Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец септември 2020 г.
ЕВРО ФИНАНСИ – Данък върху добавената стойност — Договор за съвместна
дейност — Гражданско дружество; Обхват на правото на приспадане —
Осчетоводяване на разходите за извършените услуги като част от общите
разходи; Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност резюме 2020 г.

Данъчна политика
1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и
преюдициални запитвания от български съдилища) - Внос на електронни продукти със
софтуер - Отчитане като митническа стойност на разходите за разработване на
софтуер
2. Вътреобщностна търговия с акцизни стоки. Европейска съдебна практика - Структура и
ставки на акцизите, приложими за обработените тютюни — Понятия „Изделия,
съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн“, „Тютюн за пушене“,
„Тютюн за наргиле“
3. 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) - Данък върху добавената стойност — Договор за
съвместна дейност — Гражданско дружество — Връзка на икономическа операция с
един от съдружниците —Притежаване на качеството данъчнозадължено лице —
Определяне на данъчнозадълженото лице - платец на данъка“ — Понятие
“данъчнозадължено лице”
4. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност.
Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български
съдилища) - Данък върху добавената стойност — Възникване и обхват на правото на
приспадане — Осчетоводяване на разходите за извършените услуги като част от
общите разходи на данъчнозадълженото лице — Установяване на наличието на пряка
и непосредствена връзка с икономическата дейност на данъчнозадълженото лице—
Доставка, която се третира като възмездна
5. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика - Данък върху добавената
стойност (ДДС) — Недвижими имоти, придобити като дълготрайни активи —
Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Корекция на първоначално
извършеното приспадане — Извършвана наведнъж корекция на цялата сума на това
приспадане след първото използване на съответния имот — Принцип на данъчен
неутралитет

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и
финансова отчетност
1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на
Международните стандарти за финансово отчитане - резюме
2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2 Плащане на базата на акции
– резюме
3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти:
оповестяване – резюме
4. Международен счетоводен стандарт (МСС) 32 Финансови инструменти: представяне –
резюме
5. Международен счетоводен стандарт (МСС) 33 Нетна печалба на акция - резюме
6. Международен счетоводен стандарт (МСС) 36 Обезценка на активи – резюме
7. Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни
активи – резюме
8. Международен счетоводен стандарт (МСС) 38 Нематериални активи - резюме

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

1. Възникнали въпроси при защитата на работниците в случай на обявяване в
несъстоятелност на техния работодател (вкл. и преюдициално запитване от български
съд) - Гарантиране на правата на работниците и служителите - Закрила на
работниците в случай на неплатежоспособност на техния работодател - Прехвърляне
от синдика на предприятието прехвърлител, което е в производство по
несъстоятелност - Обезщетения за осигурителен стаж и възраст по професионална
пенсионна схема - Ограничение на задълженията на приобретателя - Размер на
дължимото обезщетение по допълнителна професионална пенсионна схема, изчислено
в зависимост от трудовото възнаграждение на работника или служителя към момента
на откриване на производството по несъстоятелност
2. Обезщетения за болест в натура в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от
български съд) - Свободно предоставяне на услуги — Здравно осигуряване — Здравно
обслужване, за което може да се изисква предварително разрешение —
Възпрепятстване на осигуреното лице да поиска предварително разрешение —
Поемане на разходите за лечение по график, направени от осигуреното лице —
Трансгранично здравно обслужване — Обработване на исканията за трансгранично
здравно обслужване — Критерии, които трябва да се вземат — Понятие „лечение по
график“
3. Ограничения на принципа на свободното движение на хора в ЕС (вкл. и преюдициално
запитване от български съд) - Статут на дългосрочно пребиваващите граждани на
трети страни — Фактори, които следва да се вземат предвид — Неотчитане на тези
фактори — Отказ да се предостави статут на дългосрочно пребиваващ поради
предходни осъждания на заинтересованото лице
4. Право на медицинска помощ на задължително здравноосигурените граждани на
държавите членки в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо
пространство - Свободно предоставяне на услуги — Здравно осигуряване — Здравно
обслужване, за което може да се изисква предварително разрешение —
Възпрепятстване на осигуреното лице да поиска предварително разрешение —
Поемане на разходите за лечение по график, направени от осигуреното лице —
Трансгранично здравно обслужване — Обработване на исканията за трансгранично
здравно обслужване — Критерии, които трябва да се вземат — Понятие „лечение по
график“

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали,
фондове
1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика
(вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Електронни съобщения —
Свобода и плурализъм на медиите — Свобода на установяване — Национална правна
уредба, с която се забранява на предприятие със значителна пазарна мощ в даден
сектор да придобие „значителни икономически измерения“ в друг сектор —
Изчисляване на приходите, реализирани в сектора на електронните съобщения и в
медийния сектор — Определяне на сектора на електронните съобщения —
Ограничаване до пазарите, за които има уредба ex ante — Отчитане на приходите на
свързаните дружества — Определяне на различен праг за приходите за дружествата,
осъществяващи дейност в сектора на електронните съобщения
2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска
практика - Защита на потребителите — Национална разпоредба, която предвижда
максимален размер на нелихвените разходи по кредита — Договорна клауза, която
прехвърля върху потребителя разходите за икономическата дейност на кредитодателя
— Значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните —
Договорни клаузи, които не уточняват услугите, за които се плаща възнаграждение —
Задължение за съставяне на договорните клаузи на ясен и разбираем език —
Национално законодателство, което установява начин за изчисляване на максималния
размер на нелихвените разходи по кредита, които могат да се възложат на
потребителя
3. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга.
Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) Право на обезщетение при закъснение или отмяна на полет - Ред и условия за
обезщетяване - Искане в национална валута - Национална разпоредба, която
забранява избора на валута от кредитора
4. Основните свободи в ЕС и свободата на стопанска инициатива - Права, сродни на
авторското право - Приложимост за гражданите на трети държави - Изключения, за

които трети държави са отправили уведомление - Изискване всяко ограничение да е
предвидено в закон, да спазва същественото съдържание на основното право и да е
пропорционално - Разпределение на правомощията между Съюза и държавите членки
да определят тези ограничения - Разпределение на правомощията в отношенията с
третите държави

Търговски отношения. Сделки и застраховане
1. Сътрудничество между съдилищата и събиране на доказателства по граждански или
търговски дела в държавите - членки на Европейския съюз - Основана на имунитета
срещу принудително изпълнение молба на международна организация за вдигане на
обезпечителен запор и за постановяване на забрана за ново налагане на такъв запор Понятие за „граждански и търговски дела“ – Понятие за „обезпечителни или временни
мерки“

Европейска съдебна практика
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

Изчислителни системи
1. Изчисляване на законна лихва по валутни задължения в CHF, GBP, JPY

Справочник
1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2020 г.
2. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и
ценови показатели

Валутни курсове, лихви
1.
2.
3.
4.
5.

Лихвени проценти
Лихвени проценти
Лихвени проценти
Лихвени проценти
Тримесечни лихви
извън Еврозоната

по депозити (салда). Депозити на домакинства
по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
по кредити (салда). Кредити за домакинства
по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
като процент годишно, средни стойности за периода, за страните
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