKF, C-29/08, 
Сборник, стр. I-10413, точка 67 и цитираната съдебна 
практика). 
35 Съдът вече е приел обаче, че договорите за бартер, в 
които насрещната престация по начало е в натура, и 
сделките с парична насрещна престация представят две 
еднакви положения от икономическа и търговска гледна 
точка (вж. в този смисъл Решение от 3 юли 1997 г. по дело 
Goldsmiths, C-330/95, Recueil, стр. I-3801, точки 23 и 25). 
36 Следователно принципът на равно третиране няма да 
бъде зачетен, ако приложението на член 65 от Директивата 
за ДДС зависи от формата на получената от 
данъчнозадълженото лице насрещна престация. Затова 
този принцип изисква член 65 да се тълкува в смисъл, че е 
приложим и когато авансовото плащане е извършено в 
натура, щом са изпълнени припомнените в точка 28 от 
настоящото решение условия. Въпреки това е необходимо 
стойността на това авансово плащане да може да има 
парично изражение. Всъщност според постоянната съдебна 
практика насрещната престация при доставка на услуги 
може да се състои в доставка на стоки и да представлява 
данъчната основа за тази насрещна престация по смисъла 
на член 73 от Директивата за ДДС, когато е налице пряка 
връзка между доставката на услуги и доставката на стоки, 
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при условие че стойността на последната може да получи 
парично изражение (вж. в този смисъл Решение от 3 юли 
2001 г. по дело Bertelsmann, C-380/99, Recueil, стр. I-5163, 
точка 17 и цитираната съдебна практика). 
37 Обстоятелството, че учредяването на разглежданото в 
главното производство право на строеж представлява 
цялата насрещна престация, а не само част от поетите от 
Орфей строителни услуги, не може да постави под 
съмнение това тълкуване. От една страна, посоченият член 
65 предвижда данъкът да е дължим „върху получената 
сума“. Следователно текстът на тази разпоредба допуска 
получената сума да съответства изцяло на насрещната 
престация за предоставените услуги, за които е изискуем 
ДДС. От друга страна, както Съдът вече е посочил, в 
изложението на мотивите към предложението за шеста 
директива на Съвета относно хармонизиране на 
законодателствата на държавите членки относно данъците 
върху оборота — обща система на данъка върху 
добавената стойност: единна данъчна основа, COM(73) 
950, окончателен от 20 юни 1973 г. (Bulletin des 
Communautés européennes [Бюлетин на Европейските 
общности], притурка 11/73, стр. 13), заменен вече от 
Директивата за ДДС, Комисията изтъква, че „получаването 
на […] сумите прави данъкът изискуем, тъй като по този 
начин съдоговорителите известяват предварително своето 
намерение да осъществят всички финансови последици, 
които са свързани с настъпването на данъчното събитие“ 
(Решение по дело BUPA Hospitals и Goldsborough 
Developments, посочено по-горе, точка 49). Такъв е обаче и 
случаят, когато авансовото плащане е в размер на цялата 
договорена насрещна престация. 
38 В този контекст запитващата юрисдикция иска да 
установи и доколко във връзка с тълкуването на членове 63 
и 65 от Директивата за ДДС от значение е обстоятелството, 
че учреденото в полза на Орфей право на строеж може да 
се погаси. Достатъчно е в това отношение да се посочи, че 
според тази юрисдикция разглежданото право на строеж се 
погасява само при изрично позоваване на предвидената в 
член 67, алинея 1 от ЗЗС погасителна давност. Поради 
това следва да се приеме, че тази възможност 
представлява условие за разваляне по смисъла на член 90, 
параграф 1 от Директивата за ДДС. Следователно, както 
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основателно посочват българското правителство и 
Комисията, обстоятелството, че подобно условие може 
евентуално да се упражни в бъдеще, не може да постави 
под съмнение фактът, че доставката е осъществена в 
момента на учредяването на правото на строеж, щом в този 
момент, както бе посочено в точка 29 от настоящото 
решение, всички релевантни елементи на бъдещата 
доставка на услуги са вече известни, поради което в 
частност и разглежданите услуги са точно определени. 
Подобна възможност впоследствие е без значение за 
посоченото тълкуване. 
39 Накрая, следва да се посочи, че за да се определи дали 
са изпълнени условията за изискуемост на дължимия за 
подобна бъдеща доставка на услуги ДДС, без значение е 
доколко нейната насрещна престация сама по себе си е 
облагаема с ДДС сделка. В действителност, видно от 
припомнената в точки 28 и 36 от настоящото решение 
съдебна практика, за да стане изискуем дължимият за 
подобна бъдеща доставка на услуги ДДС при 
обстоятелства като тези в главното производство, 
достатъчно е всички релевантни елементи на бъдещата 
доставка на услуги да са вече известни и стойността на 
нейната насрещна престация да може да получи парично 
изражение. 
