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

ЕВРО ФИНАНСИ – Представяне на годишния финансов отчет от предприятия, 

прилагащи Международните счетоводни стандарти; Предотвратяване на 
отклонение от данъчно облагане - преюдициално запитване от български 
съд; Международни счетоводни стандарти, приложими на или след 1 януари 
2019 година 

Данъчна политика 

1. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз - 
Стоки и услуги, използвани едновременно за облагаеми и за освободени сделки - 
Определяне на подлежащата на приспадане на ДДС част - Клон, установен в държава 
членка, различна от тази на централата на дружеството - Разходи на клона, 
предназначени единствено за извършените от централата сделки 

2. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика - 
Приспадане на ДДС - Определяне на данъчнозадължено лице, платец на ДДС - 
Прилагане с обратно действие на мярка за дерогация 

3. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане (вкл. и 
преюдициално запитване от български съд) - Наказателно производство за 
престъпления във връзка с ДДС - Разрешение, издадено от некомпетентен съдебен 
орган за събиране на доказателства чрез телефонни подслушвания (преюдициално 
запитване от български съд) 

4. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани 
вътреобщностни доставки - Освобождаване от ДДС при внос, последван от 
вътреобщностно прехвърляне - Отказ да се признае освобождаване на вноса поради 
последваща измама с ДДС, извършена от купувача във връзка с внесените стоки (вкл. 
и вътреобщностно придобиване в България) 

5. Правото на данъчен кредит и европейското законодателство (вкл. и преюдициални 
запитвания от български съдилища) - Правила за възстановяване на данъка върху 
добавената стойност - Предприятие, което не е установено в Европейския съюз - 
Постановен по-рано и влязъл в сила отказ за възстановяване на ДДС - Грешен 
идентификационен номер по ДДС 

6. Счетоводно отчитане, данъчно третиране и европейски правила при безвъзмездните 
сделки 

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и 
финансова отчетност 

1. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с международните стандарти за 
финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти) 

2. Международен счетоводен стандарт (МСС) 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и 
съвместни предприятия 

3. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи 
Международните счетоводни стандарти 

4. Промени в МСФО и нови стандарти, приети за приложение в ЕС - тема от семинар 
5. Промени в МСФО, приложими за финансовата отчетност през 2018 г. - тема от семинар 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Насърчаване на заетостта. Европейски практики 
2. Право на свободно движение и пребиваване в рамките на ЕС - Удостоверение A 1. 

Разширяване на правото на ползване на удостоверение A 1 по отношение на лицата, 
които пребивават законно на територията на държава членка 

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, 
фондове 
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1. Гарантиране свободата на установяване, свободно движение на капитали и достъп до 
информация. Европейска съдебна практика - Договор за кредит с международен 
елемент сключен с неоправомощен кредитор – Изключителна компетентност по дела, 
които имат за предмет вещни права върху недвижим имот - Иск за обявяване на 
нищожността на договор за кредит и за заличаване от имотния регистър на вписано 
вещно обезпечение 

2. Еврото - основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния 
пазар - Пруденциален надзор на дейността на институциите за електронни пари - 
Собствен капитал, изискван за осъществяването на дейности, свързани с издаването 
на електронни пари - Издаване на електронни пари в полза на продавача по 
номинална стойност на получените средства 

3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на 
неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от 
правото на ЕС 

4. Съобщение на Комисията COM (2018) 5851 Актуализиране на данните, използвани при 
изчисляването на еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции, 
които Комисията ще предложи на Съда в производствата за установяване на 
нарушение 

5. Съобщение на Комисията COM (2018) 890 до Европейския парламент, Европейския 
съвет, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален 
комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка 

Търговски отношения. Сделки и застраховане 

1. Право на обезщетение при задължителна застраховка "Гражданска отговорност" - 
Приложимото право към извъндоговорни задължения - Автомобилна застраховка 
"Гражданска отговорност" - Понятие "Особени повелителни норми" 

2. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по 
несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Съдебна 
компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела - 
Несъстоятелност на частен съдебен изпълнител - Иск, предявен от синдика, натоварен 
с извършване на действията по управлението и ликвидирането на масата на 
несъстоятелността 

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 

1. Календар за тръжни операции на Евросистемата през 2019 г. 
2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2019 г. 
3. 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 

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. 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 
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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 
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