
Нови решения за Септември

Tax & Financial Standards

Очаквайте:
Дело C308/16

 Преюдициално запитване във връзка с освобождаване от ДДС на доставките на сгради
или части от сгради, както и на земята, която заемат  — Понятие за първо обитаване —

Понятие за преобразуване

Запитващата юрисдикция иска да се установи дали полското законодателство, с което в
националния правов ред се транспонира тази част от Директива 2006/112 (що се отнася

както до понятието „първо обитаване“, така и до понятието „преобразуване на сгради“), е
съобразено с посочената директива.

Нови решения

дело C-605/15 от 21 септември 2017 г. 

Данък върху добавената стойност. Освобождавания за някои дейности от
обществен интерес - освобождаване на доставката на услуги,

извършвани от самостоятелни групи лица, чиито дейности са освободени
от ДДС - Приложимост в областта на застраховането



Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Законодателство в областта на ДДС. Освобождаване на самостоятелните групи от данъка
съгласно член 132, параграф 1, буква е) от Директивата за ДДС. Прилагане за
застрахователни услуги. Задължение на държавите членки за допълнително

конкретизиране на имаща директен ефект разпоредба на директива.

C-441/16 от 21 септември 2017 г. 

Право на възстановяване на ДДС - Данъчнозадължено лице, установено
в друга държава членка - Обективни обстоятелства, потвърждаващи

намерението на данъчнозадълженото лице да използва внесените стоки в
рамките на икономическата си дейност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Режим на възстановяване на данък добавена стойност на данъчно задължени лица,
които  не  са  установени  на  територията  на  страната  на  сделката.  Необходима
информация,  свързана  с  материалноправното  условие  за  възстановяването  на
данъка, относно използването на внесените стоки в рамките на облагаемите сделки.
Сериозна опасност от неосъществяване на сделката, за която е извършен вносът.
Решение относно възстановяването на данъка върху добавената стойност.

дело C-186/16 от 20 септември 2017 г. 

Защита на потребителите - договор за кредит, сключен в чуждестранна
валута. Обхват и степен на информацията, която следва да се предостави

от банката - Момент на преценката за наличието на значителна
неравнопоставеност между произтичащите от договора права и

задължения на страните - Понятие „основен предмет на договора“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неравноправни клаузи в потребителските договори. Курсов риск изцяло в тежест на
потребителя.  Значителна  неравнопоставеност  между  правата  и  задълженията  на
страните,  произтичащи  от  договора.  Клауза  в  договор  за  кредит,  сключен  в
чуждестранна валута между продавач или доставчик и потребител, която не е била
предмет на преговори и по силата на която кредитът трябва да бъде върнат в същата
валута.  Степен  на  подробност  на  информацията,  която  банката  трябва  да
предостави. Понятие „основен предмет на договора“.



Решение по повод предполагаемия неравноправен характер на клаузите в договори
за  кредит,  предвиждащи  по-специално  погасяване  на  кредита  в  същата
чуждестранна валута, в която е бил отпуснат.

дело C569/15 от 13 септември 2017 

Прилагане на схеми за социална сигурност - Работници мигранти -
Данък върху доходите

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Прилагане на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица 
и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността. Лице, 
което е обичайно наето на работа на територията на две или повече държави членки. 
Лице, което е наето в една държава членка и по време на тримесечен неплатен 
отпуск извършва дейности като наето лице на територията на друга държава членка.

Спор относно акт за установяване на задължение за данък върху доходите и за 
социалноосигурителни вноски.

дело C-132/16 от 14 септември 2017 г. 

Законодателство в областта на ДДС - приспадане на данъка.
Безвъзмездна доставка на услуги в полза на общинската
инфраструктура, връзка с икономическата дейност на

данъчнозадълженото лице - Услуги за изграждане или подобряване на
обект, собственост на трето лице - Осчетоводяване на разходите за

извършените услуги като част от общите разходи на
данъчнозадълженото лице

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право  да  се  приспадне  ДДС  за  получена  доставка  на  услуги,  състоящи  се  в
изграждането  или  подобряването  на  обект,  собственост  на  трето  лице,  когато
последното получава безвъзмездно резултата от тези услуги и те се използват както
от данъчнозадълженото лице, така и от третото лице в рамките на икономическата
им  дейност.  Установяване  на  наличието  на  пряка  и  непосредствена  връзка  с
икономическата дейност на данъчнозадълженото лице.
Решение в рамките на спор, във връзка със съставени на дружество два ревизионни
акта относно правото на приспадане на данъка върху добавената стойност (ДДС),
платен за получени доставки.



дело C-6/16 от 7 септември 2017 г. 