40 С оглед на всичко гореизложено на първия, третия и 
четвъртия въпрос следва да се отговори, че членове 63 и 
65 от Директивата за ДДС трябва да се тълкуват в смисъл, 
че при обстоятелства като тези в главното производство, 
когато в полза на дружество е учредено право на строеж за 
построяването на сграда като насрещна престация за 
изграждането на определени представляващи недвижима 
собственост обекти в сградата, които дружеството се 
задължава да предаде в завършен вид на учредителите на 
правото на строеж, тези разпоредби допускат ДДС за 
строителните услуги да бъде изискуем от момента на 
учредяване на правото на строеж, тоест преди 
предоставянето на услугите, щом към момента на 
учредяване на това право всички релевантни елементи на 
бъдещата доставка на услуги са вече известни, поради 
което в частност и разглежданите услуги са точно 
определени и стойността на това право може да получи 
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парично изражение — нещо, което следва да се установи 
от запитващата юрисдикция. 
По втория въпрос 
41 С втория си въпрос запитващата юрисдикция иска да 
установи по същество дали членове 73 и 80 от Директивата 
за ДДС трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат 
национална разпоредба като разглежданата в главното 
производство, съгласно която, ако насрещната престация 
на доставка е определена изцяло в стоки или услуги, 
данъчната основа на доставката е пазарната стойност на 
предоставените стоки или услуги. 
42 Българското правителство твърди по-специално че 
насрещната престация трябва да се оценява с оглед на 
пазарните механизми, като единствено пазарната стойност 
позволявала да се гарантира равно третиране на 
икономическите оператори, които заплащат в натура, и 
тези, които заплащат с пари. 
43 От своя страна Комисията счита, че когато облагаемата 
доставка се осъществява срещу доставени авансово стоки 
или услуги, дължимият за доставката ДДС трябва да се 
начисли въз основа на паричната стойност на 
предоставените като насрещна престация по доставката 
стоки или услуги. 
44 Според постоянната съдебна практика основата за 
облагане на възмездната доставка на стока или услуга е 
действително насрещната престация, получена от 
данъчнозадълженото лице във връзка с тях. Тази насрещна 
престация представлява субективната, т.е. действително 
получената стойност, а не стойност, определена според 
обективни критерии. Освен това посочената насрещна 
престация трябва да има парично изражение (вж. в този 
смисъл Решение от 29 юли 2010 г. по дело Astra Zeneca 
UK, C-40/09, Сборник, стр. I-7505, точка 28 и цитираната 
съдебна практика). 
45 Ако тази стойност не е договорена между страните сума 
пари, за да бъде субективна, тя трябва да представлява 
стойността, която получателят на услугите, които са 
насрещната престация за доставката на вещи, приписва на 
очакваните от него услуги, и да съответства на сумата, 
която той е готов да изразходва за доставката (Решение от 
2 юни 1994 г. по дело Empire Stores, C-33/93, Recueil, стр. 
I-2329, точка 19). 
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46 Освен това трябва да се припомни, че съгласно член 80, 
параграф 1 от Директивата за ДДС, за да се предотврати 
неплащането или избягването на данъци, държавите 
членки могат да вземат мерки, за да гарантират, че по 
отношение на доставката на стоки или услуги на 
бенефициери, с които съществуват семейни или други 
близки лични връзки, връзки по управлението, 
собствеността, членството, финансови или юридически 
връзки, както са определени от държавата членка, 
данъчната основа е пазарната стойност на операцията в 
изброените в тази разпоредба случаи. 
47 Все пак установените в посочената разпоредба условия 
за прилагане са изчерпателно посочени и поради това 
националното законодателство не може да предвижда на 
основание на тази разпоредба данъчната основа да бъде 
пазарната стойност на операцията извън изброените в 
разпоредбата случаи (Решение от 26 април 2012 г. по дело 
Болкан енд Сий пропъртис, C-621/10 и C-129/11, все още 
непубликувано в Сборника, точка 51). 
48 В случая не е видно от акта за преюдициално запитване 
разглежданата в главното производство доставка да е била 
осъществена между лица, между които съществуват връзки 
като посочените в член 80, параграф 1 от Директивата за 
ДДС, което все пак следва да се установи от запитващата 
юрисдикция. При подобни обстоятелства посоченият член 
не може да се тълкува като допускащ определянето на 
пазарната стойност на доставката за нейна данъчна 
основа. 
49 С оглед на гореизложеното на втория въпрос следва да 
се отговори, че при обстоятелства като тези в главното 
производство, при които доставката не е осъществена 
между свързани лица по смисъла на член 80 от 
Директивата за ДДС — нещо, което все пак следва да се 
установи от запитващата юрисдикция, — членове 73 и 80 от 
същата директива трябва да се тълкуват в смисъл, че не 
допускат национална разпоредба като разглежданата в 
главното производство, съгласно която, ако насрещната 
престация на доставка е определена изцяло в стоки или 
услуги, данъчната основа на доставката е пазарната 
стойност на предоставените стоки или услуги. 
По петия въпрос 
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50 С петия си въпрос запитващата юрисдикция иска да 
установи дали членове 63, 65 и 73 от Директивата за ДДС 
имат непосредствено действие. 
51 Съгласно постоянната практика на Съда във всички 
случаи, когато разпоредбите на дадена директива се 
явяват безусловни и достатъчно точни по съдържанието си, 
частноправните субекти имат основание да се позоват на 
тях пред националните юрисдикции срещу държавата, 
когато тя не е транспонирала в срок тази директива в 
националния правен ред или когато я е транспонирала 
неточно (Решение от 5 октомври 2004 г. по дело Pfeiffer и 
др., C-397/01—C-403/01, Recueil, стр. I-8835, точка 103, 
както и Решение от 12 юли 2012 г. по дело Vodafone 
España, C-55/11, C-57/11 и C-58/11, все още непубликувано 
в Сборника, точка 37). 
