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Tax & Financial Standards 

 
Дело 37/16 от 18 януари 2017 г. 

Обща система на данъка върху добавената стойност - Облагаеми сделки - Понятие 

за доставка на услуги, извършвана възмездно - Заплащане на такси в полза на 

организации за колективно управление на авторски и сродни права на основание 

на справедливото обезщетение 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Облагане с данък върху добавената стойност на таксата върху устройствата за 

записване и възпроизвеждане на защитени с авторски права произведения. 

Организациите за колективно управление на права в качеството на данъчнозадължени 

лица. Понятие „доставка на услуги, извършвана възмездно“. 

Решение в рамките на правен спор по повод облагането с данък върху добавената 

стойност на таксата върху устройствата за записване и възпроизвеждане на защитени с 

авторски права произведения или обекти на сродните права и върху носителите, 

предназначени за записване на тези произведения или обекти.  

 
Дело 189/15 от 18 януари 2017 г. 

Преструктуриране на правната рамка на Общността за данъчно облагане на 

енергийните продукти и електроенергията - Понятия „ниво на облагане с 

данъци“, „данъчни намаления“ и „енергоемко предприятие“ 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията. Механизъм за 

намаляване на общите разходи на електроенергийната система. Облекчения във връзка 

със сумите за покриване на общите разходи на електроенергийната система. 

Облекчения, предоставени само на енергоемки предприятия от промишления сектор. 



Решение по повод на отказа на компетентните италиански органи да приложат спрямо 

Фондацията (Научноизследователски институт за болнично лечение и рехабилитация - 

Fondation Sainte Lucie) националния режим на облекчения във връзка със сумите за 

покриване на общите разходи на италианската електроенергийна система. 

 

Дело 365/15 от 18 януари 2017 г. 
Митнически съюз и обща митническа тарифа - Възстановяване на вносните 

сборове. Задължение на държава членка да предвиди плащането на лихви за 

забава, дори то да не е предявявано пред националните юрисдикции 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Митнически кодекс на Общността . Налагане на окончателно антидъмпингово мито и 

окончателното събиране на временното мито - Отмяна на Регламента за налагане на 

антидъмпингово мито. 

Решение в рамките на спор относно плащане на лихви при възстановяването на 

антидъмпинговите мита. Задължение за олихвяване на възстановяваните суми за 

вносни сборове от момента на плащането на сборовете до възстановяването им. 

 

Дело 344/15 от 19 януари 2017 г. 
Дейност по управление и предоставяне на достъп до пътна инфраструктура срещу 

заплащане на пътна такса - Дейности, които публичноправният субект извършва 

като държавен орган- Значителни нарушения на правилата за конкуренцията - 

Наличие на настояща или потенциална конкуренция“ 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Обща система на данъка върху добавената стойност. Данъчнозадължени лица - 

Дейности, които публичноправният субект извършва като държавен орган. Дейност по 

управление и предоставяне на достъп до пътна инфраструктура срещу заплащане на 

пътна такса. Значителни нарушения на правилата за конкуренцията 

Решение в рамките на спор по повод третирането на данъчнозадължено лице за целите 

на данъка върху добавената стойност (ДДС) във връзка с дейносттапо предоставяне на 

достъп до пътна инфраструктура срещу заплащане на пътна такса. 

 

 

 
дело C-64/15 от 28 януари 2017 г. 
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Движение на стоки под режим отложено плащане на акциз - Липсващи стоки в 

момента на доставката - Понятие „Нередовност, допусната по време на 

движението на акцизни стоки“ 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз и държане, движение и мониторинг 

на такива продукти. Режим отложено плащане на акциз. 

Правна рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и 

електроенергията. 

Установяване на правила, които съгласно Директива 2008/118/EO следва да бъдат 

приложени по отношение на стоките, движещи се в режим отложено плащане на акциз, 

когато при доставката се установи липсващо количество от тези стоки, предвид 

наличното количество в мястото на изпращане. 

Нередовност по време на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на 

акциз, водеща до тяхното освобождаване за потребление. 

Изискуемост на данъка в случай на освобождаване за потребление на енергийно 

продукти. 

Отчетност за наличността и движението на акцизни стоки. 

Спор относно изискването дружество да бъде обложено с данък върху енергийни 

продукти поради липсващо количество газьол при доставката на тази стока в данъчен 

склад, намиращ се в Германия. 

 
дело C-127/15 от 8 декември 2016 г. 

1. Защита на потребителите - Потребителски кредит - Дружества за събиране на 

вземания, които действат от името на кредиторите - Споразумения за плащане 

чрез вноски  

2.  Понятия „договор за кредит“, „общи разходи по кредита за потребителя“ и 

„кредитен посредник“ 
 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Преустановяване на нарушения в защита на интересите на потребителите. 

Договори за потребителски кредити. 

Договори, в които се предвижда постигането на споразумения между кредитора и 

потребителя за разсрочено плащане или други начини на погасяване, когато 

потребителят вече е в неизпълнение на първоначалния договор за кредит. 