Пряко данъчно облагане - Данък, удържан при източника - Дивиденти,
разпределяни от местно дъщерно дружество на чуждестранно дружество

майка, притежавано пряко или непряко от местни за трети държави
лица. Данъчна измама, избягване на данъци и данъчни злоупотреби

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обща система за  данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от
различни  държави  членки.  Данък  върху  разпределени  дивиденти,  удържан  при
източника. Предотвратяване на избягването на данъци. Злоупотреба с право. 
Делото  се  отнася  до  въпроса  при  какви  обстоятелства  държава  членка,  която
поначало е длъжна да освободи от удържане на данък при източника дивидентите,
които местно дъщерно дружество разпределя на чуждестранното си дружество майка,
може да откаже това освобождаване, за да бъде предотвратено избягването на данъци.
Решение във връзка с отказа на френската данъчна администрация да освободи от
данъка,  удържан  при  източника,  дивидентите,  разпределяни  от  Euro  Stockage  на
Enka, дружество майка на Euro Stockage.

дело C248/16 от 7 септември 2017 година 

Контрол върху концентрациите между предприятия - Промяна на вида
на упражнявания върху съществуващо предприятие контрол - Понятие

за „концентрация“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Контрол върху концентрациите между предприятия. Концентрации, които могат в 
значителна степен да възпрепятстват ефективната конкуренция на вътрешния пазар
или в значителна част от него. Разграничение между правомощията на Европейската
комисия и националните органи, които отговарят за контрола върху 
концентрациите.

Промяна на вида на упражнявания върху съществуващо предприятие контрол
от едноличен на съвместен. Преобразуване на съществуващо предприятие, което 
няма пълнофункционален характер в съвместно предприятие без 
пълнофункционален характер.Създаване на съвместно предприятие, което 
изпълнява дългосрочно функциите на самостоятелен икономически субект. 



Спор относно твърдяна концентрация.

Решения от новости през август
дело C566/15 от 18 юли 2017 г.

Свободно движение на работници и принцип на недопускане на
дискриминация - Избор на представители на работниците в надзорния

съвет на дружество - Национална правна уредба, ограничаваща правото
на глас и на избираемост само по отношение на работниците, заети в

рамките на националната територия

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Принцип  на  недопускане  на  дискриминация,  основана  на  гражданство.  Равно
третиране.  Право  на  глас  (и  право  на  лицата  да  се  кандидатират  на  избори)  за
представителите на работниците в надзорния орган на предприятие само на тези
работници, които са заети в местата на стопанска дейност на предприятието или в
предприятията на концерн, разположени на национална територия.
В рамките на спор между гн Konrad Erzberger и TUI AG, установено в Германия, в
което той е акционер, по повод на съставянето на надзорния съвет на дружеството,
по-специално  що  се  отнася  до  правото  на  глас  и  правото  на  лицата  да  се
кандидатират на избори за представители на работниците в надзорния съвет.

дело C143/16 от 19 юли 2017 г.
„Принцип на равно третиране“ в областта на заетостта и професиите,
понятие за „работник“ - Трудов договор за изпълнение на временни,

сезонни или краткотрайни работи и дейности, който може да се сключи с
лица под 25годишна възраст - автоматично прекратяване на трудовия

договор при навършване на 25годишна възраст

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Забрана за дискриминация въз основа на възраст. Гъвкав трудов договор, по силата 
на който наетото на работа лице се поставя на разположение на работодателя, който 
може да му възлага работи с прекъсваем характер в зависимост от нуждите на 
работодателя. Прекратяване на договора за изпълнение на временни, сезонни или 
краткотрайни работи единствено на основание на навършване на 25годишна възраст.
Понятия „принципът на равно третиране“ и „работник“.

дело C206/16 от 20 юли 2017 г.



Дружествено право и защита на интересите на миноритарните
акционери във връзка с публични предложения за поглъщане -

Възможност за коригиране на цената на предложението при ясно
определени обстоятелства и критерии - Тайно споразумение между

оферента или лицата, които действат съгласувано с него, и един или
повече продавачи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Защита на миноритарни акционери, задължително предложение и справедлива цена.
Завишаване на цената на публично предложение за поглъщане. Национална правна 
уредба, предвиждаща възможността надзорният орган да увеличи цената на 
предложение за поглъщане в случай на тайно споразумение между оферента или 
лицата, действащи съгласувано с него и един или повече продавачи. Видове 
поведение, които характеризират тайно споразумение.
В рамките на четири съдебни дела, противопоставящи няколко италиански 
търговски дружества, и Национална комисия за дружествата и фондовата борса, във 
връзка със законността на решение на последната за коригиране чрез завишаване на 
цената на публично предложение за поглъщане (наричано по-нататък „ПП“).

дело C340/16 от 20 юли 2017 г.

Застраховане, искове, предявени от увредената страна пряко срещу
застрахователя - Иск на работодателя на увредената страна, който е
публичноправна институция, законов цесионер на правата на своя

служител срещу застрахователя на превозното средство, участвало в
произшествието - Понятия за „по-слаба страна“ и „увредена страна“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Съдебно  сътрудничество  по  граждански  дела.  Право  на  пряк  иск  срещу
застрахователното  предприятие.  Искане  за  обезщетение  относно  продължаващото
изплащане  на  трудовото  възнаграждение  на  служител  в  периода  на  временна
нетрудоспособност,  настъпила  в  резултат  от  пътнотранспортно  произшествие.
Встъпване  на  работодателя,  който  е  публичноправна  институция,  в  правата  на
работника или служителя срещу застрахователя, извършено въз основа на законова
цесия на правата на увредената в автомобилно произшествие страна.

