Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец април 2017 г.
ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд - специфична
предварителна закрила при уволнение - прекратяване на служебно
правоотношение без предварителното разрешение; Налагане едновременно
на административни и наказателноправни санкции за неплащане на данък
върху добавената стойност; Взаимовръзки между Баланса, Отчета за
приходите и разходите и параграфите на Международните счетоводни
стандарти

Данъчна политика
1. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз предприятия за колективно инвестиране с фискален характер, които подлежат на
облагане с корпоративен данък с нулева ставка и нямат право на освобождаване от
авансов данък върху доходите от движими вещи и капитали
2. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък
върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
3. Европейска съдебна практика при вътреобщностните доставки (ВОД) - условия за
освобождаване от ДДС на вътреобщностна доставка
4. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на
данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
5. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане налагане едновременно на административни и наказателноправни санкции за
неплащане на данък върху добавената стойност
6. Митнически съюз и свободно движение на стоки. Европейска съдебна практика (вкл. и
преюдициално запитване от български съд) - изнасяне от митническата територия на
Съюза без митническа декларация на стока, подлежаща на облагане с износни
сборове. Декларация за износ със задна дата
7. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска
съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
8. Прагове за регистрация по ДДС в страните-членки на ЕС
9. Приложение на европейски актове в Закона за корпоративното подоходно облагане данъчно облагане на свързаните с активите на дружество капиталови печалби по
повод операция на сливане чрез придобиване - презумпция за данъчна измама
10. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност.
Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български
съдилища) - право на холдингово дружество да приспадне ДДС, с който са обложени
получени доставки на услуги, придобити в полза на дъщерните му дружества

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и
финансова отчетност
1. Взаимовръзки между Отчета за приходите и разходите и параграфите на
Международните счетоводни стандарти
2. Взаимовръзки между Счетоводния баланс/Отчета за финансовото състояние и
параграфите на Международните счетоводни стандарти

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги
1. Гарантиране вземания в Общността на работниците срещу работодатели, които се
намират в състояние на неплатежоспособност (вкл. и преюдициално запитване от
български съд) - начин на изчисляване на обезщетение при неплатежоспособност на
работодателя за пограничен работник, подлежащ на облагане с данък върху дохода в
държавата членка по местопребиваване
2. Гарантиране на правата на работниците и служителите при прехвърляне на
предприятия или стопански дейности в ЕС - колективни трудови договори и
допълнителен срок на предизвестие, предоставен на уволнени работници

3. Парични обезщетения за болест в рамките на ЕС - 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"
4. Практика и проблеми при трудовите правоотношения в рамките на ЕС - намаляване на
работното време на лице единствено поради качеството му на държавен служител с
временен статут
5. Създаване на обща рамка за равно третиране при заетостта и професията в рамките на
ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - специфична предварителна
закрила при уволнение само на лица с определени увреждания, работещи по трудово
правоотношение, но не и на държавни служители със същите увреждания Прекратяване на служебно правоотношение без предварителното разрешение на
инспекцията по труда

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали,
фондове
1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска
практика - право на възражение срещу принудително изпълнение на основание
твърдян неравноправен характер на договорни клаузи
2. Погасителна давност съгласно ДОПК. Защита на финансовите интереси на Европейския
съюз - връщане на предоставени без основание възстановявания при износ процедури за приемане на административни мерки за събиране на вземания за лихви.
Давностен срок - Начален момент на срока

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.
2.
3.
4.
5.

Индекси на относителни равнища на цени: 2011 – 2015
Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2017 г.
Списък на забранените авиокомпании на територията на ЕС
Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и
ценови показатели

Валутни курсове, лихви
1.
2.
3.
4.
5.

Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните
извън Еврозоната
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