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Нови решения

дело С-493/18 от 4 декември 2019 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - Производство по несъстоятелност - Искове, 
които произтичат пряко от производството по несъстоятелност и са тясно свързани с него - Продажба на 
недвижим имот и учредяване на ипотека - Иск за относителна недействителност, предявен от синдика по 
несъстоятелността - Изключителна компетентност на съдилищата на държавата членка на образуване на 
производството по несъстоятелност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентност за образуване на производства по несъстоятелност и вземане на решения, които пряко 
произтичат от производството по несъстоятелност и са тясно свързани с него. Иск на синдик, назначен от 
съда на държавата членка, в която е образувано производството по несъстоятелност, който е с предмет 
обявяване на относителна недействителност в това производство на ипотеки, вписани върху недвижими 
вещи на длъжника, намиращи се в друга държава членка. Решение, с което съд на държавата членка на 
образуване на производството разрешава на синдика да предяви в друга държава членка иск, макар че 
той попада в изключителната компетентност на този съд.

Спор по повод на продажби на недвижими имоти, собственост първоначално на U, на ипотеки, 
предоставени от същия върху тези имоти, и на иска, предявен с цел да се обявят тези сделки за 
относително недействителни по отношение на масата на несъстоятелността.

съединени дела C-708/17 и C-725/17 от 5 декември 2019 година

Потребителско право — Договор, сключен между търговец и потребител — Договор за доставка на 
централно отопление — Непоръчана доставка — Нелоялни търговски практики от страна на търговци към 
потребители на вътрешния пазар — Национална правна уредба, която изисква всеки собственик на имот в
сграда в режим на етажна собственост, присъединена към система за централно отопление, да участва в 
разходите за топлинна енергия за общите части на сградата и за сградната инсталация — Енергийна 
ефективност — Понятие "потребител"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Ефективност при крайното потребление на енергия и осъществяване на 
енергийни услуги. Централно отопление. Сгради в режим на етажна собственост, топлоснабдени от 
районна отоплителна система. Национална правна уредба, съгласно която етажните собственици са 
длъжни да участват в разходите за отопление дори ако не го използват в апартамента си. Фактуриране на
енергията въз основа на действителното потребление. Национална правна уредба, съгласно която част от 
разходите за отопление се разпределя между етажните собственици според отопляемия обем на 
апартаментите им. Понятие "потребител".

Два спора по повод на искове за заплащането на сметки за топлинна енергия за сградната инсталация в 
сгради — етажна собственост.

дело С-435/18 от 12 декември 2019 година

Конкуренция — Картелно право — Право на обезщетение на лицата, които не действат като доставчик 
или потребител на засегнатия от картела пазар — Вреди, претърпени от публичноправен субект, който е 
отпуснал заеми при изгодни условия с оглед на придобиването на стоки, предмет на картела

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Поправяне на вредите, причинени от картел. Иск за обезщетение, предявен от държавен заемодател. 
Насърчителни заеми за жилищно строителство. Обусловени от картела завишени разходи за строителство.
Искане за обезщетяване на причинените вреди от загуба на лихви. Лица, които не действат като 
доставчик или потребител на засегнатия от картел пазар, но са предоставили подпомагане под формата 
на насърчителни заеми на купувачи на предлагани на този пазар продукти.

Спор относно искане пет дружества да бъдат осъдени да обезщетят субекти за вредите, които те твърдят, 
че са претърпели, поради картел между тези дружества, в нарушение по-специално на член 101 ДФЕС.

Решения от месец Ноември



дело С-419/18 от 7 ноември 2019 година

Договори за потребителски кредити - Законосъобразност на обезпечаването на вземането, произтичащо 
от този договор, чрез бланков запис на заповед - Искане за плащане на менителничния дълг - Обхват на 
правомощията и задълженията на съда

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Национална правна уредба, позволяваща вземането на кредитор, който има 
качеството на търговец, срещу кредитополучател, който има качеството на потребител, да се обезпечи 
чрез непопълнен (бланков) запис на заповед. Основателност на искане, обосновано със запис на заповед,
който е предназначен за обезпечаване на произтичащото от договор за потребителски кредит вземане.

Спорове по повод искания за плащане на менителнични дългове, произтичащи от вземания по договори 
за кредит, въз основа на бланкови записи на заповед.