52 Така Съдът е приел, че член 10, параграф 2 от Шеста 
директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година 
относно хармонизиране на законодателствата на 
държавите членки относно данъците върху оборота — 
обща система на данъка върху добавената стойност: 
единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1), понастоящем 
член 63 от Директивата за ДДС, отговаря на тези критерии 
(вж. в този смисъл Решение от 20 октомври 1993 г. по дело 
Balocchi, C-10/92, Recueil, стр. I-5105, точки 34 и 35). Той е 
установил същото и по отношение на член 73 от 
Директивата за ДДС (Решение по дело Болкан енд Сий 
пропъртис, посочено по-горе, точка 61). 
53 Освен това трябва да се приеме, че член 65 от 
Директивата за ДДС определя по ясен и безусловен начин 
обстоятелствата, при които ДДС става изискуем, преди да 
се осъществи доставката на стоките или услугите, и 
размера на сумата, върху която по този начин той става 
изискуем. Поради това тази разпоредба също отговаря на 
споменатите критерии. 
54 Следователно на петия въпрос трябва да се отговори, 
че членове 63, 65 и 73 от Директивата за ДДС имат 
непосредствено действие. 
По съдебните разноски 
55 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното 
производство настоящото дело представлява отклонение 
от обичайния ход на производството пред запитващата 
юрисдикция, последната следва да се произнесе по 
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съдебните разноски. Разходите, направени за представяне 
на становища пред Съда, различни от тези на посочените 
страни, не подлежат на възстановяване. 
По изложените съображения Съдът (осми състав) реши: 
1) Членове 63 и 65 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 
28 ноември 2006 година относно общата система на данъка 
върху добавената стойност трябва да се тълкуват в 
смисъл, че при обстоятелства като тези в главното 
производство, когато в полза на дружество е учредено 
право на строеж за построяването на сграда като насрещна 
престация за изграждането на определени представляващи 
недвижима собственост обекти в сградата, които 
дружеството се задължава да предаде в завършен вид на 
учредителите на правото на строеж, тези разпоредби 
допускат данъкът върху добавената стойност за 
строителните услуги да бъде изискуем от момента на 
учредяване на правото на строеж, тоест преди 
предоставянето на услугите, щом към момента на 
учредяване на това право всички релевантни елементи на 
бъдещата доставка на услуги са вече известни, поради 
което в частност и разглежданите услуги са точно 
определени и стойността на това право може да получи 
парично изражение — нещо, което следва да се установи 
от запитващата юрисдикция. 
2) При обстоятелства като тези в главното производство, 
при които доставката не е осъществена между свързани 
лица по смисъла на член 80 от Директива 2006/112 — нещо 
което все пак следва да се установи от запитващата 
юрисдикция, — членове 73 и 80 от същата директива 
трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална 
разпоредба като разглежданата в главното производство, 
съгласно която, ако насрещната престация на доставка е 
определена изцяло в стоки или услуги, данъчната основа 
на доставката е пазарната стойност на предоставените 
стоки или услуги. 
3) Членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 имат 
непосредствено действие. 
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РЕШЕНИЕ № 5047/10.04.2013 г. на Върховния 
административен съд на Република България - Първо 
отделение 
 
в съдебно заседание на шести март две хиляди и 
тринадесета година в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ФАНИ НАЙДЕНОВА 
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА 

ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА 
 
при секретар Жозефина Мишева и с участието на 
прокурора Огнян Атанасов изслуша докладваното от 
съдията ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА по адм. дело № 
8747/2010. 
 
Производството е по реда на чл.208 и следващите от 
Административнопроцесуалния кодекс. Образувано е по 
касационна жалба от директора на дирекция "Обжалване и 
управление на изпълнението"-гр.Бургас, подадена чрез 
юрисконсулт Дикова срещу решение № 480/30.04.2010 г., 
постановено от Административния съд Бургас по 
адм.д.№1030/2009 година. С обжалваното решение по 
жалба на "Орфей България"ЕООД е отменен ревизионен 
акт (РА) № 02-00-900164/28.04.2009 г. на орган по 
приходите при ТД-Бургас на НАП, потвърден с решение № 
РД-10-147/06.07.2009 година на директора на дирекция 
"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП. В касационната жалба се 
твърди неправилност на решението. Наведени са 
касационните основания за неправилност на решението, 
визирани в разпоредбата на чл.209, т.3 от АПК- нарушение 
на материалния закон, съществено нарушение на 
съдопроизводствените правила или необоснованост. 
Касаторът иска отмяна на обжалваното решение и 
произнасяне от настоящата инстанция с решение по 
съществото на спора, с което да се отхвърли жалбата на 
"Орфей България"ЕООД. Касаторът претендира 
присъждане на юрисконсултско възнаграждение. 
Ответникът в касационното производство-"Орфей 
България"ЕООД оспорва касационната жалба и иска 
потвърждаване на обжалваното решение. Върховната 
административна прокуратура чрез участващия по делото 
прокурор изразява становище за допустимост, но за 
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неоснователност на касационната жалба. Становището на 
прокурора е за правилност на извода, формиран от 
първоинстанционния съд, че към датата на нотариалния 
акт, за нито една от двете насрещни сделки не е настъпило 
данъчното събитие. 
