РЕШЕНИЕ
№ 5961
за поправка на очевидна фактическа грешка
гр. София, 21.10.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Трето отделение 70 състав,
в публично заседание на 12.10.2021 г. в следния състав:
СЪДИЯ: Радина Карамфилова-Десподска

при участието на секретаря Илияна Тодорова, като разгледа дело номер
3077 по описа за 2019 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе
предвид следното:
Производството е по реда на чл. 175 от АПК във вр. § 2 от ДР на ДОПК.
Образувано е във връзка с разпореждане от 08.03.2021 г. на председателя на І
отделение на Върховния административен съд, с което делото е изпратено на АССГ за
отстраняване на допусната очевидна неточност в решение № 7257 от 14.12.2020 г.
постановено по адм.дело № 3077/2019 г. по описа на АССГ. Указано е на съда
изрично да посочи в диспозитива на решението размерът на главницата и лихвите,
установени с РА, в частта, с която е отхвърлена жалбата на [фирма].
По настоящото дело РА е оспорен като незаконосъобразен в частта, с която е
са установени допълнителни задължения по ЗКПО, като в касационната жалба е
посочен размер на задълженията за 2012 г. - 1023.31 лева, за 2013 г. – 1980.50 лева и за
2014 г. – 7000 лева, ведно със съответните лихви.
С решение № 7257 от 14.12.2020 г. постановено по адм.дело № 3077/2019 г.
по описа на АССГ, жалбата на [фирма], ЕИК:[ЕИК] срещу Ревизионен акт №
Р-22221017008600-091-001 от 10.08.2018 г., издаден от В. А. В. на длъжност Началник
на сектор, възложил ревизията и А. Г. Ч.-Д. на длъжност главен инспектор по
приходите - ръководител на ревизията, изменен в някои части и потвърден с Решение
№ 293/15.02.2019 г. на Директора на дирекция „ОДОП“ [населено място] при
Централно управление /ЦУ/ на Националната агенция по приходите /НАП/, е
отхвърлена, в частта, с която са определени допълнителни задължения за
корпоративен данък по ЗКПО за установени лихви за забава за дължими авансови
вноски за 2012 г. в размер на 1023.31 лева; за установени задължения по реда на чл.
26, т. 2 от ЗКПО за корпоративен данък за 2013 г. в размер на общо 19 805 лева и за

установени задължения по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО за корпоративен данък за 2014
г. в размер на 70 000 лева, ведно със съответните лихви е отхвърлена.
След дадени от настоящия съдебен състав указания, в проведеното открито съдебно
заседание, процесуалния представител на ответника е представил счетоводна
разпечатка от която е видно, вида и размера на установените с РА №
Р-22221017008600-091-001 от 10.08.2018 г. задължения и периодите, за които се
отнасят, както и стойността на законните лихви, както е и посочено какъв е техният
размер, след постановяване на изменителното Решение № 293/15.02.2019 г. на
Директора на дирекция „ОДОП“ [населено място] при Централно управление /ЦУ/ на
Националната агенция по приходите /НАП/, постановено при условията на чл. 156, ал.
6 от ДОПК.
Настоящият съдебен състав, след като съобрази, разминаването на размерите на
задълженията за главница и лихви по ЗКПО и дадените с разпореждане от 08.03.2021
г. на председателя на І отделение на Върховния административен съд указания, счита
че са налице предпоставките на чл. 175 от АПК и следва да отстрани квалифицираната
от касационния съд „очевидна неточност“, съобразно посочените от ответника, с
представената разпечатка стойности, поради което и на основание чл. 175 АПК
Водим от горното и на основание чл. 175, ал.1 от АПК Административен съд
София-град, ІІІ отделение, 70 състав
РЕШИ:
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка във втория диспозитив на
решение № 7257 от 14.12.2020 г. постановено по адм.дело № 3077/2019 г. на АССГ,
като в диспозитива на същото, вместо: „ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], ЕИК:[ЕИК]
срещу Ревизионен акт № Р-22221017008600-091-001 от 10.08.2018 г., издаден от В. А.
В. на длъжност Началник на сектор, възложил ревизията и А. Г. Ч.-Д. на длъжност
главен инспектор по приходите -ръководител на ревизията, изменен в някои части и
потвърден с Решение № 293/15.02.2019 г. на Директора на дирекция „ОДОП“
[населено място] при Централно управление /ЦУ/ на Националната агенция по
приходите /НАП/, В ЧАСТТА, с която са определени допълнителни задължения за
корпоративен данък по ЗКПО за установени лихви за забава за дължими авансови
вноски за 2012 г. в размер на 1023.31 лева; за установени задължения по реда на чл.
26, т. 2 от ЗКПО за корпоративен данък за 2013 г. в размер на общо 19 805 лева и за
установени задължения по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО за корпоративен данък за 2014
г. в размер на 70 000 лева“ ДА СЕ ЧЕТЕ: „ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма],
ЕИК:[ЕИК] срещу Ревизионен акт № Р-22221017008600-091-001 от 10.08.2018 г.,
издаден от В. А. В. на длъжност Началник на сектор, възложил ревизията и А. Г. Ч.-Д.
на длъжност главен инспектор по приходите -ръководител на ревизията, изменен в
някои части и потвърден с Решение № 293/15.02.2019 г. на Директора на дирекция
„ОДОП“ [населено място] при Централно управление /ЦУ/ на Националната агенция
по приходите /НАП/, В ЧАСТТА, с която са определени допълнителни задължения за
корпоративен данък по ЗКПО за установени лихви за забава за дължими авансови
вноски за 2012 г. в размер на 1023.31 лева; за установени задължения по реда на чл.
26, т. 2 от ЗКПО за корпоративен данък за 2013 г. в размер на 1980,50 лева - главница
и 877.02 лева - лихви за забава, за установени задължения по реда на чл. 26, т. 2 от
ЗКПО за корпоративен данък за 2014 г. в размер на 46420.87 лева – главница и

15844.01 лева - лихва за забава“.
Настоящото решение подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния
административен съд, в 14 – дневен срок от съобщаването.
СЪДИЯ:

