Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец март 2018 г.
ЕВРО ФИНАНСИ – Запитвания от български съд: 1. Обща митническа тарифа
- Класиране на стоките. Критерии, релевантни за класирането на дадена
стока; 2. Данъчно облекчение по отношение на инвестирането в
производството на продукция за износ; Международни счетоводни
стандарти и Международни стандарти за финансова отчетност (в сила от
01.01.2018 г.)

Данъчна политика
1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и
преюдициални запитвания от български съдилища) - обща митническа тарифа Класиране на стоките - Хармонизиран европейски стандарт EN 590:2013 - Критерии,
релевантни за класирането на дадена стока като газьол (преюдициално запитване от
български съд)
2. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци. Европейска практика (вкл.
и преюдициално запитване от български съд) - възстановяване на надвзетия ДДС след
срока - Размер на лихвите за забава, които се дължат съгласно националното право Намаляване на размера на тези лихви поради независещи от данъчнозадълженото
лице причини
3. Вътреобщностна търговия с акцизни стоки. Европейска съдебна практика
4. Данъчно и счетоводно третиране на правителствените помощи. Европейски практики
(вкл. преюдициално запитване от български съд) - държавни помощи - Помощ "de
minimis" под формата на данъчно облекчение - Национално законодателство, съгласно
което данъчното облекчение не се предоставя по отношение на инвестирането в
производството на продукция за износ (преюдициално запитване от български съд)
5. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС и
европейското законодателство в тази област - доставка на услуги, подлежаща на
облагане с ДДС, която се изразява в изпълнение на определени публични задачи от
дадено дружество по силата на договор, сключен между това дружество и община Правило за третиране като данъчно незадължени по ДДС лица - Понятие за
„публичноправен орган“
6. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с
данък върху добавената стойност - случай на две последователни доставки, които
водят само до един вътреобщностен превоз - Оправдани правни очаквания на
данъчнозадълженото лице, че предпоставките за право на приспадане са налице
7. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност
на лица, неустановени на територията на страната - освобождавания при износ Задължения, необходими за осигуряване на правилното събиране на ДДС и
предотвратяване на измамите - Правна уредба на държава членка, която поставя като
условие за освобождаване реализирането на определен минимален оборот или
сключването на договор с оператор, оправомощен да възстановява ДДС на пътниците
8. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане заличаване на регистрацията по ДДС — Задължение за внасяне на ДДС, събрано в
периода, в който е заличен идентификационният номер по ДДС — Непризнаване на
право на приспадане на ДДС във връзка с покупките, направени през този период
9. Облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени
по електронен път

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и
финансова отчетност
1.
2.
3.
4.
5.
6.

International accounting standard (IAS) 40 Investment Property
International financial reporting standard (IFRS) 2 Share-based payment
International financial reporting standard (IFRS) 9 Financial instruments
Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2 Плащане на базата на акции
Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти
Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги
1. Насърчаване на заетостта. Европейски практики
2. 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

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали,
фондове
1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика
- разпоредба, съгласно която инвеститор от едната договаряща се страна може да
сезира арбитражен съд в случай на спор с другата договаряща се страна — Автономия
на правото на Съюза
2. Доклад от Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на
Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в
областта на прякото данъчно облагане
3. Насоки относно информацията, която се предоставя за лицензирането на платежни
институции и институции за електронни пари и за регистрацията на доставчици на
услуги по предоставяне на информация за сметка съгласно член 5, параграф 5 от
Директива (ЕС) 2015/2
4. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на
неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от
правото на ЕС
5. Съобщение на Комисията COM (2016) 451 относно по-нататъшни мерки за увеличаване
на прозрачността и за борба с отклонението от данъчно облагане и избягването на
данъци

Търговски отношения. Сделки и застраховане
1. Връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в
държавите-членки на Европейския съюз - въвеждане на европейско изпълнително
основание при безспорни вземания, ако длъжникът не е бил информиран за адреса на
институцията, пред която се обжалва - Установяване и подробно определение на
минимални изисквания за съдебната процедура, която води до съдебно решение за
безспорно вземане
2. Искане за дерегистрация по система Интрастат
3. Искане за корекция на регистрационен формуляр на Интрастат оператор
4. Искане за прилагане на процедура за опростено деклариране на резервни части по
система Интрастат
5. Искане за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части
за промишлено предприятие по система Интрастат
6. Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация по система
Интрастат
7. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на
Европейския съюз – изпращания
8. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на
Европейския съюз – пристигания
9. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на
Европейския съюз – пристигания
10. Писмо относно причина за възникнала техническа невъзможност за подаване по
електронен път на Интрастат декларации
11. Регистрационен формуляр за Интрастат оператор
12. Уведомление за неподаване на месечни декларации по система Интрастат на
основание чл. 10, ал. 1 от Закона за статистика на вътреобщностната търговия със
стоки
13. Уведомление за пристигания и изпращания на партиди по система Интрастат

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

Класификатор по държави
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Географски особености на прилагането на ДДС в общността
Еволюция на ставките на ДДС, приложими в страните-членки
Прилагане на "Паркингова" (преференциална) ставка в някои страни-членки
Прилагане на намалени ставки на ДДС от страните членки по отношение на
категориите стоки и услуги, съдържащи се в Анекс III на Директива 2006/112/ЕС
Случаи, в които нулевата ставка се прилага към потреблението в законодателството на
страните членки (Раздел VIII, Част IV от Директива за ДДС 2006/112/ЕС)
Списък на ДДС ставките, прилагани в страните-членки
Списък на свръхнамалените ставки (по-малко от 5%), прилагани в някои страни
членки
Ставки на ДДС, общо прилагани в страните-членки към някои продукти или услуги

Справочник
1. Застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че
желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България
2. Застрахователи от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор,
че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки
3. Застрахователни посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за
финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество
на територията на Република България
4. Застрахователни посредници от Република България, нотифицирали Комисията за
финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество
на територията на държави членки
5. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2018 г.
6. 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
7. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
8. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и
ценови показатели

Валутни курсове, лихви
1.
2.
3.
4.
5.

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