Върховният административен съд в настоящия съдебен 
състав преценява касационната жалба като допустима, тъй 
като тя е подадена от надлежна страна по съдебния спор в 
рамките на 14-дневния срок за касационно обжалване. 
Касационната жалба е частично основателна. 
По делото не е налице спор по фактите и те са такива, 
каквито са установени от първоинстанциониня съд. По 
силата на нот.акт №12, т.ІІІ, дело №395 от 03.04.08г. за 
прехвърляне право на собственост и учредяване право на 
строеж срещу задължение за строителство, физическите 
лица Мара Русева, Станка Савова, Тодор Савов и Христо 
Савов, в качеството им на собственици-учредители 
учредяват право на строеж на „Орфей България”ЕООД, по 
силата на което дружеството да построи в УПИ ХІ-126, 
кв.2”В” по плана на гр.Приморско трикорпусна сграда–
апартаментен хотел( с РЗП-4975 кв.м и ЗП-1142 кв.м, 
състояща се от сутерен, партер и четири жилищни етажа) 
съгласно одобрен от главния архитект на община 
Приморско архитектурен проект от 15.03.2008 г. и издадено 
разрешение за строеж №30/17.03.2008 г. По силата на 
учреденото му право на строеж „Орфей България” ЕООД 
ще стане изключителен собственик на самостоятелни 
обекти, подробно описани в раздел ІІ, т.6 от нотариалния 
акт. 
Срещу учреденото право на строеж за тези обекти в 
сградата, дружеството следва да проектира и изгради 
изцяло със свои средства, труд и материали описаната 
сграда в напълно завършен вид и предаде на 
учредителите-собственици определени самостоятелни 
обекти в сградата, посочени изчерпателно в раздел ІІ, т.1-
ва, 2-ра, т.3-та, т.4-та и 5-та от нотариалния акт, за които 
учредителите си запазват и взаимно си учредяват право на 
строеж.  
По силата на т.7 от същия нотариален акт учредителите-
собственици учредяват на приобретателя идеални части от 
правото на строеж за определени обекти в бъдещата 
сграда, които дружеството ще изгради и които след 
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построяването им ще станат съсобствени на учредителите 
и приобретателя.  Данъчната оценка на правото на строеж 
към момента на сключване на сделката е 684 000 лева. На 
05.04.2008 г. „Орфей България” ЕООД издава на 
собствениците –учредители данъчни фактури с описана в 
тях стопанска операция- "учредено право на строеж 
съгласно нот.акт", на стойност както следва: - на Мара 
Русева, на стойност 139 243 лева и 27 848,60 лв.ДДС; - на 
Станка Савова, на стойност 5 639, 84 лв. и 1 127,97 лв. 
ДДС; 
- на Тодор Савов, на стойност 78 919, 26 лева и 15 783,85 
лв. ДДС; 
- на Христо Савов, на стойност 78 919, 26 лв. и 15 783,85 
лв. ДДС. 
„Орфей България”ЕООД не е посочил тези фактури в 
дневника за продажбите за съответния данъчен период, 
нито в периода, следващ периода, през който данъкът е 
следвало да бъде начислен, и не е включил размера на 
данъка по тях при определяне на резултата за съответния 
данъчен период, нито в периода, следващ периода, през 
който данъкът е следвало да бъде начислен в справката-
декларация. 
Към 19.08.2009 г. от проектираната сграда в имота е 
построено следното: сутерен на блок Б в груб строеж; 
партерен етаж на блок Б в груб строеж; сутерен ниско тяло 
в груб строеж; партерен етаж на ниско тяло в груб строеж. 
Към момента на издаване на РА не е подписан акт за 
приемане на конструкцията обр.14 и констативен акт 
обр.15, не е издадено и разрешение за ползване. С РА е 
прието, че датата на учредяване на правото на строеж на 
„Орфей България”ЕООД е датата, на която е настъпило 
данъчното събитие за доставката на строителната услуга 
от дружеството към физическите лица-учредители. С 
помощта на вещо лице стойността на бъдещата строителна 
услуга е определена в размер на 1 984 130 лева. 
Извършените изчисления от вещото лице са на база цени 
за СМР, използвани в обичайната практика, на база еталон 
„четириетажна монолитна сграда” на СЕК, сп.”Строителен 
обзор” към дата 03.04.2008 г. Становището на 
жалбоподателя е, че към датата на нотариалния акт, с 
който е учредено правото на строеж, не е възникнало 
данъчно събитие за никоя от двете насрещни сделки. 



471 

 

Административният съд е отменил ревизионния акт, 
приемайки, че с посочения нотариален акт не е 
документирано данъчно събитие. Преценил е, че с оглед 
разпоредбата на чл.45, ал.2 от ЗДДС с посочения 
нотариален акт не е документирано данъчно събитие, 
представляващо облагаема доставка по отношение на 
отстъпеното право на строеж, тъй като сградата към този 
момент, не е била на ниво груб строеж. Прието е, че 
данъчното събитие по отношение на предоставянето на 
строителната услуга също не е възникнало на датата на 
нотариалния акт, тъй като към този момент не е започнало 
дори осъществяването й. Съдът е приел, че при уредбата 
на чл.130, ал.2 от ЗДДС в редакцията й преди изменението, 
обнародвано в ДВ, бр.106 от 2008 г., данъчното събитие за 
този бартер ще възникне, когато сградата в нейната цялост 
бъде изградена на ниво груб строеж, тъй като тогава ще 
възникне данъчното събитие за по-ранната от доставките. 
