Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец юли 2020 г.
ЕВРО ФИНАНСИ – Европейска практика при запитвания от български съд Роялти, представляващи "условие за продажбата" - Стоки, закупени от трети
лица и представляващи компоненти за включване в лицензирани продукти;
Понятие "извънредни обстоятелства" - Разрешение за използване на режим
специфична употреба
ДДС - Дълготраен актив, използван за извършването както на облагаеми,
така и на освободени сделки - Преустановяване на дейността, която дава
право на приспадане - Остатъчно използване само за извършването на
освободени сделки; Понятия "Единна доставка", "Лице, което е член на
екипажа на предприятие" и "Работодател"

Данъчна политика
1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и
преюдициални запитвания от български съдилища) - Разрешение за използване на
режим специфична употреба - Обратно действие - Прекратяване на валидността на
решение, отнасящо се до обвързваща тарифна информация — Понятие „извънредни
обстоятелства“ (преюдициално запитване от български съд); Определяне и корекция
на митническата стойност - Роялти, свързани с остойностяваните стоки. Роялти,
представляващи „условие за продажбата“ на остойностяваните стоки. Роялти, платени
от купувача на неговото дружество майка за предоставяне на ноу-хау, необходимо за
производството на крайни продукти - Стоки, закупени от трети лица и представляващи
компоненти за включване в лицензирани продукти (преюдициално запитване от
български съд)
2. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика - Случаи
на освобождаване от ДДС — Освобождаване на сделките по управление на специални
инвестиционни фондове - Единна доставка на услуги, използвана за управлението на
специални инвестиционни и други фондове - Понятие "Единна доставка"
3. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с
общностното право в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициално запитване от
български съд) - Корекция на приспаданията на ДДС - Промяна на полагащото се
приспадане - Дълготраен актив, използван за извършването както на облагаеми, така
и на освободени сделки - Преустановяване на дейността, която дава право на
приспадане - Остатъчно използване само за извършването на освободени сделки
4. Наличие на постоянен обект за целите на ДДС - Доставки на услуги - Освобождаване
от ДДС - Отдаване под наем на недвижимо имущество - Място на облагаемите сделки Доставки на услуги, свързани с недвижим имот - Сървърни шкафове - Услуги за
съхранение в център за данни - Понятие "Недвижим имот"
5. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък
върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално
запитване от български съд) - Метод на изчисляване на годишния оборот, който служи
за критерий при прилагането на предвидения в Директивата за ДДС специален режим
за малките предприятия - Понятие „съпътстваща сделка с недвижими имоти”; Облагане
с ДДС на дейността на лице, упражняващо професията адвокат - Влязъл в сила
правораздавателен акт - Принцип на силата на пресъдено нещо - Понятие
„данъчнозадължено лице“
6. Частично (пропорционално) приспадане на данъчен кредит в европейското право Корекция на приспаданията на ДДС - Промяна на полагащото се приспадане Дълготраен актив, използван за извършването както на облагаеми, така и на
освободени сделки - Преустановяване на дейността, която дава право на приспадане Остатъчно използване само за извършването на освободени сделки

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги
1. Определяне на приложимото законодателство за наети лица при условията на
командироване в рамките на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от

български съд) - Социална сигурност за работници мигранти — Шофьори на товарни
автомобили, които обичайно осъществяват дейност като наети лица в две или повече
държави членки или държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ)
— Шофьори на товарни автомобили, които са сключили трудов договор с едно
предприятие, но спрямо които действителната власт упражнява друго предприятие,
установено в държавата членка, където тези шофьори пребивават — Определяне на
предприятието, което има статут на „работодател“ — Понятия „лице, което е член на
екипажа на предприятие“ и „работодател“
2. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките
на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) - Социална политика —
Незаконно уволнен работник, възстановен на работа със съдебно решение —
Изключване на правото на платен годишен отпуск, неизползван през периода от
уволнението до възстановяването на работа — Липса на право на парично
обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за същия период при
последващо прекратяване на трудовото правоотношение

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали,
фондове
1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика
(вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Съдебно сътрудничество по
гражданскоправни въпроси — Място на настъпване на вредата — Манипулиране на
данните за емисията на отработените газове от двигатели, произведени от
производител на автомобили — Понятие „Място, където е настъпило вредоносното
събитие“
2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска
практика - Договор за ипотечен кредит с променлив лихвен процент - Клауза за
"долен праг"; Обективен момент на узнаването от потребителя за съществуването на
неравноправна клауза - Понятие „Потребител“; Договор за кредит в чуждестранна
валута - Клауза относно валутния риск - Понятие „задължителни законови или
подзаконови разпоредби“; Разходи, свързани с удължаването на срока на кредита —
Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“; Преценка на неравноправни
договорни клаузи - Понятие „основен предмет на договора“
3. Основните свободи в ЕС и свободата на стопанска инициатива - Производство за
нарушаване на право върху интелектуална собственост - Онлайн видео платформа Качване на филм без съгласието на притежателя на правата - Право на ищеца на
информация - Адрес на електронна поща, IP адрес и телефонен номер - Понятие
"адреси"

Търговски отношения. Сделки и застраховане
1. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по
несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Физическо лице,
което не упражнява независима стопанска или професионална дейност - Оборима
презумпция, съгласно която центърът на основните интереси на това лице е мястото на
обичайното му пребиваване - Положение, в което единственият недвижим имот на
длъжника се намира извън държавата членка на обичайното му пребиваване - Понятие
„център на основните интереси“

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. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2020 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. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
4. 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
6. Централни курсове спрямо еврото и курсове на задължителна интервенция за
българския лев и хърватската куна във валутен механизъм II
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