
Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец февруари 2018 г. 

ЕВРО ФИНАНСИ – Представяне на годишния финансов отчет съгласно 

Международните счетоводни стандарти; Мерки за борба с избягването на 

данъци, система за корпоративно данъчно облагане в ЕС; Oбезщетение за 

вредите, претърпени поради липсата на адекватно и своевременно 
транспониране на Директива 

Данъчна политика 

1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика 

2. Европейски практики при облагане доходите на физически лица от прехвърляне на 
права или имущество 

3. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и 
преюдициални запитвания от български съдилища) 

4. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика - избирателно прилагане на 
намалена ставка на ДДС по отношение на единна доставка, състояща се от два 
отделни елемента 

5. Облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени 
по електронен път 

6. Случаи на продажби на стоки по електронен път, при които възникват задължения по 
ЗДДС 

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и 
финансова отчетност 

1. International Accounting Standard (IAS) 28 Investments in Associates and Joint Ventures 

2. International financial reporting standard (IFRS) 1 First-time Adoption of International 
Financial Reporting Standards 

3. International Financial Reporting Standard (IFRS) 12 Disclosure of Interests in Other 

Entities 
4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на 

Международните стандарти за финансово отчитане 
5. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 12 Оповестяване на дялови 

участия в други предприятия 
6. Международен счетоводен стандарт (МСС) 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и 

съвместни предприятия 

7. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи 
Международните счетоводни стандарти 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход. Европейски практики при 

здравното осигуряване 
2. Насърчаване на заетостта. Европейски практики 
3. Обезщетения при безработица за пограничните работници в рамките на ЕС 
4. Равно третиране по отношение на достъпа до заетост, професионалната квалификация 

и развитие, и на условия на труд. Защита при уволнение - уволнение на бременни 
работнички при колективно уволнение 

5. Трудова заетост в Република България на граждани на страните извън Европейския 
съюз 

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, 
фондове 

1. Доклад на Комисията до Съвета относно Директива 2011/64/ЕС относно структурата и 

ставките на акциза върху обработен тютюн 
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2. Доклад на Комисията до Съвета относно оценката на Директива 92/83/ЕИО на Съвета 

за структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки 
3. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български 

съдилища) - обезщетение за вредите, претърпени поради липсата на адекватно и 
своевременно транспониране на Директива 

4. Съобщение на Комисията COM (2016) 23 Пакет от мерки за борба с избягването на 
данъци: следващи стъпки към ефективно данъчно облагане и по-голяма данъчна 
прозрачност в ЕС 

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

Търговски отношения. Сделки и застраховане 

1. Рискове при купуване, държане или търгуване с виртуални валути (биткойн). 
Европейска съдебна практика 

Европейска съдебна практика 

1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика 

2. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване 
3. Решения на европейски съдилища по дела от България 

Справочник 

1. Индекси на относителни равнища на цени: 2011 – 2016 

2. Индекси на равнища на цени за основни групи потребителски стоки и услуги, ЕС 28 = 
100 

3. Индекси на физически обем на реален БВП на човек от населението за периода 2005 - 

2016 г. 
4. Индекси на физическия обем на БВП на човек от населението в стандарти на 

покупателна способност за периода 1995 - 2016 (ЕС-28=100) 
5. Макроикономически прогнози за реалния БВП в Еврозоната 
6. Минимална работна заплата и покупателна способност в страните-членки от 

Европейския съюз 
7. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2018 г. 
8. Реален БВП на глава от населението и темп на прираст 
9. Списък на забранените авиокомпании на територията на ЕС 

10. 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 

11. 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 

12. Темп на прираст на БВП в страните - членки на ЕС 
13. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз 
14. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и 

ценови показатели 

Валутни курсове, лихви 

1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства 

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

извън Еврозоната 

За контакти: 

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67 
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тел. 970 89 77 - Редакция 

970 89 44 - HELP Desk 

923 98 35; 988 36 06 - Търговски отдел 

923 98 00; 980 48 27 - Централа 

finance@apis.bg 
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