Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец август 2019 г.
ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: 1. Намаляване
на данъчна основа - Ревизионен акт - Договор за финансов лизинг,
развален поради неплащане на месечните вноски - Плащане на
„обезщетение“ за развалянето на договора. 2. Заповед за изпълнение на
парично задължение - Понятие за автентичен акт;
Приспадане на платения по получени доставки ДДС - Верига от доставки на
стоки - Задължение на компетентния данъчен орган да установи наличието
на злоупотреба

Данъчна политика
1. Европейска практика по прилагане на спогодбите за избягване на международното
двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни
лица. Правила за разрешаване на спорове между държави членки във връзка със
СИДДО
2. Европейска практика при данъчно облагане на финансовия лизинг (вкл. и
преюдициално запитване от български съд) - Намаляване на данъчна основа - Договор
за финансов лизинг, развален поради неплащане на месечните вноски - Ревизионен
акт - Възмездна доставка на стоки - Плащане на „обезщетение“ за развалянето на
договора до изтичането на срока му - Компетентност на Съда (преюдициално
запитване от български съд)
3. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и
преюдициални запитвания от български съдилища) - Специален режим за
данъчнозадължените дилъри — Данъчнозадължен дилър, за когото е приложим
режимът за облагане на маржа на печалбата — Годишен оборот, с оглед на който се
определя приложимостта на специалния режим за малки предприятия — Марж на
печалбата или получени суми
4. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани
вътреобщностни доставки и придобивания - Право на приспадане на платения по
получени доставки ДДС - Верига от доставки на стоки - Отказ поради съществуването
на тази верига да се признае право на приспадане - Задължение на компетентния
данъчен орган да установи наличието на злоупотреба
5. Мястото на изпълнение при доставка на стоки при облагане с данък върху добавената
стойност. Европейска практика - ДДС при внос на стока - Възникване на митническо
задължение при нарушения на митническото законодателство - Изискване за
включване на стоката в икономическия оборот на Европейския съюз - Превоз на
стоката в държава членка, различна от тази, в която е възникнало митническото
задължение - Понятие за „внос“

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги
1. Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките
на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България) - Свободно движение на работници
- Образуване на производство по опрощаване на задължения - Изискване за
пребиваване - Правило за съдебна компетентност, предвидено в правната уредба на
държава членка изискващо длъжникът да живее или пребивава в тази държава
членка, за да се приложи мярка за опрощаване на задължения
2. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската
здравноосигурителна карта
3. Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава
(S072)
4. Заявление за изискване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава
(S1/S072)
5. Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително
законодателство за заето или самостоятелно заето лице в една държава-членка - Обр.
ОКд.-284

6. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на
удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице и
самостоятелно заето лице в различни държави-членки) - Обр. ОКд.-240
7. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на
удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно
заето лице на територията на две или повече държави-членки) - Обр. ОКд.-239
8. Уведомление по чл. 17 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на
удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за член на договорно
наетия персонал на ЕО) - Обр. ОКд.-241

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали,
фондове
1. Гарантиране свободата на установяване, свободно движение на капитали и достъп до
информация. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от
български съд) - Заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в
сила - Запор на банкови сметки — Понятие за автентичен акт (преюдициално
запитване от български съд)
2. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на
неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от
правото на ЕС
3. Съобщение на Комисията COM (2018) 547 относно Закрила на инвестициите в рамките
на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане
1. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по
несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Спорове в
областта на вещните права върху недвижим имот и в областта на изпълнението на
съдебни решения - Производство за публична продан на недвижим имот - Иск, с който
се оспорва разпределението на постъпленията от тази продан - Понятие за дела,
„свързани с договор“ - Павлов иск
2. Търговски практики при дистанционните продажби (вкл. и преюдициално запитване от
български съд) - Защита на потребителите - Задължения за предоставяне на
информация при договорите от разстояние и договорите извън търговския обект Задължение на търговеца да посочи своя телефонен номер и номер на факс "ако
съществува такъв"

Европейска съдебна практика
1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и
усвояване на европейските фондове
3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник
1. Застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че
желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България
2. Застрахователи от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор,
че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки
3. Застрахователни посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за
финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество
на територията на Република България
4. Застрахователни посредници от Република България, нотифицирали Комисията за
финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество
на територията на държави членки
5. Минимална работна заплата и покупателна способност в страните-членки от
Европейския съюз
6. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2019 г.

7. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за
свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно
взаимното признаване на единния европейски паспорт
8. Темп на прираст на БВП в страните - членки на ЕС
9. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
10. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и
ценови показатели

Валутни курсове, лихви
1.
2.
3.
4.
5.

Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните
извън Еврозоната
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