ПРОТОКОЛ
гр. Видин, 21.01.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на двадесет и първи януари,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА
при участието на секретар Катерина Борисова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 209 по описа за 2019 год.
докладвано от
СЪДИЯ ГЕНАДИЕВА
На именното повикване в 14,00 часа се явиха:
За жалбоподателя – „***“ ЕООД, гр.Видин, представлявано от
П.С.С., уведомени в предходното съдебно заседание, се явява адвокат
И.И., с пълномощно от по-рано.
За ответната по делото страна – Директор на Дирекция
„Обжалване и данъчно - осигурителна практика“, Велико Търново при
Централното управление на Националната агенция по приходите,
уведомени по реда на чл.138, ал.2 от АПК, се явява ю.к.В. В. с
пълномощно от по-рано.
Свидетелят - П.В. ***, нередовно призована, призовката до
настоящият момент не се е върнала по делото, не се явява.
Свидетелят - А.В.Р. ***, нередовно призована, призовката е
върната в цялост, с отбелязване, че лицето не е намерено на адреса, не
се явява.
Свидетелят - В.С.Б., нередовно призован, призовката е върната в
цялост, с отбелязване от призовкаря, че лицето не е намерено на адреса,
не се явява.
Вещото лице инж.А.Л.Л., редовно призован, налице.
От вещото лице Л., е постъпило уведомление вх.№
85/13.01.2020г., експертизата не е извършена, поради непредставяне на
сравнителен материал и оригиналите на оспорените документи.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат И.: Моля да не давате на делото. Държа на разпита на
посочените свидетели, както и на поисканата и допусната ни съдебнографическа експертиза.
Ю.к.В.: Считам, че няма пречки да се даде ход на делото.
Съдът намира,че няма пречки за даване ход на делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЛАГА молба вх.№ 2520/02.12.2019г. и молба вх.№
25555/03.12.2019г., ведно с вносна бележка за внесен депозит за вещо
лице от адвокат И. – пълномощник на жалбоподателя; молба вх.№
2608/10.12.2019г., с посочени имената за призоваване на допуснатите
свидетели от адвокат И. – пълномощник на жалбоподателя; вносна
бележка вх.№ 2708/17.12.2019г. за внесен депозит за призоваване на
свидетелите и уведомление вх.№ 85/13.01.2020г. от вещото лице –
инж.Л..
Адвокат И.: Моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, по
силата на което да извърша справка в служба ГРАО – Видин за
настоящите и постоянни адреси на посочените свидетели.
Ю.к.В.: Предоставям на съда, не възразявам да бъде издадено
съдебно удостоверение, с което процесуалния представител на
жалбоподателя да извърши справка за адресите на поисканите от него
свидетели.
Във връзка с призоваването на така поисканите свидетели на
посочените от жалбоподателя адреси, Съдът намира, че следва да бъде
издадено съдебно удостоверение, с което жалбоподателя да се снабди
от служба ГРАО – Видин, с адресите на свидетелите за призоваването
им.
Предвид горното, Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Да се издаде исканото съдебно удостоверение, въз основа на
което процесуалния представител на жалбоподателя да извърши
справка в служба ГРАО – Видин за настоящите и постоянни адреси на
посочените свидетели, след внасяне на Д.Т. в 7-дневен срок от днес по
сметка на Административен съд - Видин, в който срок по делото следва
да се представи и вносната бележка.
Да се призоват свидетелите - П.В.В., А.В.Р. и В.С.Б. на новите
адреси, след представянето им.
Адвокат И.: Нямам други искания на този етап.
Ю.к.Василева: Нямам искания.
С оглед попълване на делото с нови доказателства, Съдът намира,
че следва да бъде отложено за друга дата, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ОТЛАГА и насрочва делото за 10.03.2020г. от 14.00 часа, за която
дата: жалбоподателя – „***“ЕООД гр.Видин, представлявано от П.С.С.,
уведомен в днешното съдебно заседание чрез адвокат И.; ответната
страна - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна
практика“, Велико Търново при Централното управление на
Националната агенция по приходите, уведомен в днешното съдебно
заседание, чрез ю.к.В. и вещото лице инж.Л., уведомен в днешно с.з.
лично.

Протоколът написан в съдебно заседание в 14.15 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

