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дело С-80/17 от 04 септември 2018 година

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства -
Задължение за сключване на застрахователен договор - Превозно средство, паркирано в частен имот -
Право на органа за изплащане на обезщетения да предяви иск срещу собственика на незастраховано
превозно средство - Понятие „превозно средство“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Застраховка  „Гражданска  отговорност“  и  контрол  върху  задължението  за  сключване  на  такава
застраховка.

Сключване на договор за застраховка „Гражданска отговорност“ във връзка с използването на моторно
превозно средство в случай, при който съответното превозно средство е регистрирано в държава членка и
е годно да се движи, но се намира, единствено по желание на собственика си, който няма намерение
повече да го управлява, паркирано в частен имот.

Понятие „превозно средство“.

Спор относно възстановяване на изплатени от Гаранционен фонд обезщетения на лица, пострадали при
произшествие с участие на притежавано от г-жа D и управлявано от сина й превозно средство.

дело С-17/17 от 06 септември 2018 година

Закрила  на  работниците  и  служителите  в  случай  на  неплатежоспособност  на  работодателя  -
Допълнителни пенсионни схеми - Закрила на правата във връзка с пенсии - Гарантирано равнище на
минимална закрила

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Минимална общностна закрила в случай на неплатежоспособност на работодателя.

Защита на придобити права и правни очаквания на работници и служители във връзка с обезщетения при
старост. Допълнителна професионална пенсионна схема.

Минимална гаранция. Пряка приложимост.

Спор между г-н H и Съвет на фонда за пенсионна закрила във връзка с изчисляването на неговите права
на обезщетение за възраст.

дело С-527/16 от 06 септември 2018 година

Социална  сигурност  -  Работници,  командировани  в  държава  членка,  различна  от  тази,  в  която
работодателят обичайно осъществява дейността си - Издаване на удостоверения A1 от държавата членка
на произход след признаването от приемащата държава членка на подчиняването на работниците на
нейната социалноосигурителна схема - Неправилно издаване на удостоверения A1 - Обвързващ характер
и обратно действие на тези удостоверения - Приложимо законодателство - Понятие за лице, „изпратено да
замества друго лице“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Работници мигранти.

Принцип за прилагане на социалноосигурителното законодателство само на една държава членка спрямо
наетите на работа работници.

Решение на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност  относно
оттеглянето на преносим документ A1. Обратно действие на преносим документ A1. Издаване на преносим
документ A1 след подчиняването на работника на социалноосигурителната схема на приемащата държава
членка.

Забрана за заместване на командированите работници.



Спор относно определянето на приложимото социалноосигурително законодателство спрямо работници,
командировани да работят  в  Австрия по  договор между  A,  установено в  Австрия,  и  M,  установено  в
Унгария.

дело С-69/17 от 12 септември 2018 година

Данък върху добавената стойност - Право на приспадане - Покупки, направени от данъчнозадължено
лице, обявено за „неактивно“ от данъчната администрация - Отказ на правото на приспадане - Принципи
на пропорционалност и неутралитет на ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Mатериалноправни изисквания, пораждащи право на приспадане на ДДС, платен по получени доставки
изпълнени, независимо от датата на декларацията по ДДС или на фактурата.

Данъчнозадължено лице, извършило придобивания през периода, в който идентификационният му номер
по ДДС е деактивиран поради непредставяне на данъчни декларации.

Спор по повод правото на дружество  G да приспадне данък добавена стойност, платен върху покупки,
направени в период, когато идентификационния номер по ДДС на дружеството е заличен.

дело С-176/17 от 13 септември 2018 година

Защита на потребителите - Неравноправни клаузи в потребителските договори - Заповедно производство
по запис на заповед, с който се обезпечават задълженията, произтичащи от договор за потребителски
кредит

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Договор за потребителски кредит.

Издаване  на  заповед  за  изпълнение  по  редовен  от  формална  страна  запис  на  заповед,  с  който  е
обезпечено вземане по договор за потребителски кредит, когато сезираният със заявление за издаване на
заповед  за  изпълнение  съд  не  е  компетентен  да  провери  евентуално  неравноправния  характер  на
клаузите по този договор.

Спор по повод на заявление за издаване на заповед за изпълнение по издаден запис на заповед за
издължаването на суми, претендирани в изпълнение на договор за потребителски кредит.

