Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец декември 2017 г.
ЕВРО ФИНАНСИ – Промени в МСС, приложими от 2017 г. - тема от семинар;
Плащане на мита и такси от титуляра като пряко дължащо тези суми лице
(преюдициално запитване от български съд); Данъчна основа на
данъчнозадължено за целите на ДДС лице за продуктите, които доставя на
данъчнонезадължени за ДДС лица; Данните, които задължително трябва да
са вписани във фактурите и понятието "адрес"

Данъчна политика
1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и
преюдициално запитване от български съд) - плащане на съответните вносни мита и
такси от титуляра на карнета ТИР като пряко дължащо тези суми лице (преюдициално
запитване от български съд)
2. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък
върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
3. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика евентуално освобождаване от облагане с ДДС на доставките на услуги, тясно свързани
с двойковия спортен бридж и тълкуване на понятието "спорт"
4. Европейски директиви относно общата система на данъка върху добавената стойност
(вкл. и преюдициално запитване от български съд) - задължение за начисляване
върху наличните към датата на прекратяване на дружество активи на дължимия или
платен по получени доставки ДДС и за внасяне на този данък в държавния бюджет
(преюдициално запитване от български съд)
5. Европейски практики при облагане на вътреобщностните услуги с данък върху
добавената стойност. Данъчно събитие (вкл. и преюдициални запитвания от български
съдилища) - извършени доставки в други държави членки — Режим на освобождаване
от данък в държавата членка, в която се упражнява право на приспадане
(преюдициално запитване от български съд)
6. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане
7. Обмен на информация с други държави, съгласно ДОПК. Европейска съдебна практика
8. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС. Европейска съдебна
практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - определяне на
данъчната основа на данъчнозадължено за целите на ДДС лице за продуктите, които
доставя на данъчно незадължени за ДДС лица

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и
финансова отчетност
1. International financial reporting standard (IFRS) 16 Leases
2. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство - относно
данните, които задължително трябва да са вписани във фактурите и понятието "адрес"
3. Промени в МСС, приложими от 2017 г. - тема от семинар
4. Промени в МСФО, приложими за финансовата отчетност през 2018 г. - тема от семинар

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали,
фондове
1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска
практика - извънсъдебно производство за принудително изпълнение върху ипотекиран
имот
2. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български
съдилища) - относно случаи, при които ДДС се счита за част от цената на услуга,
предоставяна при осъществяване на свободна професия (преюдициално запитване от
български съд)

Търговски отношения. Сделки и застраховане

1. Възражение срещу координирано производство на група дружества - Приложение ІІI
(PDF-формат)
2. Предявяване на вземания - Приложение ІI (PDF-формат)
3. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по
несъстоятелност
4. Списък на търговските регистри в държавите членки
5. Съобщение за производство по несъстоятелност - Приложение I (PDF-формат)

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 по дела от България

Справочник
1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2017 г.
2. Прагове за регистрация по ДДС в страните-членки на ЕС
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.
2.
3.
4.
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депозити (салда). Депозити на домакинства
депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
кредити (салда). Кредити за домакинства
кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
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