
 

Нови решения за месеците Април и 

Март 

 

 
Tax & Financial Standards 

 
дело C-336/15 от 6 април 2017 година 

Социална политика - Гарантиране на правата на работниците и служителите при 

прехвърляне на предприятия - Колективни трудови договори, приложими към 

приобретателя и прехвърлителя - Допълнителен срок на предизвестие, 

предоставен на уволнените работници 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

 
Гарантиране на правата на работниците и служителите при прехвърляне на 

предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности. 

Имуществени права. Прослужено време, което се взема предвид при определяне на 

срока на предизвестие за прекратяване на трудово правоотношение. 

 

съединени дела C-217/15 и C-350/15 от 5 април 2017 година 
 

Данък върху добавената стойност - Харта на основните права на Европейския 

съюз - Налагане едновременно на административни и наказателноправни санкции 

за неплащане на данък върху добавената стойност - Понятие - Принцип „ne bis in 

idem“ 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

 
Правилно събиране на ДДС и предотвратяване избягването на данъчно облагане. 

Забрана за повторно осъждане или повторно изтърпяване на наказание.  

Наказателно производство за неплащане на ДДС, след като за същото деяние с 

влязъл в сила акт е наложена данъчна санкция. Едновременното налагане на 



 

административни и наказателни санкции на различни от правна гледна точка физически 

или юридически лица.  

Национално законодателство, което предвижда административна санкция и 

наказателноправна санкция за едно и също деяние, състоящо се в неплащане на данък 

върху добавената стойност. Идентичност на преследваното или санкционираното лице - 

принцип „ne bis in idem“ 
 

дело C-496/15 от 2 март 2017 година. 
Заетост, равно третиране и семейства на работниците. Свободно движение на 

работници. Пограничен работник, подлежащ на облагане с данък върху дохода в 

държавата членка по местопребиваване — Обезщетение, изплащано от държавата 

членка по месторабота в случай на неплатежоспособност на работодателя.  

Двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 
 

Свободно движение на работници . Принцип на недопускане на 

дискриминация. Закрила на работниците и служителите в случай на 

неплатежоспособност на техния работодател. Правила за изчисляване на обезщетението 

при неплатежоспособност — Фиктивно отчитане на данъка върху дохода в държавата 

членка по месторабота — Обезщетение при неплатежоспособност, което е по-ниско по-

размер от досегашното нетно възнаграждение 

 
Дело C-584/15 от 2 март 2017 година 

 
Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Общи правила за 

прилагане на системата на възстановявания при износа. Освободено без основание 

обезпечение — Дължими лихви — Давностен срок — Начален момент на срока 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 
 

Общи правила, отнасящи се до единните проверки и до административните 

мерки и санкции, касаещи нередностите по отношение на правото на Съюза. Връщане 

на предоставени без основание възстановявания при износ - процедурите за приемане 

на административни мерки за събиране на вземания за лихви. Плащането на лихви 

върху получените без основание възстановявания при износ.  Начислени лихви. 

Давностен срок - Абсолютна давност — Начало на срока — Прекъсване на срока. 

 
Дело C-83/16 от 2 март 2017 година 

Митнически кодекс на Общността  — Декларация за износ със задна дата. Стоки 

напуснали митническата територия на Общността без декларация за 

износ. Преценка за достатъчност на доказателствата. Понятия „достатъчно 

доказателство“, „принцип на пропорционалност“ и „износител 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 



 

Митнически съюз. Митнически декларации, извършени с друго действие - 

Митническа декларация на стока, подлежаща на облагане с износни сборове. Изнасяне 

от митническата територия на Съюза без митническа декларация на стока, подлежаща 

на облагане с износни сборов. Понятия „достатъчно доказателство“, „принцип на 

пропорционалност“ и „износител“. 

 
Дело C-448/15 от 8 март 2017 година 

 
Обща система за данъчно облагане . Освобождаване от корпоративен данък — 

Свободно движение на капитали. Дружества майки и дъщерни дружества от 

различни държави членки.  Предприятия за колективно инвестиране с фискален 

характер, които подлежат  на облагане с корпоративен данък с нулева ставка и 

нямат право на освобождаване от авансов данък върху доходите от движими вещи 

и капитали. Авансов данък върху доходите от движими вещи и капитали върху 

дивидентите.  Понятие „дружество от една държава членка“. 

 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества 

от различни държави членки. Дружество, което подлежи на данъчно облагане, без 

възможност за избор или за освобождаване от задължение за плащане — Облагане с 

нулева ставка.  Предприятие за колективно инвестиране с фискален характер, което е 

длъжно да разпределя изцяло печалбите си на своите акционери и при това условие 

може да се ползва от нулева ставка на корпоративния данък. Понятие „дружество от 

една държава членка“. 

Дело C-14/16 от 8 март 2017 година 

 
Обща система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, 

прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от 

различни държави членки.  Сливане чрез придобиване — Предварително 

одобрение от данъчната администрация. Данъчна измама или отклонение от 

данъчно облагане .  Обща система за данъчно облагане, приложима спрямо 

сливанията и приравнените към тях операции. 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Пряко данъчно облагане — Дружества от различни държави членки. Процедура 

по предоставяне на предварително одобрение, в рамките на която данъчнозадълженото 

лице, за да получи това одобрение, трябва да докаже, че съответната операция се 

основава на търговски съображения. Данъчно облагане на свързаните с активите на 

дружество капиталови печалби по повод операция на сливане чрез 

придобиване.  Свобода на установяване -  Презумпция за данъчна измама или 

отклонение от данъчно облагане. 

