Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец октомври 2020 г.
ЕВРО ФИНАНСИ – Изготвяне на финансови отчети в съответствие с
Международните стандарти за финансово отчитане и Международните
счетоводни стандарти; Международните стандарти за финансово отчитане, в
сила от 13.10.2020 г.; Пропорционално приспадане на данъчен кредит Услуги, които са от полза и за трети лица; Данъчната основа на ДДС - Пълно
или частично неплащане на цената; Фондове на Европейския съюз —
Понятие „Нередност“

Данъчна политика
1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика - Случаи
на освобождаване от ДДС —Доставки на услуги, тясно свързани със социалните грижи
и социалното осигуряване — Изготвяне на експертизи за оценка на потребностите от
подкрепа — Данъчнозадължено лице, действащо по поръчка на медицинската служба
към осигурителна институция за подкрепа — Субекти, признати за „благотворителни“
2. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на
данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика - Възможност държавите членки да
прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги - Продукти,
чиято доставка се облага с намалена ставка на ДДС - Понятия „Хранителни продукти
за човешко потребление“ и „Продукти, нормално използвани като добавки на
хранителни продукти или като заместители на хранителни продукти“ - „Афродизиаци“
3. Обмен на информация с други държави, съгласно ДОПК. Европейска съдебна практика
- Разпореждане за предоставяне на информация на компетентния орган на държава
членка, действащ по получено искане за обмен на информация от компетентния орган
на друга държава членка - Лице, притежаващо информацията, чието предоставяне
разпорежда компетентният орган на първата държава членка - Данъчнозадължено
лице, обект на разследването, по което се прави искането на компетентния орган на
втората държава членка - Трети лица, с които това данъчнозадължено лице поддържа
правни, банкови, финансови или, по-общо, икономически отношения
4. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС. Европейска съдебна
практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Намаляване на
данъчната основа на ДДС - Пълно или частично неплащане на цената - Условие
длъжникът да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - Условие
кредиторът и длъжникът да са данъчнозадължени лица по ДДС
5. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика - Освобождаване от данък на
застрахователните сделки — Предоставяне на услуги по управление на пенсионните
фондове на дружеството за доверително управление от инвестиционните мениджъри —
Изключване на каквото и да било обезщетение за риск — Упражняване на
застрахователна дейност — Правни субекти, които притежават разрешение — Понятие
„застрахователни сделки“
6. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество
и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото
предприятие - Свободно движение на капитали — Определяне на облагаемия доход на
дружествата — Лица, намиращи се в положение на взаимозависимост — Необичайно
предимство, предоставено от местен клон на чуждестранно дружество — Коригиране
на облагаемите доходи на клона на чуждестранно дружество — Некоригиране на
облагаемите доходи в случаите, когато същото предимство е предоставено от неговия
клон на местно дружество — Принцип на свободна конкуренция — Ограничение на
свободата на установяване — Балансирано разпределение на правомощията за
данъчно облагане между държавите членки
7. Частично (пропорционално) приспадане на данъчен кредит в европейското право Право на приспадане на платения данък по получени доставки - Услуги, които са от
полза и за трети лица - Наличие на пряка и непосредствена връзка с икономическата
дейност на данъчнозадълженото лице - Наличие на пряка и непосредствена връзка с
една или повече извършени доставки

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и
финансова отчетност

1. International financial reporting standard (IFRS) 16 Leases
2. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за
финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на
Международните стандарти за финансово отчитане - резюме
4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
5. Освобождавания по МСФО 1
6. Счетоводно отчитане при прекласификация на финансовите активи по МСФО 9

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги
1. Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
2. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската
здравноосигурителна карта
3. Насърчаване на заетостта. Европейски практики
4. Уведомление за анулиране на ЕЗОК

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали,
фондове
1. Директива 2006/112/EО на Съвета — общата система на данъка върху добавената
стойност (ДДС) на ЕС – резюме
2. Еврото - основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния
пазар - Защита на потребителите — Договори за кредити за жилищни недвижими
имоти за потребители — Практики на пакетна продажба — Платежни сметки —
Задължение за получаване на доходите на платежна сметка при кредитодателя през
определен в договора за кредит срок в замяна на персонализирано предимство — Срок
на действие на задължението — Отпадане на персонализираното предимство при
закриване на сметката — Понятия „пакетна продажба“, „практика на обвързване“ и
„такси“
3. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга.
Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) Отказ от сключен договор от разстояние - Задължения на потребителя в случай на
отказ - Определяне на сумата, която трябва да бъде платена от потребителя за
доставените услуги преди упражняването на правото на отказ - Предоставяне на
цифрово съдържание и на цифрови услуги - Изключение от правото на отказ при
предоставяне на цифрово съдържание
4. Практика на европейския съд при усвояване на структурните фондове на Европейския
съюз - Структурни фондове — Нарушение на разпоредба на правото на Съюза,
произтичащо от действие или бездействие на стопански субект — Вреда, нанесена на
общия бюджет на Европейския съюз — Обявяване в несъстоятелност на единствения
търговски партньор на бенефициера — Понятие „Нередност“

Търговски отношения. Сделки и застраховане
1. Интрастат декларации - задължени лица, прагове, срокове на подаване

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

Класификатор по държави
1.
2.
3.
4.

Географски особености на прилагането на ДДС в общността
Данъчни системи на държавите членки на ЕС
Еволюция на ставките на ДДС, приложими в страните-членки
Прилагане на "Паркингова" (преференциална) ставка в някои страни-членки

5. Прилагане на намалени ставки на ДДС от страните членки по отношение на
категориите стоки и услуги, съдържащи се в Анекс III на Директива 2006/112/ЕС
6. Случаи, в които нулевата ставка се прилага към потреблението в законодателството на
страните членки (Раздел VIII, Част IV от Директива за ДДС 2006/112/ЕС)
7. Списък на ДДС ставките, прилагани в страните-членки
8. Списък на свръхнамалените ставки (по-малко от 5%), прилагани в някои страни
членки
9. Ставки на ДДС, общо прилагани в страните-членки към някои продукти или услуги

Справочник
1. Календар за тръжни операции на Евросистемата през 2021 г.
2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2020 г.
3. Списък на държавите, с които България има сключени спогодби за избягване на
двойното данъчно облагане (СИДДО)
4. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и
ценови показатели

Валутни курсове, лихви
1.
2.
3.
4.
5.

Лихвени проценти
Лихвени проценти
Лихвени проценти
Лихвени проценти
Тримесечни лихви
извън Еврозоната

по депозити (салда). Депозити на домакинства
по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
по кредити (салда). Кредити за домакинства
по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
като процент годишно, средни стойности за периода, за страните
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