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Нови решения

дело С-419/18 от 7 ноември 2019 година

Договори за потребителски кредити - Законосъобразност на обезпечаването на вземането, произтичащо 
от този договор, чрез бланков запис на заповед - Искане за плащане на менителничния дълг - Обхват на 
правомощията и задълженията на съда

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Национална правна уредба, позволяваща вземането на кредитор, който има 
качеството на търговец, срещу кредитополучател, който има качеството на потребител, да се обезпечи 
чрез непопълнен (бланков) запис на заповед. Основателност на искане, обосновано със запис на заповед,
който е предназначен за обезпечаване на произтичащото от договор за потребителски кредит вземане.

Спорове по повод искания за плащане на менителнични дългове, произтичащи от вземания по договори 
за кредит, въз основа на бланкови записи на заповед.

дело С-555/18 от 7 ноември 2019 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - Европейска заповед за запор на банкови сметки 
- Процедура за получаване - Национална заповед за изпълнение на парично задължение, срещу която 
може да се подаде възражение - Понятия "съдебно решение", "съдебна спогодба", "автентичен акт" и 
"изключителни обстоятелства"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки. Принудително изпълнение на съдебните 
решения, постановени в производства за парични вземания. Невлязла в сила заповед за изпълнение на 
парично задължение. Норма от националното право, съгласно която сроковете по време на съдебната 
ваканция спират да текат.

Понятия "съдебно решение", "съдебна спогодба", "автентичен акт" и "изключителни обстоятелства".

Спор по повод на принудителното изпълнение - по-специално чрез европейска заповед за запор на 
банкови сметки - на вземането, което K твърди, че има.

дело С-641/17 от 13 ноември 2019 година

Свободно движение на капитали — Данъчно облагане на пенсионните фондове — Различно третиране на 
местните и на чуждестранните пенсионни фондове — Правна уредба на държава членка, която допуска 
местните пенсионни фондове да намалят облагаемия си финансов резултат с предвидените за 
изплащането на пенсиите резерви и да приспаднат данъка, удържан върху дивидентите, от 
корпоративния данък

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Намаляване на данъчната печалба с 
математическите резерви, предназначени за пенсионни плащания.

Законодателство, съгласно което удържаните при източника данъци върху дивидентите могат да се 
приспадат от корпоративния данък, който трябва да бъде платен от местните пенсионни фондове, и 
съгласно което могат също да се вземат предвид резерви, за да се намали данъчната печалба, докато 
чуждестранен пенсионен фонд не може да извършва такова приспадане.

Спор между C, имуществена маса, която има правната форма на доверителен фонд (trust) по канадското 
право, и Данъчна служба, Германия, относно данъчното облагане на дивидентите, получени от C.

дело С-400/18 от 20 ноември 2019 година

Данък върху добавената стойност - Случаи на освобождаване - Доставки на услуги, извършвани от 
самостоятелни групи лица - Услуги, предоставяни на лица от и извън членския състав



Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освободени доставки при някои дейности от обществен интерес. Национална разпоредба, която обвързва 
освобождаването от облагане с ДДС на самостоятелните групи лица, състоящи се от обществени центрове 
за социални грижи, с предоставянето от тях на услуги единствено на своите членове.

Спор по повод на ревизионен акт за установяване на задължение за данък върху добавената стойност.

дело С-198/18 от 21 ноември 2019 година

Производство по несъстоятелност — Процедура за европейска заповед за плащане — Неплащане на 
договорно вземане преди обявяването в несъстоятелност — Възражение за прихващане, основано на 
договорно вземане, възникнало преди обявяването в несъстоятелност — Понятие "производство по 
несъстоятелност и последиците от него"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Прихващане в рамките на производството по несъстоятелност. Иск, предявен от синдик на дружество в 
несъстоятелност, установено в първа държава членка, за плащането на стоки, доставени в изпълнение на 
договор, сключен преди образуването на производството по несъстоятелност по отношение на това 
дружество, срещу другото съдоговарящо дружество, което е установено във втора държава членка.

Понятие "производство по несъстоятелност и последиците от него".

Спор между C дружество, установено в Швеция, и K, полско дружество в несъстоятелност, във връзка с 
отказа на първото да плати на второто сума.
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