дело С-555/18 от 7 ноември 2019 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - Европейска заповед за запор на банкови сметки 
- Процедура за получаване - Национална заповед за изпълнение на парично задължение, срещу която 
може да се подаде възражение - Понятия "съдебно решение", "съдебна спогодба", "автентичен акт" и 
"изключителни обстоятелства"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки. Принудително изпълнение на съдебните 
решения, постановени в производства за парични вземания. Невлязла в сила заповед за изпълнение на 
парично задължение. Норма от националното право, съгласно която сроковете по време на съдебната 
ваканция спират да текат.

Понятия "съдебно решение", "съдебна спогодба", "автентичен акт" и "изключителни обстоятелства".

Спор по повод на принудителното изпълнение - по-специално чрез европейска заповед за запор на 
банкови сметки - на вземането, което K твърди, че има.

дело С-641/17 от 13 ноември 2019 година

Свободно движение на капитали — Данъчно облагане на пенсионните фондове — Различно третиране на 
местните и на чуждестранните пенсионни фондове — Правна уредба на държава членка, която допуска 
местните пенсионни фондове да намалят облагаемия си финансов резултат с предвидените за 
изплащането на пенсиите резерви и да приспаднат данъка, удържан върху дивидентите, от 
корпоративния данък

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Намаляване на данъчната печалба с 
математическите резерви, предназначени за пенсионни плащания.

Законодателство, съгласно което удържаните при източника данъци върху дивидентите могат да се 
приспадат от корпоративния данък, който трябва да бъде платен от местните пенсионни фондове, и 
съгласно което могат също да се вземат предвид резерви, за да се намали данъчната печалба, докато 
чуждестранен пенсионен фонд не може да извършва такова приспадане.

Спор между C, имуществена маса, която има правната форма на доверителен фонд (trust) по канадското 
право, и Данъчна служба, Германия, относно данъчното облагане на дивидентите, получени от C.

дело С-400/18 от 20 ноември 2019 година

Данък върху добавената стойност - Случаи на освобождаване - Доставки на услуги, извършвани от 
самостоятелни групи лица - Услуги, предоставяни на лица от и извън членския състав

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освободени доставки при някои дейности от обществен интерес. Национална разпоредба, която обвързва 
освобождаването от облагане с ДДС на самостоятелните групи лица, състоящи се от обществени центрове 



за социални грижи, с предоставянето от тях на услуги единствено на своите членове.

Спор по повод на ревизионен акт за установяване на задължение за данък върху добавената стойност.

дело С-198/18 от 21 ноември 2019 година

Производство по несъстоятелност — Процедура за европейска заповед за плащане — Неплащане на 
договорно вземане преди обявяването в несъстоятелност — Възражение за прихващане, основано на 
договорно вземане, възникнало преди обявяването в несъстоятелност — Понятие "производство по 
несъстоятелност и последиците от него"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Прихващане в рамките на производството по несъстоятелност. Иск, предявен от синдик на дружество в 
несъстоятелност, установено в първа държава членка, за плащането на стоки, доставени в изпълнение на 
договор, сключен преди образуването на производството по несъстоятелност по отношение на това 
дружество, срещу другото съдоговарящо дружество, което е установено във втора държава членка.

Понятие "производство по несъстоятелност и последиците от него".

Спор между C дружество, установено в Швеция, и K, полско дружество в несъстоятелност, във връзка с 
отказа на първото да плати на второто сума.

дело С-722/18 от 28 ноември 2019 година

Борба със забавяне на плащане по търговските сделки - Търговски сделки, финансирани от структурните 
фондове и от Кохезионния фонд на Европейския съюз - Възможност да се изключи правото на 
обезщетение за забава на плащане, когато става дума за сделки, финансирани изцяло или отчасти със 
средства от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Механизми за борба със забавата на плащане по търговските сделки. Последици от забавата на плащане. 
Национално законодателство, съгласно което получаването на гарантирано обезщетение за забава на 
плащане се изключва за търговските сделки, финансирани изцяло или отчасти със средства от структурни
фондове и от Кохезионния фонд на Съюза.

Спор относно плащането на законни лихви за забава, свързани с възнаграждение за извършени дейности 
съгласно договор.
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