 
дело C-173/15 от 9 март 2017 година 

Митнически кодекс на Общността . Определяне на митническата стойност - 

„Условие за продажбата“ на остойностяваните стоки. Лицензионни такси и 



 

възнаграждения, свързани с остойностяваните стоки. Плащане на лицензионните 

такси или възнаграждения в полза на дружество, което е свързано както с 

продавача, така и с купувача на стоките. Понятия „лицензионни такси и 

възнаграждения“ и „условие за продажбата“ 

 

Ключови аспекти на решението в икономическия обхват: 
Включване в митническата стойност на лицензионните такси или 

възнаграждения за марка. Oтчитане на лицензионни такси и възнаграждения при 

определяне на митническата стойност на внасяни от трети страни стоки с оглед на 

допускането им за свободно обращение на територията на Европейския съюз. Плащане 

на лицензионните такси или възнаграждения за марка в полза на дружество, което е 

свързано с продавача и купувача на стоките — Лицензионни такси или възнаграждения 

при продажба на стоки, както и при предоставяне на услуги и за използване на 

защитено наименование. Пропорционално разпределение въз основа на обективни и 

подлежащи на количествена оценка данни. Понятия „лицензионни такси и 

възнаграждения“ и „условие за продажбата“ 

 

 

Дело C-406/15 от 9 март 2017 година 
 

 

Социална политика - Равно третиране в областта на заетостта и професиите - 

Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората с 

увреждания - Национална правна уредба, която предоставя специфична закрила 

при уволнение на лица с увреждания, работещи по трудово правоотношение - 

Липса на такава закрила за държавните служители с увреждания - Понятия 

„основен принцип на равно третиране“ и „увреждане“ 

 

 

 Ключови аспекти на решението в икономическия обхват: 
Основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите. 

Специфична предварителна закрила при уволнение само на лица с определени 

увреждания, работещи по трудово правоотношение, но не и на държавни служители със 

същите увреждания. Прекратяване на служебно правоотношение без предварителното 

разрешение на инспекцията по труда. Прилагане на националните норми за закрила и в 

полза на държавните служители с увреждания. Понятия „принцип на равно третиране“ 

и „увреждане“. 

 

 

Дело C-573/15 от 9 март 2017 година 
Данък върху добавената стойност - Обща ставка на ДДС - Кислородни 

концентратори - Намалена ставка на ДДС за определени специфични 

фармацевтични продукти - Понятия „принцип на данъчен неутралитет“ и 

„фармацевтични продукти“ 

 

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението: 

Общата система на данъка върху добавената стойност с оглед на принципа на 

данъчен неутралитет. Облагане с данък върху добавената стойност на продажбата и/или 

отдаването под наем на кислородни концентратори и принадлежности за 



 

кислородотерапия. Възможност за прилагане на намалени ставки на ДДС. Понятия 

„принцип на данъчен неутралитет“ и „фармацевтични продукти“. 

 

Дело C-47/16 от 16 март 2017 година 

Митнически кодекс на Общността - Последващо събиране на вносни мита - 

Оправдани правни очаквания - Грешка от страна на митническите органи - 

Задължение на вносителя за добросъвестност – издаване на сертификат за 

произход - Доклад на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)“ 

 

Ключови аспекти на решението в икономическия обхват: 

Митнически съюз. Последваща проверка на декларации. Последващ контрол по 

отношение на единен административен документ. Оправдани правни очаквания на 

длъжника. Общо задължение да се проверяват систематично условията, при които 

митническите органи на държавата на износ издават сертификат за произход формуляр 

А - информация от Европейската служба за борба с измамите. (OLAF). 

 

 

 

Дело C-493/15 от 16 март 2017 година 
 

Данък върху добавената стойност - Държавни помощи - Процедура на 

освобождаване от задължения на физически лица в несъстоятелност (esdebitazione) 

- Неизискуемост на задължения за ДДС - Понятие „държавна помощ“ 

 

 Ключови аспекти на решението в икономическия обхват: 
 

 

 Данъчно облагане. Национална правна уредба, която предвижда процедура по 

освобождаване от задължения, чрез която съдът при определени условия може да обяви 

за неизискуеми задълженията на физическо лице, които не са погасени след 

приключване на производството по несъстоятелност. Норми на Европейския съюз в 

областта на конкуренцията. Понятие „държавна помощ“. 

 

 

  



 

Очаквайте: 
 

Дело C-587/15 

 

Ключови аспекти на решението в икономическия обхват: 

 
 

 Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни 

средства - Производство по регресен иск срещу лице, считано за отговорно за 

пътнотранспортно произшествие - Възстановяване на обезщетението, изплатено от 

национално застрахователно бюро - Процесуални гаранции 

 

 

 

 

 

Дело C-132/16 

 

Ключови аспекти на решението в икономическия обхват: 

 
„Преюдициално запитване — Законодателство в областта на ДДС — Приспадане на 

данъка — Безвъзмездна доставка на услуги в полза на общинската инфраструктура — 

Връзка с икономическата дейност на данъчнозадълженото лице — Икономическо 

предназначение спрямо връзка на обусловеност — Осчетоводяване на разходите като 

общи разходи“ 

 