Посочено е от съда за безспорно и доказано 
обстоятелството, че ниво груб строеж е достигнато само за 
части от сградата, и то на много по-късен момент от датата 
на нотариалния акт. Решението на Бургаския 
административен съд е частично неправилно. Неправилен 
е решаващият извод на административния съд, че към 
03.04.2008 г.(датата на сключване на нотариалната сделка 
за прехвърляне право на собственост и учредяване право 
на строеж срещу задължение за строителство) не е 
настъпило данъчното събитие за нито една от двете 
насрещни доставки. Този извод административният съд е 
направил, приемайки, че за данъчно събитие може да се 
говори само при облагаемите доставки, но не и при 
освободените доставки, каквато по аргумент от чл.45, ал.1 
и 2 от ЗДДС (в приложимата им първоначална редакция) е 
учредяването на право на строеж върху земя до момента 
на изграждане на сградата в груб строеж. Формирайки този 
извод, административният съд е тълкувал и приложил 
неправилно материалния закон. Съгласно чл.25, ал.5 от 
ЗДДС на датата на възникване на данъчното събитие по 
ал.2, 3 и 4 ДДС става изискуем за облагаемите доставки и 
възниква задължение за регистрираното лице да го 
начисли, или възниква основание за освобождаване от 
начисляване на данъка за освободените доставки и 
доставките с място на изпълнение извън територията на 
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страната. От съдържанието на посочената разпоредба 
следва, че данъчно събитие имат, както облагаемите 
доставки, така и освободените доставки. В този смисъл е 
налице практика на Върховния административен съд 
(решение № 332 от 10.01.2011 година, по 
адм.д.№4017/2010 г.). Следователно на датата на 
подписването на нотариалния акт (3 април 2008 г.) е 
възникнало данъчното събитие на доставката по 
учредяване на правото на строеж от физическите лица на 
„Орфей България” ЕООД, тъй като на тази дата 
физическите лица са прехвърлили вещното право на 
строеж за обектите, описани в р.II, т.6 от нотариалния акт 
на „Орфей България”ЕООД. Съгласно чл.130, ал.2 от ЗДДС 
(в приложимата редакция , а именно към ДВ, бр.63 от 2006 
г.) при бартер, данъчното събитие и за двете насрещни 
доставки възниква на датата на възникване на данъчното 
събитие на по-ранната от тях. По повод съмнение за 
съвместимостта на посочената разпоредба с разпоредбите 
от Директива 2006/112, регламентиращи понятието 
„данъчно събитие”(чл.62 от Директивата за ДДС) и момента 
на настъпването му(чл.63 от Директивата за ДДС), както и 
тези, регламентиращи изключенията, настъпването на 
които водят до изискуемост на ДДС(чл.65 и чл.66 от 
Директивата), съдебният състав на Върховния 
административен съд отправи искане за преюдициално 
запитване до Съда на Европейския съюз за тълкуване на 
чл.63 и чл.65 от Директивата за ДДС. 
От друга страна, съставът на Върховния административен 
съд, сезиран със спора имаше съмнение, дали натуралното 
предварително плащане във връзка с бъдеща облагаема 
доставка на услуга, може да бъде авансово плащане по 
смисъла на Директива 2006/112, предвид стриктното 
тълкуване на съдържанието на чл.65 от Директивата за 
ДДС. 
Също така, съдебният състав на ВАС искаше да знае, дали 
в конкретния случай, за квалифицирането на учреденото 
право на строеж като авансово плащане има значение 
обстоятелството, че то може да се погаси в полза на 
собственика на земята по давност и при изричното му 
позоваване на това обстоятелство в случай, че не се 
упражни в определения срок. 
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С решението си ( от 19 декември 2012 г. по дело С-549/11) 
Съдът на Европейския съюз реши, че членове 63 и 65 от 
Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 
година относно общата система на данъка върху 
добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че 
при обстоятелства като тези в главното производство, 
когато в полза на дружеството е учредено право на строеж 
за построяването на сграда като насрещна престация за 
изграждането на определени представляващи недвижима 
собственост обекти в сградата, които дружеството се 
задължава да предаде в завършен вид на учредителите на 
правото на строеж, тези разпоредби допускат данъкът 
върху добавената стойност за строителните услуги да бъде 
изискуем от момента на учредяване на правото на строеж, 
тоест преди предоставянето на услугите, щом към момента 
на учредяване на това право всички релевантни елементи 
на бъдещата доставка на услуги са вече известни, поради 
което в частност и разглежданите услуги са точно 
определени и стойността на това право може да получи 
парично изражение.  Като съобрази направеното тълкуване 
на посочените разпоредби, настоящият съдебен състав 
приема, че в конкретния случай учреденото право на 
строеж от физическите лица на ревизираното дружество е 
юридически факт, който има за последица освен 
настъпването на данъчното събитие за сделката по 
учредяване на суперфиция, така също и получаване на 
авансово плащане от доставчика на насрещната 
строителна услуга с произтичащата от това последица 
съгласно чл.25, ал.6 от ЗДДС ( в приложимата редакция, 
ДВ, бр.113 от 2007 г.), изискуемост на данъка за размера на 
плащането и произтичащото задължение за получилия това 
плащане да го начисли. 
