РЕШЕНИЕ
№ 5965
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
10265 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 16.02.2021 г. на председателя на
VІІІ отделение на Върховния административен съд, с което делото е изпратено на
АССГ за отстраняване на допусната очевидна неточност в решение № 7301 от
15.12.2020 г. постановено по адм.дело № 10265/2019 г. по описа на АССГ. Указано е
на съда изрично да посочи в диспозитива на решението видът на задълженията,
размерът на главницата и лихви по отношение на които се отменя респ. отхвърля
жалбата на [фирма] против РА, в частта изменена и потвърдена с решение № 1339 от
05.08.2019 г. на директора на дирекция ОДОП [населено място].
С решение № 7301 от 15.12.2020 г. постановено по настоящото адм.дело, е
отменен по жалба на
[фирма], ЕИК:[ЕИК], Ревизионен акт №
Р-22220218006364-091-001 от 10.05.2019 г. издаден от Т. Б. Г. на длъжност „началник
на сектор“, възложил ревизията и М. П. Б. на длъжност „главен инспектор по
приходите" - ръководител на ревизията при ТД на НАП С., изменен и потвърден с
решение № 1339 от 05.08.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ [населено място]
при ЦУ на НАП, в частта, в която са установени допълнителни задължения по ЗДДС
за данъчни периоди 28.07.2014 г. – 30.12.2017 г. и по ЗКПО за периода от
11.07.2014 г. до 31.12.2017 г., а в останалата част жалбата на [фирма], ЕИК:[ЕИК],
срещу ревизионен акт № Р-22220218006364-091-001 от 10.05.2019 г., в частта, с която
са определени допълнителни задължения за корпоративен данък по ЗКПО за
установени задължения по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО за корпоративен данък за 2015
г. и 2016 г. по фактури в размер на общо 38500 лева издадени от [фирма] и

[фирма] 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-22220218006364-091-001 от 10.05.2019 г. задължения и периодите, за които се
отнасят, както и стойността на законните лихви. В така представената счетоводна
справка по отношение на дължимият се данък по ЗКПО е посочен общ размер на
установените задължения за главница и лихва по ЗКПО, но не е посочен от така
посочената сума, каква част от него касае установените задължения по ЗКПО за
периода 2015-2017 г. и каква част касае тези, които са допълнително установени за
периода 2016 г. като задължение за корпоративен данък по фактури на [фирма] и
[фирма]. Предвид това и след проверка относно размерът на дължимия се ЗКПО за
главница и лихви по периоди, съдът намира, че от така посочения общ размер по
справката за дължим данък по ЗКПО, а именно 21785,71 лева, за главница, следва да
се извади /съобразно установяванията посочени в табличната част на РА/ сумата от
9950 лева, дължим данък по ЗКПО за 2016 г. по фактури издадени от [фирма] и
[фирма]. А по отношение на лихвите, следва от общо посочената сума 4640.98 лева да
се извади сумата в размер на 1314,13 лева.
С оглед на изложеното настоящият съдебен състав, след като съобрази,
разминаването на размерите на задълженията за главница и лихви по ЗКПО и
дадените с разпореждане от 16.02.2021 г. на председателя на VІІІ 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 в диспозитива на решение №
7301 от 15.12.2020 г. постановено по адм.дело № 10265/2019 г. по описа на АССГ,
като вместо: „ОТМЕНЯ по жалба на [фирма], ЕИК:[ЕИК], ревизионен акт №
Р-22220218006364-091-001 от 10.05.2019 г. издаден от Т. Б. Г. на длъжност „началник
на сектор“, възложил ревизията и М. П. Б. на длъжност „главен инспектор по
приходите" - ръководител на ревизията при ТД на НАП С., изменен и потвърден с
решение № 1339 от 05.08.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ [населено място]
при ЦУ на НАП, в частта, в която са установени допълнителни задължения по ЗДДС
за данъчни периоди 28.07.2014 г. – 30.12.2017 г. и по ЗКПО за периода от
11.07.2014 г. до 31.12.2017 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на
[фирма], ЕИК:[ЕИК], ревизионен акт №
Р-22220218006364-091-001 от 10.05.2019 г. издаден от Т. Б. Г. на длъжност „началник
на сектор“, възложил ревизията и М. П. Б. на длъжност „главен инспектор по
приходите" - ръководител на ревизията при ТД на НАП С., изменен и потвърден с
решение № 1339 от 05.08.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ [населено място]
при ЦУ на НАП, в частта, с която са определени допълнителни задължения за
корпоративен данък по ЗКПО за установени задължения по реда на чл. 26, т. 2 от

ЗКПО за корпоративен данък за 2015 г. и 2016 г. по фактури в размер на общо 38 500
лева издадени от [фирма] и [фирма].
ДА СЕ ЧЕТЕ:
ОТМЕНЯ по жалба на
[фирма], ЕИК:[ЕИК], ревизионен акт №
Р-22220218006364-091-001 от 10.05.2019 г. издаден от Т. Б. Г. на длъжност „началник
на сектор“, възложил ревизията и М. П. Б. на длъжност „главен инспектор по
приходите" - ръководител на ревизията при ТД на НАП С., изменен и потвърден с
решение № 1339 от 05.08.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ [населено място]
при ЦУ на НАП, в частта, в която са установени допълнителни задължения по ЗДДС
за данъчни периоди 28.07.2014 г. – 30.12.2017 г. в размер на 35 770,60 лева –
главница и 9 381,13 лева – лихва и по ЗКПО за периода от 11.07.2014 г. до 31.12.2017
г. в размер на 11 835,71 лева – главница и 3 326,85 лихва.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на
[фирма], ЕИК:[ЕИК], ревизионен акт №
Р-22220218006364-091-001 от 10.05.2019 г. издаден от Т. Б. Г. на длъжност „началник
на сектор“, възложил ревизията и М. П. Б. на длъжност „главен инспектор по
приходите" - ръководител на ревизията при ТД на НАП С., изменен и потвърден с
решение № 1339 от 05.08.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ [населено място]
при ЦУ на НАП, в частта, с която са определени допълнителни задължения за
корпоративен данък по ЗКПО за установени задължения по реда на чл. 26, т. 2 от
ЗКПО за корпоративен данък за 2016 г. в размер на 9 950 лева – главница и 2 128,36
лева – лихва, по фактури в размер на общо 38500 лева издадени от [фирма] и
[фирма]“.
Настоящото решение подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния
административен съд, в 14 – дневен срок от съобщаването.
СЪДИЯ:

