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ЕВРО ФИНАНСИ – Намалени ставки на ДДС за някои доставки на стоки и 

услуги; Корекция на данъчната декларация след извършена ревизия — 
Санкция; Доставки на услуги, извършвани възмездно - Случаи на 
освобождаване; Доставка, която се състои от различни услуги — 
Квалифициране като единна доставка; Място на доставка на услуги по 
управление; Срок за подаване на справка-декларация - Принцип на 
неутралност на данъка и принцип на пропорционалност 

Данъчна политика 

1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и 
преюдициални запитвания от български съдилища) - Определяне и корекция на 
митническата стойност - Договорна стойност — Цена, включваща доставката на 
границата 

2. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък 
върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд)  

3. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на 
доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Данък върху добавената 
стойност — Завишаване в данъчната декларация на размера на ДДС за възстановяване 
— Грешка в преценката на данъчнозадълженото лице относно облагаемия характер на 
сделката — Корекция на данъчната декларация след извършена ревизия — Санкция в 
размер на 20 % от сумата, с която е завишен размерът на ДДС за възстановяванел — 
Принцип на пропорционалност 

4. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и 
преюдициални запитвания от български съдилища) - Място на доставката на услуги на 
данъчнозадължено лице, действащо в това си качество - Място на доставка на услуги 
по управление на инвестиции, получени от благотворителна фондация във връзка с 
неикономическа стопанска дейност от установени извън Европейския съюз доставчици 
- Понятия „икономическа дейност“ и „данъчнозадължено лице“ 

5. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на 
данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика - Възможност за държавите членки да 
прилагат една или две намалени ставки на ДДС за някои доставки на стоки и услуги — 
Квалифициране на търговска дейност като „доставка на услуги“ - Храни, готови за 
непосредствена консумация на място в помещенията на продавача или в зона за 
хранене — Храни, готови за непосредствена консумация за вкъщи - Понятие 
„Ресторантьорски и кетъринг услуги“ 

6. Европейски практики при лихви, глоби и неустойки и данъчното им третиране (вкл. и 
преюдициални запитвания от български съдилища) 

7. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани 
вътреобщностни доставки и придобивания - ДДС - Вътреобщностно придобиване на 
стоки - Приспадане на дължимия данък по получени доставки във връзка с такова 
придобиване - Формални изисквания — Материалноправни изисквания — Срок за 
подаване на справка-декларация - Принцип на неутралност на данъка и принцип на 
пропорционалност 

8. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък 
върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално 
запитване от български съд) - Доставки на услуги, извършвани възмездно - Случаи на 
освобождаване - Доставки на услуги, извършвани от адвокат в рамките на 
представителство за закрила на пълнолетни недееспособни лица - Организации, 
признати за благотворителни - Понятия „икономическа дейност“ и „доставка на услуги, 
тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване“ 

9. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика - Случаи на освобождаване от 
данъка върху добавената стойност — Застрахователни сделки и свързани с тях услуги, 
извършвани от застрахователни брокери и агенти — Извършвана за застраховател 
доставка, която се състои от различни услуги — Квалифициране като единна доставка 

Счетоводство и одитни стандарти. Международни стандарти за 
счетоводна и финансова отчетност 
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1. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство 
2. Стандарти и изисквания за независимост на одитора, професионалната етика и 

професионалната тайна - Наемане от одитирано дружество на задължителен одитор - 
Забрана за заемане на ключов ръководен пост в одитираното дружество - Нарушение - 
Тежест и продължителност на нарушението - Сключване на трудов договор с 
одитираното дружество — Независимост на задължителните одитори 

3. Условия за влизане в одиторската професия, взаимно признаване и свободно 
движение на фирми 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Искане за издаване на предварително разрешение за последващо възстановяване на 
разходи за трансгранично здравно обслужване в друга държава-членка на ЕС 

2. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките 
на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) - Организация на 
работното време - Дежурство, без работодателят да определя място — Периоди на 
дежурство със задължението за работника да може да бъде намерен по всяко време и 
да започне работа, ако е необходимо, в рамките на двадесет минути - Минимална 
продължителност на междудневна почивка — Работници, сключили няколко трудови 
договора с един и същ работодател — Понятия „работно време“ и „почивка“ 

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, 
фондове 

1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска 
практика - Защита на потребителите — Договори за потребителски кредити — 
Неравноправни клаузи — Неоснователно обогатяване на кредитора — Погасяване на 
правото на връщане — Принципи на правото на Съюза — Принцип на ефективност — 
Информация, която следва да се посочи в договор за кредит — Премахване на някои 
национални изисквания въз основа на практиката на Съда — Тълкуване на 
предишната редакция на националното законодателство в съответствие с тази съдебна 
практика — Действие във времето 

Търговски отношения. Сделки и застраховане 

1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за 
гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Схеми 
за гарантиране на депозитите - Препоръка на ЕБО към национален банков орган 
относно необходимите действия за спазване на Директива 94/19 - Правно действие - 
Право на вложителя на компенсация - Договорна клауза, която противоречи на 
Директива 94/19 - Принцип на предимство на правото на Съюза - Оздравяване и 
ликвидация на кредитните институции - Отговорност на държавите членки при 
нарушаване на правото на Съюза - Достатъчно съществено нарушение на правото на 
Съюза - Процесуална автономия на държавите членки - Принцип на лоялно 
сътрудничество - Принципи на равностойност и ефективност“ - Понятия „Неналичен 
депозит“ „Компетентни органи“ - Установяване на неналичността на депозитите - 
Дължими и платими депозити (преюдициално запитване от български съд) 

2. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по 
несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Производство по 
несъстоятелност — Право на държавата членка, на чиято територия е образувано 
производството — Действие, което се урежда от правото на държава членка, различна 
от държавата на образуване на производството — Действие, което не може да бъде 
оспорено на основание на това право — Приложимо право към договорните 
задължения — Обхват на приложимото към договора право — Изпълнение на 
произтичащите от договора задължения — Изпълнение от трето лице — Иск за 
връщане на платеното, предявен във връзка с производство по несъстоятелност — 
Приложимо право към това плащане 

Европейска съдебна практика 

http://web.apis.bg/p.php?i=312868
http://web.apis.bg/p.php?i=275515
http://web.apis.bg/p.php?i=275519
http://web.apis.bg/p.php?i=2716696
http://web.apis.bg/p.php?i=334281
http://web.apis.bg/p.php?i=348228
http://web.apis.bg/p.php?i=326058
http://web.apis.bg/p.php?i=365902


1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика 
2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и 

усвояване на европейските фондове 
3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване 
4. Решения на европейски съдилища по дела от България 

Справочник 

1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2021 г. 
2. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели 
3. 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 

4. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и 
ценови показатели 

Валутни курсове, лихви 

1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства 
2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП) 
3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства 
4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП) 
5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните 

извън Еврозоната 

За контакти: 

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67 

тел. 970 89 77 - Редакция 

970 89 44 - HELP Desk 

923 98 00; 980 48 27 - Централа 

finance@apis.bg 
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