
Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец февруари 2017 г. 

ЕВРО ФИНАНСИ – Прилагане на новите Международни счетоводни стандарти 

и Международни стандарти за финансова отчетност от 01.01.2017 г.; 
Изисквания на Международните одитни стандарти и финансовия одит 

Данъчна политика 

1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и 
преюдициално запитване от български съд) - плащане на лихви при възстановяване на 
антидъмпинговите мита. Задължение за олихвяване на възстановяваните суми за 
вносни сборове от момента на плащането на сборовете до възстановяването им 

2. Данъчни преференции във връзка с изискванията за държавно подпомагане и 
европейската съдебна практика - право на облекчения във връзка със сумите за 
покриване на общите разходи на електроенергийната система 

3. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика - 
приспадане на данъка върху добавената стойност (ДДС), платен за получени доставки 
при извършени строителни работи с цел стопанисване на дом за настаняване и услуги 
за възрастни хора 

4. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС и 
европейското законодателство в тази област - третиране по ДДС на дейност по 
управление и предоставяне на достъп до пътна инфраструктура срещу заплащане на 
пътна такса от публичноправни субекти 

5. Европейска данъчна практика при "внос" на употребявани автомобили (вкл. и 
преюдициално запитване на български съд) - прилагане на режима за облагане на 
маржа на печалбата към продажбата на части, демонтирани от излезли от употреба 
превозни средства, предназначени за продажба като резервни части - понятие "стоки 
втора употреба" 

6. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на 
доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - отговорност на 
подизпълнител на превоз, предал стоките на основния превозвач на паркинга на 
получаващото митническо учреждение и поел отново отговорност за тези стоки за 
следваща част от маршрута 

7. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска 
съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - данъчно 
третиране за целите на ДДС на таксата заплащана от производителите и вносителите 
на устройства за записване и възпроизвеждане на защитени с авторски права 
произведения 

8. Правото на данъчен кредит и европейското законодателство - прилагане на 
подлежаща на приспадане част за ДДС, въз основа на оборота, без да се предвижда 
метод за изчисляване, основаващ се на естеството и действителното предназначение 
на всяка от получените стоки и услуги 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Заявление за командироване/изпращане на работник или служител на територията на 
Република България в рамките на предоставяне на услуги 

2. Насърчаване на заетостта. Европейски практики 
3. Правила за избягване съвпадането на различни видове обезщетения в рамките на 

Европейския съюз - равно третиране на обезщетенията за старост на две държави 
членки на Европейското икономическо пространство - Понятие "равностойни 
обезщетения" 

4. Създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките 
на Европейския съюз - правото на административен орган да се противопостави на 
колективни уволнения след оценка на определени икономически критерии 

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, 
фондове 
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1. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. 
Европейска съдебна практика - квалифициране на схема за колективно участие в 
държавна лотария като "пирамидална схема" 

2. Съобщение на Комисията COM (2016) 682 относно изграждане на справедлива, 
конкурентоспособна и стабилна система за корпоративно данъчно облагане в ЕС 

3. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска 
практика - право на възстановяване на суми, изплатени въз основа на договорни 
клаузи, неравноправността на които е установена по съдебен ред 

Търговски отношения. Сделки и застраховане 

1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки - национална 
правна уредба, ограничаваща размера на лихвата за забава за плащане - принцип "ne 
ultra alterum tantum" (лихвите за забава спират да текат, когато размерът на 
начислените и неплатени лихви достигне размера на главницата) 

2. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското 
законодателство - възможност представител на застрахователната компания на 
собственика на превозното средство, причинило пътно транспортно произшествие, да 
бъде конституиран като ответник по дела 

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 

Справочник 

1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2016 г. 
2. 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 

3. ТАБЛИЦА на методите за премахване на двойното данъчно облагане, приложими в 
България, съгласно сключените СИДДО по отношение на печалбите и доходите, 
реализирани от български местни лица в чужбина 

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. ЕВРОРИБОР (EURIBOR) за EUR - Средномесечни стойности от 2000 до 2017 г. 
2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства 
3. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП) 
4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства 
5. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП) 
6. 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 35; 988 36 06 - Търговски отдел 

http://web.apis.bg/p.php?i=2845221
http://web.apis.bg/p.php?i=3025216
http://web.apis.bg/p.php?i=348228
http://web.apis.bg/p.php?i=326058
http://web.apis.bg/p.php?i=292414
http://web.apis.bg/p.php?i=275501
http://web.apis.bg/p.php?i=275503
http://web.apis.bg/p.php?i=275502
http://web.apis.bg/p.php?i=275492
http://web.apis.bg/p.php?i=275478
http://web.apis.bg/p.php?i=341717
http://web.apis.bg/p.php?i=1763979
http://web.apis.bg/p.php?i=284986
apis://Base=FINS&DocCode=3200176&Type=201/
http://web.apis.bg/p.php?i=275415
http://web.apis.bg/p.php?i=275416
http://web.apis.bg/p.php?i=275417
http://web.apis.bg/p.php?i=275418
http://web.apis.bg/p.php?i=275337


923 98 00; 980 48 27 - Централа 

finance@apis.bg 
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