
 

Нови решения за месец февруари 

 

 
Tax & Financial Standards 

 
дело от 1 февруари 2017 година 

Социална сигурност. Компонент „грижа“ на помощта за издръжка на лица с 

увреждания (disability living allowance). Осигурено за риска „старост“ лице, 

което окончателно е преустановило всякаква професионална дейност. 

Понятия „обезщетение за болест“, „обезщетение за инвалидност“ и 

„компетентна държава“ . 

 

Ключови аспекти на решението в икономическия обхват: 
Схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове 

на техните семейства, които се движат в рамките на Общността. Дългосрочни 

или еднократни плащания, свързани с трайни обстоятелства. Помощ за издръжка 

на лица с увреждания (компонент „грижа“).  Социална сигурност на 

работниците мигранти - право на прехвърляне на обезщетението. Понятия 

„обезщетение за болест“, „обезщетение за инвалидност“ и „компетентна 

държава“ . 

 

 

 

Дело С-443/16 от 9 февруари 2017 година 
 

 

Последователни срочни трудови договори в публичния сектор. Рамково 

споразумение за срочната работа. Преобразуване на длъжности, заемани при 

пълно работно време, в длъжности, заемани при непълно работно време. Принцип 

на недопускане на дискриминация. Понятие „работник на постоянен трудов 

договор за сравнение“ и „условията за наемане на работа“ 

 

 

 

 



 

 Ключови аспекти на решението в икономическия обхват: 
Рамка за предотвратяване на злоупотребата, която произтича от използването на 

последователни срочни трудови договори или правоотношения. Намаляване на 

работното време на лице единствено поради качеството му на държавен служител с 

временен статут. Икономическо състояние, което налага намаляване на разходите 

поради намаляване на бюджетния кредит - право на самоорганизация на 

администрацията.  Прилагане на национална правна уредба, водеща до различно 

третиране в ущърб на работниците на срочни трудови договори. Понятие „работник на 

постоянен трудов договор за сравнение“ и „условията за наемане на работа“ 

 

 

 

Дело C-499/15 от 15 февруари 2017 година 

Компетентност във връзка с родителската отговорност и във връзка със 

задължения за издръжка - Противоположни решения, постановени от съдилища на 

различни държави членки — Дете с обичайно местопребиваване в държавата 

членка по местопребиваване на майка му 

 

Ключови аспекти на решението в икономическия обхват: 

Компетентност на съдилищата на държавата членка по местопребиваване на бащата да 

изменят решение, което е придобило сила на пресъдено нещо и което те са постановили 

по-рано във връзка с местопребиваването на детето, задълженията за издръжка и 

упражняването на правото на лични отношения. 

Понятието „обичайно местопребиваване“ 

 

 

 

Дело С-317/15 от 15 февруари 2017 година 

 

 

Свободно движение на капитали към и от трети страни, свързано с 

предоставянето на финансови услуги - Финансови активи в швейцарска банкова 

сметка - Акт за установяване на допълнителни данъчни задължения 
 

 

 

 

 Ключови аспекти на решението в икономическия обхват: 
 

 

 Свободно движение на капитали. Понятието „движение на капитали, свързано с 

предоставянето на финансови услуги“ 

Срок за установяване на допълнителни данъчни задължения. Удължаване на срока по 

отношение на активите, държани извън държавата членка по местопребиваването. 

В рамките на спор по повод на акт за установяване на допълнителни задължения за 

данък върху доходите и за социално-осигурителни вноски за данъчните 1998—2006 г. 

Понятия и дефиниции - „движение на капитали, свързано с предоставянето на 

финансови услуги“ 

 



 

 

Дело С-507/15 от 16 февруари 2017 година 

Свобода на установяване - Самостоятелно заети търговски представители - 

Договор за търговско представителство - Установен в Белгия принципал и 

установен в Турция търговски представител 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 
Координирането на правото на държавите членки, свързано с дейността на 

самостоятелно заетите търговски представители.  

Договори за търговско представителство, когато принципалът и търговските 

представители са установени в различни държави членки. Клауза за избора на 

белгийското право. Споразумение за асоцииране ЕИО—Турция.  

Решение в рамките на спор между Agro Foreign Trade & Agency Ldt (наричано по-

нататък „Agro“) и Petersime NV, във връзка с плащанията на обезщетения, за които се 

твърди, че са дължими за развалянето от Petersime на договора за търговско 

представителство между тези две дружества. 

