
Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец юни 2019 г. 

ЕВРО ФИНАНСИ – Задължени лица съгласно европейските директиви за 

данък върху добавената стойност - Икономическа дейност, която се 
извършва "независимо"; Данък върху прехвърлянето на имущество; 
Имуществена вреда, причинена на сграда от пожар на превозно средство - 
Покриване от задължителната застраховка 

Данъчна политика 

1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и 
преюдициални запитвания от български съдилища) - Определяне на митническата 
стойност на стоки - Лекарствени продукти - Вземане предвид на всички фактори, които 
могат да имат влияние върху икономическата стойност на съответния лекарствен 
продукт - Срок от 90 дни, в който внесените стоки трябва да бъдат продадени в 
Европейския съюз - Липса на вземане предвид на търговските отстъпки 

2. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика - Условие 
за плаване в открито море — Освобождавания, свързани с международен транспорт — 
Доставка на самоиздигащи се платформи за морско сондиране — Понятия "плавателни 
съдове, предназначени за плаване в открито море" и за "плаване "по море" 

3. Европейски директиви относно общата система на данъка върху добавената стойност 
(вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Данък върху прехвърлянето на 
имущество - Придобиване, което предприятие извършва от частни лица, на стоки с 
високо съдържание на злато или други благородни метали с цел препродажба - 
Принцип на данъчен неутралитет 

4. Европейски практики при пренасяне на данъчна загуба - Приспадане на загуби на 
чуждестранно дъщерно дружество — Законодателство на държавата по седалище на 
дружеството майка, което изисква пряко притежаване на дъщерното дружество — 
Законодателство на държавата по седалище на дъщерното дружество, което 
ограничава приспадането на загуби и го забранява в годината на ликвидацията — 
Понятие „Окончателни загуби“ 

5. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената 
стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от 
български съд) - Икономическа дейност, която се извършва "независимо" - Дейност 
като член на надзорния съвет на фондация – Данъчнозадължено лице 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Гарантиране на правата на работниците и служителите при прехвърляне на 
предприятия или стопански дейности в ЕС - Гарантиране на правата на работниците и 
служителите при прехвърляне на предприятия — Прехвърляне на част от стопанската 
дейност на дружество майка на новосъздадено дъщерно дружество — Продължаване 
на извършвана стопанска дейност — Критерий за устойчивост на продължавана да 
бъде извършвана стопанска дейност — Използване на производствени фактори на 
трети лица — Намерение за ликвидация на прехвърления субект 

2. Отпускане и изплащане на обезщетения за майчинство за заети лица и членове на 
техните семейства, които се движат в рамките на Общността 

3. Равно третиране по отношение на достъпа до заетост, професионалната квалификация 
и развитие, и на условия на труд. Защита при уволнение - Равно третиране на мъжете 
и жените — Достъп до заетост и условия на труд — Защита срещу репресивни мерки — 
Отхвърляне на кандидатка поради нейната бременност — Уволнение на работника или 
служителя 

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, 
фондове 

1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска 
практика - Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за заем, 
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сключен в чуждестранна валута — Съобщаване на потребителя, след сключването на 
договора, на обменния курс, приложим към предоставената в национална валута сума 

2. Съобщение на Комисията COM (2019) 278 относно напредъка по намаляване на 
необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз 

Търговски отношения. Сделки и застраховане 

1. Право на обезщетение при задължителна застраховка "Гражданска отговорност" - 
Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни 
средства - Имуществена вреда, причинена на сграда от пожар на превозно средство, 
паркирано в частен гараж в тази сграда - Покриване от задължителната застраховка - 
Понятия „Превозно средство“ и „Използване на превозни средства“ 

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 в сферата на социалното осигуряване 

Справочник 

1. Индекси на относителни равнища на цени: 2011 – 2017 
2. Индекси на равнища на цени за основни групи потребителски стоки и услуги, ЕС 28 = 

100 
3. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2019 г. 
4. 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 

5. Темп на прираст на БВП в страните - членки на ЕС 
6. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз 
7. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и 

ценови показатели 

Валутни курсове, лихви 

1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства 
2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП) 
3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства 
4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП) 
5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните 

извън Еврозоната 

За контакти: 

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67 

тел. 970 89 77 - Редакция 

970 89 44 - HELP Desk 

923 98 00; 980 48 27 - Централа 

finance@apis.bg 

НОВОСТИ - АРХИВ  
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