В решението на Съда на Европейския съюз по дело С-
549/11, т.36 е казано, че принципът на равно третиране 
изисква чл.65 от Директивата за ДДС да се тълкува в 
смисъл, че е приложим и когато авансовото плащане е 
извършено в натура, щом са изпълнени следните условия - 
всички релевантни елементи на данъчното събитие, т.е. 
бъдещата доставка на стоки или услуги, да са вече 
известни, и стоките или услугите да са точно определени в 
момента на авансовото плащане, както и стойността на 



474 

 

това авансово плащане да може да има парично 
изражение.  
В конкретния случай, според настоящия съдебен състав на 
касационната инстанция условията, за да се квалифицира 
учреденото право на строеж като авансово плащане за 
бъдещата доставка на строителна услуга, са изпълнени. От 
съдържанието на процесния нотариален акт се установяват 
всички релевантни елементи на бъдещата доставка на 
услуга, така че последната е точно определена като вид, 
обем, качество, степен на завършеност и срок за 
извършването й. Следователно към момента на 
учредяване на правото на строеж бъдещата строителна 
услуга е точно определена. Налице е пряка връзка между 
доставката на правото на строеж и доставката на 
строителната услуга, тъй като учреденото право на строеж 
е насрещната престация на строителната услуга и именно 
то (учреденото право на строеж ) прави дължима 
престацията на строителната услуга. Стойността на 
правото на строеж може да получи парично изражение. На 
първо място, за данъчни цели (Закона за местните данъци 
и такси) законодателят е създал формула за изчисляване 
на данъчната оценка на правото на строеж. На второ място, 
правото на строеж може да бъде предмет на сделка за 
покупко-продажба, т.е. то има и пазарна цена. От друга 
страна, в конкретния случай неговият еквивалент е 
доставката на строителната услуга, която има 
себестойност. 
Следователно, след като в конкретния случай са налице 
всички предпоставки за квалифициране на учреденото 
право на строеж като авансово натурално плащане за 
бъдещата доставка на услуга, ревизираният субект към 
момента на сключване на нотариалната сделка е получил 
авансово изцяло насрещната престация за дължимата от 
него услуга, поради което е следвало да начисли ДДС 
върху стойността й. Установи се по делото, че 
ревизираният субект е издал четири данъчни фактури, с 
начислен ДДС в тях върху данъчна основа, определена 
съобразно данъчната оценка на правото на строеж, които 
обаче не е включил в отчетните регистри и справката-
декларация за периода. При тези данни, не може да се 
приеме, че ревизираният субект е изпълнил задължението 
си за начисляване на ДДС във връзка с уговорената 



475 

 

доставка на строителна услуга. За начисляването на ДДС 
следва да се определи данъчната основа на стоителната 
услуга в конкретния случай. Основен принцип в общата 
система на ДДС е, че данъчната основа на една облагаема 
доставка е реално получената насрещна престация (чл.73 
от Директивата за ДДС). Изключение от този принцип е 
чл.80 от Директивата за ДДС, чиято цел е посочена в 
самата разпоредба – да се предотврати неплащането или 
избягването на данъци. В изрично предвидените хипотези 
на чл.80 от Директивата за ДДС данъчната основа е 
пазарната стойност на доставката. Съгласно чл.26, ал.7 от 
ЗДДС в приложимата редакция, когато възнаграждението е 
определено изцяло или частично в стоки или 
услуги(плащането се извършва изцяло или частично в 
стоки или услуги), данъчната основа на доставката е 
пазарната цена на предоставяната стока или услуга, 
изчислена към датата, на която данъкът е станал изискуем. 
С един от въпросите в преюдициалното запитване до Съда 
на Европейския съюз, Върховният административен съд 
искаше да разбере, съвместима ли е с чл.73 и чл.80 от 
Директивата за ДДС, национална разпоредба, която 
предвижда, че във всички случаи, когато възнаграждението 
е определено изцяло или частично в стоки или услуги 
данъчната основа на доставката е пазарната цена на 
предоставената стока или услуга.  С решението по дело С-
549/11 Съдът постанови, че при обстоятелства като тези в 
главното производство, при които доставката не е 
осъществена между свързани лица по смисъла на чл.80 от 
Директива 2006/112 - нещо което все пак следва да се 
установи от запитващата юрисдикция, - членове 73 и 80 от 
същата директива трябва да се тълкуват в смисъл, че не 
допускат национална разпоредба, съгласно която, ако 
насрещната престация на доставка е определена изцяло в 
стоки или услуги, данъчната основа на доставката е 
пазарната стойност на предоставените стоки или услуги.В 
конкретния случай, в хода на ревизията и в хода на 
административното обжалване на ревизионния акт, 
приходният орган не е поддържал твърдението, че 
сделката е между свързани лица. Напротив, в ревизионния 
доклад (страница 2, т.3.6., изречение второ) към 
обжалвания ревизионен акт, приходният орган е направил 
констатацията - "През ревизирания период сделки със 
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свързани лица няма". При тези данни, настоящият съдебен 
състав приема за безспорно това обстоятелство, а именно, 
че бартерната сделката в конкретния случай не е между 
свързани лица. Въз основа на направеното тълкуване от 
Съда на Европейския съюз настоящият съдебен състав на 
Върховния административен съд установи 
несъответствието на чл.26, ал.7 (в приложимата редакция, 
а именно ДВ,бр.113/07 г.) от ЗДДС с разпоредбите на чл.73 
и чл.80 от Директивата за ДДС. В резултат на установеното 
несъответствие и с оглед спазване на принципа на 
върховенството на правото на Европейския съюз, 
настоящият съдебен състав счита, че следва да не прилага 
чл.26, ал.7(в приложимата редакция) при определяне на 
данъчната основа на доставката на строителната услуга. 