В рамките на спор между публичноправна институция със седалище в 
Австрия, осъществяващо дейността си чрез редица здравни заведения, и установено 
във Франция застрахователно дружество, във връзка с предявено искане за 
обезщетение относно продължаващото изплащане на трудовото възнаграждение на 
един от неговите служители в периода на временна нетрудоспособност, настъпила в 
резултат от пътнотранспортно произшествие в Италия, участници в което са този 
служител и лек пътнически автомобил, застрахован за гражданска отговорност.



дело C416/16 от 20 юли 2017 г.

Гарантирането на правата на работниците и служителите при
прехвърляне на предприятия, работник или служител, който реално не

полага труд - Административно преобразуване на публични
административни органи или прехвърлянето на административни

функции между публични административни органи - Понятия
„работник или служител“ и „прехвърляне на стопанска дейност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Гарантирането  на  правата  на  работниците  и  служителите  при  прехвърляне  на
предприятия,  стопански  дейности  или  части  от  предприятия  или  стопански
дейности.  Закрила  на  работниците  и  служителите  при  смяна  на  работодателя  -
законосъобразност на уволнението. Ограничения при прехвърлянето на работници
или служители в зависимост от вида на трудовото правоотношение или от неговата
продължителност, в рамките на прехвърлянето на стопанска дейност. Прехвърляне
на една част от дейността на общинско предприятие на общината, а другата част на
друго общинско предприятие. Понятия „работник или служител“ и „прехвърляне на
стопанска дейност“

дело C416/16 от 20 юли 2017 г.

Нелоялни търговски практики, потребителски кредит - Дружество за
събиране на вземания - Мерки за събиране на вземане, провеждани

паралелно с действията на съдебен изпълнител - Понятия „търговска
практика“ и „продукт“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Защита на потребителите. Насоки относно въвеждането и прилагането на Директива
2005/29/EО относно нелоялните търговски практики. Договори за цесия 
произтичащи от договори за потребителски кредит, сключени от банките цеденти с 
потребители.  Правоотношение между частно дружество за събиране на вземания и 
неизправния длъжник по договор за потребителски кредит. Физическо лице — 
длъжник по договор за потребителски кредит, което е осъдено с влязло в сила 
съдебно решение. Понятия „търговска практика“ и „продукт“.
В рамките на съдебен спор между „Gelvora“ UAB и Национална служба за защита на 
правата на потребителите, във връзка с решението на последната да санкционира 
посоченото дружество за това, че е извършвало нелоялни търговски практики.

дело C287/16 от 20 юли 2017 г.



Договор за застраховка „Гражданска отговорност“ за моторни превозни
средства, сключен въз основа на декларирани неверни данни -

Абсолютна нищожност на договора за застраховка - Противопоставимост
спрямо трети пострадали лица

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни 
средства и за прилагане на задължението за сключване на такава застраховка. 
Договор за застраховка, сключен въз основа на декларирани неверни данни относно 
самоличността на собственика на моторно превозно средство и самоличността на 
лицето, което обичайно го управлява. Нищожност на договора за застраховка, тъй 
като договорът е сключен от лице, което няма никакъв икономически интерес от 
използването на превозното средство.

дело C386/16 от 26 юли 2017 г.

Данък върху добавената стойност, квалифициране на сделка като
вътреобщностна доставка и освобождаване на вътреобщностните

доставки на стоки - Намерение на купувача да препродаде закупените
стоки на данъчнозадължено лице в друга държава членка преди

изнасянето им от територията на първата държава членка - Евентуално
значение на обработката на част от стоките преди изпращането им

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Вътреобщностни доставки,  освободениот  ДДС.  Икономически сделки разглеждани
като  „триъгълни“  сделки  за  целите  на  ДДС  в  три  различни  държави  членки.
Квалифициране на сделките, като вътреобщностни доставки и плащането на данъка
върху добавената стойност по тези сделки, заедно с лихви за забава, и на глоба за
данъчно нарушение. Критерий за квалификацията „вътреобщностна доставка“ или
„вътреобщностно придобиване“.

дело C633/15 от 13 юли 2017 г.

Данък върху добавената стойност, освобождаване на доставките на
услуги, тясно свързани със спорта - Доставки на услуги от

публичноправни нестопански организации - Изключване от режима на
освобождаване при наличие на вероятност то да доведе до нарушаване на



конкуренцията, поставяйки в неизгодно положение търговските
предприятия, подлежащи на облагане с ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Oблагане  с  данък  върху  добавената  стойност  на  таксите  за  вход  за  спортни
съоръжения.  Възможност  за  публичноправните  нестопански  организации  да  се
ползват  от  освобождаване  от  ДДС  за  доставките  на  услуги,  тясно  свързани  със
спорта. Случаи на освобождаване - вероятност освобождаването от ДДС да доведе до
нарушаване  на  конкуренцията,  поставяйки  в  неизгодно  положение  търговските
предприятия, подлежащи на облагане с ДДС. 


