
Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец октомври 2018 г. 

ЕВРО ФИНАНСИ – Международни стандарти за счетоводна и финансова 

отчетност — баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения 

капитал към 31.12.2018 г.;  

ЗАПИТВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКИ СЪД - Европейска практика при забавяне на 

плащане - Отговорност на държава членка за вреди, причинени на 

частноправни субекти от нарушения на правото на Съюза; Информация, 

която търговецът трябва да предостави преди потребителят да се обвърже с 

договор от разстояние 

Данъчна политика 

1. Европейска практика при данъчно облагане на финансовия лизинг - метод за 

определяне на подлежащата на възстановяване част от ДДС - Разделяне на 
лизинговите договори на две отделни сделки - Стоки и услуги, използвани за 
извършването както на облагаеми, така и на освободени доставки - Подлежаща на 
приспадане част 

2. Европейски правила относно ограниченията при избягване на двойното данъчно 
облагане съгласно ДФЕС - доходи, получени в държава членка, различна от държавата 

членка на пребиваване - Двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане - Разпределяне на данъчна компетентност - Правомощие за данъчно 
облагане на държавата на пребиваване - Фактори на привръзка 

3. Европейски правила при разпределяне на печалба и изплащане на дивиденти -
Намаляване на облагаемата печалба - Дялови участия на дружество майка в 
капиталово дружество с управление и седалище в трета държава - Възможност за 

данъчно приспадане, поставена в зависимост от по-строги условия в сравнение с 
приспадането на печалбата, получена от дялови участия в неосвободено от данъчно 
облагане капиталово дружество, учредено по националното право 

4. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената 
стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от 
български съд) - Право на приспадане на ДДС - Покупки, направени от 
данъчнозадължено лице, обявено за „неактивно“ от данъчната администрация - Отказ 

на правото на приспадане - Принципи на пропорционалност и неутралитет на ДДС 
5. Облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени 

по електронен път 
6. Общностна данъчно-правна практика при прехвърляне на дялове между търговски 

дружества и обезценка на дяловете - Право на приспадане на ддс, начислен върху 
извършени услуги — Разходи за доставката на консултантски услуги, направени с цел 
придобиването на акции в друго дружество — Намерение на дружеството 

приобретател да предоставя услуги по управление на дружеството, което се 
предвижда да бъде придобито — Непредоставяне на такива услуги 

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и 
финансова отчетност 

1. КРМСФО Разяснение 23: Несигурност при данъчното третиране на дохода 

2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на 
Международните стандарти за финансово отчитане 

3. Същност, форма и съдържание на баланса към 31.12.2018 г. 

4. Същност, форма и съдържание на отчета за приходите и разходите към 31.12.2018 г. 
5. Същност, форма и съдържание на отчета за собствения капитал към 31.12.2018 г. 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Възникнали въпроси при защитата на работниците в случай на обявяване в 

несъстоятелност на техния работодател (вкл. и преюдициално запитване от български 
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съд) - Допълнителни пенсионни схеми - Закрила на правата във връзка с пенсии - 

Гарантирано равнище на минимална закрила 
2. Определяне на приложимото законодателство за наети лица при условията на 

командироване в рамките на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от 
български съд) - Командировани работници - Приложимо законодателство - 
Удостоверение образец А1 - Наето лице, подчинено на законодателството на 
държавата членка, в която е установен работодателят — Условия (преюдициално 
запитване от български съд) 

3. Удостоверяване на приложимото законодателство на самостоятелно заето лице при 
командироване в рамките на държави-членки от Европейския съюз - Работници, 
командировани в държава членка, различна от тази, в която работодателят обичайно 
осъществява дейността си - Издаване на удостоверения A1 от държавата членка на 
произход след признаването от приемащата държава членка на подчиняването на 
работниците на нейната социалноосигурителна схема - Обвързващ характер и обратно 
действие на тези удостоверения 

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, 

фондове 

1. Еврото - основни характеристики. Платежни услуги във вътрешния пазар - Платежни 

услуги във вътрешния пазар. Директна онлайн спестовна сметка, която позволява 
неограничен достъп до средствата, но изисква прехвърлянията да се извършват чрез 
референтна сметка. Евентуално включване на спестовна сметка, която позволява на 
ползвателя да внася и тегли средства посредством разплащателна сметка, открита на 
негово имe. Понятие „платежна сметка“ 

2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска 
практика - Съдебен контрол по отношение на клаузите на договор за кредит - 
Сезиране на съдилищата от лица или организации, които имат правен интерес от 
защитата на потребителите срещу използването на неравноправни клаузи - 
Задължение за посочване на годишния процент на разходите в писмения договор 

Търговски отношения. Сделки и застраховане 

1. Връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в 

държавите-членки на Европейския съюз - Задължение на националните органи, 
упражняващи пруденциален надзор над кредитните институции, за опазване на 
професионална тайна - Кредитна институция в производство за принудителна 

ликвидация - Разкриване на поверителна информация в производства по граждански 
или търговски дела 

2. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за 
гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - 
Гарантиране на депозитите - Минимално ниво на защита на депозитите - Установяване 
на неналичността на депозит - Отговорност на държава членка за вреди, причинени на 

частноправни субекти от нарушения на правото на Съюза (преюдициално запитване от 

български съд) 
3. Интрастат декларации - задължени лица, прагове, срокове на подаване 
4. Търговски практики при дистанционните продажби (вкл. и преюдициално запитване от 

български съд) - Информация, която търговецът трябва да предостави преди 
потребителят да се обвърже с договор от разстояние - Физическо лице, което 
публикува на интернет сайт едновременно известен брой обяви за продажба - Понятия 
„търговец“ и „търговски практики“ (преюдициално запитване от български съд) 

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 
4. Решения на европейски съдилища по дела от България 

Справочник 
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1. БВП, правителствен дефицит/излишък и дълг на страните - членки на ЕС 

2. Застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че 
желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България 

3. Застрахователи от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, 
че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки 

4. Застрахователни посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за 
финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество 
на територията на Република България 

5. Застрахователни посредници от Република България, нотифицирали Комисията за 
финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество 
на територията на държави членки 

6. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2018 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. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз 

9. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и 
ценови показатели 

Валутни курсове, лихви 

1. 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  

© Апис Европа АД 

Представяне на "ЕВРО ФИНАНСИ"   
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