За определяне на данъчната основа на въпросната 
доставка съдът следва да съобрази разпоредбата на чл. 73 
от Директива 2006/112, за която разпоредба се прие от 
СЕС, че има непосредствено действие и която разпоредба 
е транспонирана в чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДДС в 
приложимата редакция, а именно към ДВ, бр.113 от 2007 
година. Следователно, данъчната основа на доставката на 
строителната услуга е получената авансово насрещна 
престация, т.е. паричната стойност на прехвърленото 
правото на строеж. Логично следва въпросът, как следва да 
се определи паричната стойност на учреденото право на 
строеж. 
Според постоянната съдебна практика на СЕС насрещната 
престация представлява субективна, т.е. действително 
получена стойност, а не стойност, определена според 
обективни критерии( т.44 от решението по дело С-549/11). 
Следователно, в конкретния случай, паричният еквивалент 
на насрещната престация за строителната услуга не е нито 
данъчната оценка, нито пазарната стойност на правото на 
строеж, тъй като определянето им не зависи и няма връзка 
със субекта, предоставящ услугата.  Съобразно критериите, 
посочени в т.44 и т.45 от решението по дело С-549/11, 
действително получената насрещна престация за 
доставката на строителната услуга е измерима със 
стойността на разходите, които доставчикът на 
строителната услуга ще изразходва за построяването на 
обектите, които ще се предоставят на учредителите на 
правото на строеж, във вида, в който те са договорени в 
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нотариалния акт. Тоест субективната стойност на правото 
на строеж е фактическата себестойност на обектите, които 
ще се изградят и предоставят от строителя на 
учредителите на ограниченото вещно право. Тази 
фактическа себестойност на строителната услуга, макар и 
да не е окончателно определена при подписването на 
нотариалната сделка, е определяема към този момент. Да 
се приеме обратното ( че себестойността на дължимата 
строителната услуга е неопределяема към момента на 
сключване на договора за бартер), би означавало, че към 
момента на преговорите и към момента на сключване на 
нотариалната сделка доставчикът на строителната услуга 
няма никаква представа колко ще му струва изпълнението 
на доставката, което противоречи на логиката на 
търговския обмен. Себестойността на строителната услуга 
за изграждането на обектите за обезщетяване на 
учредителите на суперфицията към момента на сключване 
на бартерната сделка може да се определи по данни от 
проектосметната документация за строежа при наличие на 
такива, по данни от сключения договор за строителство ( 
какъвто е налице в конкретния случай) и на последно 
място, ако не са налице документи от вида на посочените, 
съобразно данните в списания за строителния пазар за 
средни цени на строително-монтажните работи, актуални 
към момента на сключване на нотариалната сделка. В 
случаите, при които при завършване на строежа 
фактическата себестойност на предоставените в 
обезщетение обекти се различава от определената към 
момента на сключване на нотариалната сделка, 
доставчикът на строителната услуга съобразно чл.115 от 
ЗДДС следва да издаде известие към фактурата. В 
конкретния случай, от данните по делото може да се 
определи себестойността на строителната услуга. Както 
експертизата, допусната в данъчното производство, така и 
съдебно-техническата експертиза са определили пазарната 
стойност(за която се прие, че е неприложима в конкретния 
случай) на строителната услуга чрез метода на 
увеличената стойност, при който обичайната пазарна цена 
се определя, като себестойността на продукта се увеличи с 
обичайната печалба. Следователно след като се извади 
определеният процент печалба се получава 
себестойността на строителната услуга. Настоящата 
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съдебна инстанция преценява, че следва да изчисли 
себестойността на строителната услуга по данните от 
съдебно-техническата експертиза, която не е оспорена от 
страните по делото и която съдът преценява като 
обективна и прецизна. Видно от заключението на експерта 
е, че при определяне на стойността за един квадратен 
метър, вещото лице е преценило данните от нотариалния 
акт относно степента на завършеност, в която трябва да се 
изгради сградата, видовете СМР и вложените материали и 
оборудване. Също така вещото лице е определило тази 
стойност диференцирано - за жилищните площи и за 
търговските площи. Предвид обстоятелството, че вещото 
лице е съобразило договора за строителство от 22.04.2008 
г. за изграждането на въпросната сграда в груб строеж, 
обосновано е да се възприеме стойността за квадратен 
метър по варианта, предложен в т.2 от заключението, тъй 
като в основата му е договорената цена на СМР за груб 
строеж. По съответната стойност ( за жилищна площ или за 
търговска площ, но без процента печалба) следва да се 
умножи РЗП за всеки обект, за да се получи себестойността 
на строителната услуга за съответния обект. Сборът от 
получените себестойности за всички обекти за 
обезщетение на собствениците-учредители формират 
цялата себестойност на строителната услуга за 
изграждането на тези обекти. Изчислена по посочения 
начин тази себестойност е 1 115 515 лева. Следователно, 
реално получената насрещна престация от доставчика на 
строителната услуга, към момента на учредяването на 
суперфицията е на стойност 1 115 515 лева. Определеният 
ДДС върху тази основа е в размер на 223 103 лева. До този 
размер на установения ДДС за м.04.2008 г. и съответната 
законна лихва върху него РА се явява законосъобразен. 