Изисквания за преддоговорната информация за някои договори за кредит под 

формата на овърдрафт и за някои специфични договори за кредит. Изключения от 
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изискванията за преддоговорна информация. 

Някои задължения на кредитните посредници по отношение на потребителите. 

Понятия „договор за кредит“, „общи разходи по кредита за потребителя“ и 

„кредитен посредник“. 

Спор по повод на практиката на Inko да сключва с потребители споразумения за 

плащане чрез вноски, с които се разсрочват задължения, без да им е предоставил 

преддоговорна информация. 

 

съединени дела C-154/15, C-307/15 и C-308/15 от 21 декември 

2016 

1. Неравноправни клаузи в потребителските договори - Реституционни последици - 

Кредитни институции - Ипотечни кредити - Задължение за възстановяване на 

сумите, получени на основание на клауза, обявена за неравноправна 

2. Институционалните последици от недействителността на клауза за долен праг 

 
Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Потребителски договори. Договор за ипотечен кредит, в който фигурира клауза за 

долен праг. Право на възстановяване на суми, изплатени въз основа на договорни 

клаузи, неравноправността на които е установена по съдебен ред. Задължение на 

търговеца да върне сумите, платени от потребителя в резултат от прилагането на клауза, 

която впоследствие е била обявена за изначално недействителна. 

 В рамките на спорове между взели ипотечни кредити лица и кредитни 

институции относно правото на възстановяване на суми, изплатени въз основа на 

договорни клаузи, неравноправността на които е установена по съдебен ред. 

 

 

дело C-201/15 от 21 декември 2016 година 

1. План за колективно уволнение - Намеса на държавите членки за гарантиране на 

сигурността на работните места на работници и служители - Остра 

икономическа криза— Особено високо равнище на безработица в страната 

2. Понятие „Свобода на установяване“ 
 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Процедура за извършване на колективни уволнения. План за колективно 

уволнение.Необходима информация относно планираните колективни уволнения. 

 Изискване за предварително разрешение от компетентния административен 

орган по молба за извършване на колективни уволнения. 

 Национална правна уредба, която дава правомощие на административен орган да 

се противопостави на колективни уволнения след оценка на условията на пазара на 

труда, на положението на предприятието и на интереса на националната икономика. 

 Право на държавите членки да прилагат или въвеждат по-благоприятни за 

работниците законови, подзаконови или административни разпоредби, или да 

насърчават или разрешават прилагането на по-благоприятни за работниците колективни 

договори. 

 Начини и средства за избягване на колективните уволнения или намаляване на 

броя на засегнатите работници. 

 Спор между „AGET Iraklis“ и министъра на труда по повод на решение на 



последния да не разреши на AGET Iraklis да извърши колективно уволнение. 

 
 

 

дело C-208/15  от 8 декември 2016 година 

1. Облагане с ДДС - Интегрирано сътрудничество 

2. Предоставяне на финансиране и доставка на текущи активи, необходими за 

земеделското производство 
 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Режим на данъка върху добавената стойност приложим към сделка, наречена 

„интегрирано сътрудничество“. Единна сделка (single), включваща едновременно 

доставка на стоките, която подлежи на облагане с ДДС и доставка на услуги, която е 

освободена от ДДС. Изключение от принципа на всеобщност на ДДС. 

 Освобождаване от ДДС за „отпускането и договарянето на кредити, парични 

заеми и други услуги, при които възниква такова правоотношение, както и 

управлението на кредита от страна на лицето, което го отпуска“. 

 Единна комплексна доставка. Отделни и независими доставки. Съпътстваща и 

основна доставка. 

 Предоставянето на заем, предназначен за закупуване на селскостопански стоки, 

и доставката на тези стоки в рамките на сделка за интегрирано селскостопанско 

сътрудничество. 

 Спор относно режима на данъка върху добавената стойност, приложим към 

сделка, наречена „интегрирано сътрудничество“. 

 

 

дело C-256/15 от 15 декември 2016 година 

 
1. Забавяне на плащане по търговските сделки -  

2. Национална уредба, ограничаваща размера на лихвата за забава за плащане - 

Максимален размер на лихвите за забава 

3. Понятия за „търговска сделка“ и „предприятие“ 

 

 
Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Борба със забавяне на плащане по търговските сделки. 

Понятия за „търговска сделка“ и „предприятие“ по смисъла на Директива 

2000/35/ЕО. 

Ne ultra alterum tantum - принципът, според който лихвите за забава спират да текат, 

когато размерът на начислените и неплатени лихви достигне размера на главницата. 

Спор по повод искане за обезщетение за вреди, които ищецът твърди, че е 

претърпял поради твърдяна несъвместимост на националната правна уредба с 

Директива 2000/35. 

 

 



дело C-378/15 от 14 декември 2016 година 

1. Прилагане на подлежаща на приспадане част за данъка върху добавената 

стойност - Приспадане на данъка, платен за получена доставка 

2. Понятие „съпътстващи сделки“ 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Подлежаща на приспадане част, определена 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. Прилагане на подлежаща на 

приспадане част за данъка върху добавената стойност, начислен при придобиването на 

всички използвани от данъчнозадълженото лице стоки и услуги. Пропорционално 

приспадане. Изчисляване. 