 

 

Януари 

 

Дело 37/16 от 18 януари 2017 г. 
Обща система на данъка върху добавената стойност - Облагаеми сделки - Понятие 

за доставка на услуги, извършвана възмездно - Заплащане на такси в полза на 

организации за колективно управление на авторски и сродни права на основание 

на справедливото обезщетение 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Облагане с данък върху добавената стойност на таксата върху устройствата за 

записване и възпроизвеждане на защитени с авторски права произведения. 

Организациите за колективно управление на права в качеството на данъчнозадължени 

лица. Понятие „доставка на услуги, извършвана възмездно“. 

Решение в рамките на правен спор по повод облагането с данък върху добавената 

стойност на таксата върху устройствата за записване и възпроизвеждане на защитени с 

авторски права произведения или обекти на сродните права и върху носителите, 

предназначени за записване на тези произведения или обекти.  

 
Дело 189/15 от 18 януари 2017 г. 

Преструктуриране на правната рамка на Общността за данъчно облагане на 

енергийните продукти и електроенергията - Понятия „ниво на облагане с 

данъци“, „данъчни намаления“ и „енергоемко предприятие“ 

 

 

 

 



 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията. Механизъм за 

намаляване на общите разходи на електроенергийната система. Облекчения във връзка 

със сумите за покриване на общите разходи на електроенергийната система. 

Облекчения, предоставени само на енергоемки предприятия от промишления сектор. 

Решение по повод на отказа на компетентните италиански органи да приложат спрямо 

Фондацията (Научноизследователски институт за болнично лечение и рехабилитация - 

Fondation Sainte Lucie) националния режим на облекчения във връзка със сумите за 

покриване на общите разходи на италианската електроенергийна система. 

 

Дело 365/15 от 18 януари 2017 г. 
Митнически съюз и обща митническа тарифа - Възстановяване на вносните 

сборове. Задължение на държава членка да предвиди плащането на лихви за 

забава, дори то да не е предявявано пред националните юрисдикции 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Митнически кодекс на Общността . Налагане на окончателно антидъмпингово мито и 

окончателното събиране на временното мито - Отмяна на Регламента за налагане на 

антидъмпингово мито. 

Решение в рамките на спор относно плащане на лихви при възстановяването на 

антидъмпинговите мита. Задължение за олихвяване на възстановяваните суми за 

вносни сборове от момента на плащането на сборовете до възстановяването им. 

 

Дело 344/15 от 19 януари 2017 г. 
Дейност по управление и предоставяне на достъп до пътна инфраструктура срещу 

заплащане на пътна такса - Дейности, които публичноправният субект извършва 

като държавен орган- Значителни нарушения на правилата за конкуренцията - 

Наличие на настояща или потенциална конкуренция“ 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Обща система на данъка върху добавената стойност. Данъчнозадължени лица - 

Дейности, които публичноправният субект извършва като държавен орган. Дейност по 

управление и предоставяне на достъп до пътна инфраструктура срещу заплащане на 

пътна такса. Значителни нарушения на правилата за конкуренцията 

Решение в рамките на спор по повод третирането на данъчнозадължено лице за целите 

на данъка върху добавената стойност (ДДС) във връзка с дейносттапо предоставяне на 

достъп до пътна инфраструктура срещу заплащане на пътна такса. 

http://app.eurocases.eu/Doc/Act/LastCons/1/31992R2913


 

 

 

 
дело C-64/15 от 28 януари 2017 г. 

 
Движение на стоки под режим отложено плащане на акциз - Липсващи стоки в 

момента на доставката - Понятие „Нередовност, допусната по време на 

движението на акцизни стоки“ 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз и държане, движение и мониторинг 

на такива продукти. Режим отложено плащане на акциз. 

Правна рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и 

електроенергията. 

Установяване на правила, които съгласно Директива 2008/118/EO следва да бъдат 

приложени по отношение на стоките, движещи се в режим отложено плащане на акциз, 

когато при доставката се установи липсващо количество от тези стоки, предвид 

наличното количество в мястото на изпращане. 

Нередовност по време на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на 

акциз, водеща до тяхното освобождаване за потребление. 

Изискуемост на данъка в случай на освобождаване за потребление на енергийно 

продукти. 

Отчетност за наличността и движението на акцизни стоки. 

Спор относно изискването дружество да бъде обложено с данък върху енергийни 

продукти поради липсващо количество газьол при доставката на тази стока в данъчен 

склад, намиращ се в Германия. 

 

http://app.eurocases.eu/Doc/Act/LastCons/1/32008L0118