Неотносими към спора са доводите на процесуалния 
представител на ответника в касационното производство, 
наведени в съдебното заседание, проведено на 07.06.2011 
г., че договорът е развален и за ревизираното лице е 
отпаднало задължението да строи. В решението на Съда 
на Европейския съюз (т.38) е посочено, че възможността за 
погасяване на правото на строеж при изричното позоваване 
на погасителната давност е условие за разваляне по 
смисъла на чл.90, параграф 1 от Директивата за ДДС, което 
може евентуално да се упражни в бъдеще, но което не 
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може да постави под съмнение фактът, че доставката е 
осъществена в момента на учредяване на правото на 
строеж, щом в този момент всички релевантни елементи от 
бъдещата доставка на услуги са вече известни, поради 
което в частност и разглежданите услуги са точно 
определени.  
Наведените доводи и сочените обстоятелства от 
процесуалния представител на "Орфей българия"ЕООД ( 
които обстоятелства не са и доказани) не освобождават 
ревизирания субект от задължението му да начисли ДДС 
върху полученото авансово плащане към момента на 
получаването му. Обстоятелствата, свързани с 
развалянето на договора за бартер, в случай, че са 
настъпили, имат своето проявление в един по-късен 
период, който не е и в рамките на ревизирания с процесния 
ревизионен акт, поради което няма как да се съобразят от 
приходния орган при издаването на РА. Тези обстоятелства 
са фактическо основание, ревизираният субект да издаде 
известие към фактурата за авансово плащане по реда на 
чл.115 от ЗДДС. 
По изложените съображения, настоящият съдебен състав 
на Върховния административен съд преценява 
обжалваното решение като неправилно в една част , а 
именно, в частта, в която РА е отменен относно 
установения с него ДДС в размер на 223 103 лева и 
съответната законна лихва върху тази сума за месец април 
2008 г. във връзка със сключената бартерна сделка. 
Върховният административен съд следва да отмени 
решението като неправилно в посочената част, а вместо 
това да постанови решение по съществото на спора, с 
което да отхвърли жалбата срещу РА в посочената част. В 
останалата част решението е правилно като краен резултат 
и следва да се потвърди. 
С оглед изхода на спора на касатора следва да се присъди 
юрисконсултско възнаграждение в размер на 4 715 лв. 
Воден от горните съображения и на осн. чл.221, ал.2 и 
чл.222, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, 
Върховният административен съд  
РЕШИ: 
ОТМЕНЯ решение № 480 от 30 април 2010 година, 
постановено от Бургаския административен съд по 
адм.д.№1030/2009 г. В ЧАСТТА, в която по жалбата на 
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„Орфей България”ЕООД е отменен ревизионен акт № 02-
00-900164/28.04.2009 г. на орган по приходите при ТД –
Бургас, потвърден с решение № РД-10-147/06.07.2009 г. на 
директора на дирекция „ОУИ”-Бургас при ЦУ на НАП 
относно установения за месец април 2008 г. ДДС в размера 
на 223 103 (двеста двадесет и три хиляди сто и три ) лева 
със съответната лихва за забава върху нея, като вместо 
това  
ПОСТАНОВЯВА: 
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Орфей България” ЕОД срещу 
ревизионен акт № 02-00-900164/28.04.2009 г. на орган по 
приходите при ТД –Бургас, потвърден с решение № РД-10-
147/06.07.2009 г. на директора на дирекция „ОУИ”-Бургас 
при ЦУ на НАП относно установения за месец април 2008 г. 
ДДС в размер на 223 103 (двеста двадесет и три хиляди сто 
и три ) лева със съответната лихва за забава върху тази 
сума. 
ОСТАВЯ В СИЛА решение№ 480 от 30 април 2010г. на 
Бургаския административен съд, постановено по 
адм.д.№1030/2009 г. В ЧАСТТА, в която е отменен 
ревизионен акт № 02-00-900164/28.04.2009 г. на орган по 
приходите при ТД –Бургас, потвърден с решение № РД-10-
147/06.07.2009 г. на директора на дирекция „ОУИ”-Бургас 
при ЦУ на НАП относно установения за месец април 2008 г. 
ДДС в частта над сумата от 223 103 лева и съответната 
лихва върху тази част.ОСЪЖДА „Орфей България”ЕООД 
да заплати на дирекция „ОУИ”-Бургас юрисконсултско 
възнаграждение в размер на 4715 лева. 
Решението е окончателно. 
Препис от решението да се изпрати на Секретаря на Съда 
на Европейския съюз. 
 
 
 