 Сделки, които могат да се окачествят като „съпътстващи“, стига преценката, 

която се прави за целта, да отчита и връзката на тези сделки с облагаемите дейности на 

данъчнозадълженото лице и евентуално с използването, което следва от тях, на стоките 

и услугите, за които се дължи данък върху добавената стойност. 

 Спор по повод извършено приспадане на данък върху добавената стойност. 

 

 

дело C-547/15 от 21 декември 2016 година 

 
1. Митнически кодекс на Общността - Режим на външен транзит - Непредставяне 

на стоките пред получаващото митническо учреждение 

2. Понятие „превозвач“ 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

 Митнически надзор на стоките, превозвани под митнически режим на външен 

транзит в Общността. Титуляр на режима външен транзит в Общността. 

Възстановяване на митнически сборове. 

 Задължение за представяне на стоките в непроменено състояние пред 

получаващото митническо учреждение при спазване на мерките за идентифициране. 

Подизпълнител на превоза, предал стоките на основния превозвач на паркинга на 

получаващото митническо учреждение и поел отново отговорност за тези стоки за 

следваща част от маршрута. 

 Спор между Interservice d.o.o. и г н Sándor Horváth относно възстановяване на 

митнически сборове, заплатени от първото на словенските митнически органи в 

качеството му на „задължено лице“ в резултат от отклоняването от митнически надзор 

на стоките, превозвани под митнически режим на външен транзит в Общността от 

втория, в качеството му на подизпълнител на превоза. 

 

дело C-558/15 от 15 декември 2016 година 

1. Застраховка „Гражданска отговорност“ за моторни превозни средства 

2. Представители за уреждане на застрахователни претенции - Застрахователно 

предприятие 



 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни 

средства и контрол върху задължението за сключване на такава застраховка. 

 Съпоставимо третиране на лицата, претърпели загуба или други вреди от 

пътнотранспортно произшествие, независимо от мястото на настъпване на 

произшествието в рамките на територията на Европейската общност. 

 Специални разпоредби, приложими за пострадали лица с право на обезщетение 

за загубите или другите вреди от произшествия, които са настъпили в държава членка, 

различна от държавата членка по пребиваване на пострадалото лице, и са причинени в 

резултат на използването на превозни средства, застраховани и обикновено домуващи в 

държава членка. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при 

използването на моторни превозни средства, сключена в друга държава членка на 

Европейския съюз. 

 Представителите на застрахователните компании, осъществяващи дейността си в 

чужбина. 

 Спор по повод на възможността представител на застрахователната компания на 

собственика на превозното средство, причинило пътно транспортно произшествие, да 

бъде конституиран като ответник по дела, образувани пред юрисдикциите. 

 

дело C-667/15 от 15 декември 2016 година 

1. Нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на 

вътрешния пазар — Заблуждаваща търговска практика 

2. Суми, заплащани от новите участници, и насрещни престации, получавани от 

старите участници 

3. Понятие „пирамидална схема“ 
 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Директива за нелоялни търговски практики. Защита на икономическите интереси 

на потребителите от нелоялни търговски практики от страна на търговци към 

потребители. 

Създаване, използване или реклама на пирамидална схема. Забрана на 

пирамидалните схеми за продажба. Понятие „пирамидална схема“ 

Връзка между сумите, заплащани от новите участници в такава схема, и насрещните 

престации, получавани от старите участници. Пряка или косвена финансова връзка. 

Спор по повод на създаването и рекламирането на схема за колективно участие в 

държавните лотарии. 

 

 

дело C-593/14 от 21 декември 2016 година 

 
1. Свобода на установяване- Данъчно законодателство в областта на слабата 

капитализация на дъщерните дружества 

2. Заем на дъщерно дружество- Данъчно освобождаване 

 



 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Данъчно освобождаване на доходите от лихви на местно дружество, когато 

установено в друга държава членка свързано дружество от същата група няма право да 

му бъдат приспаднати съответните разходи за лихви съгласно нормите в последната 

държава членка. 

 Включване в облагаемия доход на дружество заемодател на лихвите по заеми, 

изплатени от чуждестранно дъщерно дружество заемател. Данъчно освобождаване на 

лихвите, изплатени от местно дъщерно дружество, доколкото последното не е могло да 

приспадане съответните разходи поради нормите, ограничаващи правото на приспадане 

на лихвите при слаба капитализация, но изключва такова освобождаване, когато 

дъщерното дружество е местно за друга държава членка. 

 Спор във връзка с решението на националнен данъчен орган да включи в 

облагаемата печалба на дружество майка заемодател, установено в Дания, лихвите, 

изплатени от дъщерно дружество заемател, установено в Германия, които не могат да се 

приспаднат от облагаемата печалба на това дъщерно дружество съгласно германското 

законодателство във връзка със слабата капитализация. 

 