дело С-594/16 от 13 септември 2018 година

Задължение на националните органи, упражняващи пруденциален надзор над кредитните институции, за
опазване на професионална тайна - Кредитна институция в производство за принудителна ликвидация -
Разкриване на поверителна информация в производства по граждански или търговски дела

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Достъп  до  дейността  на  кредитни  институции  и  пруденциален  надзор  над  кредитни  институции  и
инвестиционни посредници. Достъп до документи, свързани с надзора на банка. Професионална тайна.

Несъстоятелност  или  принудителна  ликвидация  на  кредитни  институции. Разкриване  на  поверителна
информация в производства по граждански или търговски дела.

Искане за достъп до документи преди образуването на производство по гражданско или търговско дело.
Иск за обезщетение.

Спор между г-н B и Bd по повод решението на последната да откаже достъп до някои документи  относно
BNI.

дело С-51/17 от 20 септември 2018 година

Договор за кредит, изразен в чуждестранна валута - Съставяне на клауза на ясен и разбираем език -
Клауза, включена в договора след сключването му вследствие на намеса на националния законодател -
Служебно разглеждане от националния съд на неравноправния характер на дадена клауза -  Понятие
„договорна клауза [,която] не е индивидуално договорена“



Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неравноправни клаузи в потребителски договори.

Задължителни законови или подзаконови разпоредби. Коригиращи законови мерки, приети от държава
членка във връзка с неравноправни договорни клаузи.

Правомощия на съдилищата на държава членка служебно да проверяват  дали договорните клаузи са
неравноправни.

Изискване финансовите институции да предоставят на заемателите достатъчна информация, която да им
позволява да вземат решения, основани на добра информираност и благоразумие.

Понятие „договорна клауза [,която] не е индивидуално договорена“.

Спор по повод на искане за констатиране на неравноправния характер на някои клаузи, съдържащи се в
договор за заем, изразен в швейцарски франкове отпуснат и изплащан в унгарски форинти.

дело С-448/17 от 20 септември 2018 година

Съдебен контрол по отношение на клаузите на договор за кредит - Задължение за изготвяне на клаузите
на ясен и разбираем език - Сезиране на съдилищата от лица или организации, които имат правен интерес
от  защитата  на  потребителите  срещу  използването  на  неравноправни  клаузи  -  Национална  правна
уредба, която поставя възможността сдружение за защита на потребителите да встъпи в производството в
зависимост от съгласието на потребителя - Задължение за посочване на годишния процент на разходите в
писмения договор

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Потребителски кредит.

Неравноправни клаузи в потребителските договори.

Национална правна уредба, която не позволява на организация за защита на потребителите да встъпи в
подкрепа  на  потребителя  в  производство  по  издаване  на  заповед  за  изпълнение  срещу  конкретен
потребител и да подаде възражение срещу тази заповед, когато потребителят не я оспорва.

Правомощие по издаването за заповеди за изпълнение на административен служител, който нямат статут
на магистрат.

Непосочване на ГПР в договор за кредит. Математическа формула за изчисляването на ГПР, без обаче да
предоставя необходимите за това изчисляване данни.

Спор относно искане за плащане на все още дължимите суми по договор за данъчен кредит.

дело С-685/16 от 20 септември 2018 година

Намаляване на облагаемата печалба — Дялови участия на дружество майка в капиталово дружество с
управление и седалище в трета държава. Дивиденти, разпределени на дружеството майка - Възможност
за данъчно приспадане, поставена в зависимост от по-строги условия в сравнение с приспадането на
печалбата,  получена  от  дялови  участия  в  неосвободено  от  данъчно  облагане  капиталово  дружество,
учредено по националното право

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Различно третиране на дивиденти от дъщерни дружества с управление и седалище в трета държава.

Национална правна уредба която поставя приспадането на печалбата, получена от притежавани дялови
участия в капитала на капиталово дружество с управление и седалище в трета държава, в зависимост от
по-строги условия отколкото приспадането на печалбата,  получена от  притежавани дялови участия в
капитала на учредено по националното право неосвободено от данъчно облагане капиталово дружество.

Спор между командитно дружество с акции и данъчната служба във връзка с облагането му с данък върху
печалбата от стопанска дейност.
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