
Нови решения за Юни и Юли

Tax & Financial Standards

Очаквайте:
Дело C308/16

 Преюдициално запитване във връзка с освобождаване от ДДС на доставките на сгради
или части от сгради, както и на земята, която заемат  — Понятие за първо обитаване —

Понятие за преобразуване

Запитващата юрисдикция иска да се установи дали полското законодателство, с което в
националния правов ред се транспонира тази част от Директива 2006/112 (що се отнася

както до понятието „първо обитаване“, така и до понятието „преобразуване на сгради“), е
съобразено с посочената директива.

Нови решения
дело C245/16от 6 юли 2017 г.

Държавни помощи - Общо групово освобождаване - Отмяна на помощта
- Задължение за възстановяване на изплатените суми - Дружество,

получател на държавна помощ по регионална оперативна програма на
Европейския фонд за регионално развитие, по отношение на което

впоследствие е допуснато производство за предпазен конкордат с оглед
на продължаването на дейност - Понятие „общо производство по

несъстоятелност“



Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Условия  за  отказ  или  отмяна  на  помощта,  получавана  от  европейски  фондове.
Задължение  за  възстановяване  на  помощта.  Молба  за  сключване  на  предпазен
конкордат от страна на дружество,  получател на средства от европейски фондове.
Отмяна на държавна помощ, при прилагането на регионална оперативна програма
на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), поради обстоятелството, че е
открито  производство  за  сключване  на  предпазен  конкордат  с  оглед  на
продължаването на дейността. Понятие „общо производство по несъстоятелност“.

дело C254/16от 6 юли 2017 г.

Възстановяване на надвзетия ДДС - Изключване на плащането на лихви
за забава - Процедура за контрол - Глоба, наложена на

данъчнозадълженото лице в хода на тази процедура - Принцип на
данъчен неутралитет - Възстановяване на надвзетия ДДС в разумен срок

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Възстановяване на надвзет ДДС с условия, които биха създали допълнителна тежест
за данъчнозадължените лица. Плащане на лихви за забава по възстановяването на
надвзет данък върху  добавената стойност.  Принцип на неутралитет на данъчната
система  на  ДДС.  Процедура  за  контрол  върху  законосъобразността  на  искане  за
възстановяване на надвзетия ДДС. Налагане на глоби за забава при изпращането на
документите, необходими за данъчния контрол.

дело C20/16 от 22 юни 2017 г.

Свободно движение на работници -Доходи, получени в държава членка,
различна от държавата членка на пребиваване - Метод на освобождаване

с резерва за прогресивност в държавата членка на пребиваване -
Пенсионни и здравноосигурителни вноски, удържани от доходите,

получени в държава членка, различна от държавата членка на
пребиваване



Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Спогодбата  между  Френската  република  и  Федерална  република  Германия  за
избягване на двойното данъчно облагане. Данъчно облагане от държава членка на
доходите, получени от местно лице на тази държава членка въз основа на наемането
му на работа в публичната администрация на друга държава членка, и по-специално
на  пенсионни  и  здравноосигурителни  вноски,  удържани  от  посочените  доходи  в
държавата  членка  по  месторабота.  Зачитане  на  пенсионните  и
здравноосигурителните вноски, платени при определянето на облагаемия доход и на
специалната данъчна ставка, приложима към дохода.

дело C126/16 от 22 юни 2017 г.

Гарантиране на правата на работниците и служителите при прехвърляне
на предприятия - Производство по несъстоятелност - Pre-pack -

процедура, свързана с активите, подготвяна преди обявяването в
несъстоятелност с помощта на бъдещия синдик, назначен от съда, и

изпълнена от същия непосредствено след произнасянето на решение за
обявяване в несъстоятелност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Запазване на правата на работниците и служителите в случай на прехвърляне на
предприятия.  Предотвратяване  на  злоупотреби  с  производствата  по
неплатежоспособност,  които водят до лишаване на работниците и служителите от
права. Изключение в случай на производство по несъстоятелност или производство
за установяване на неплатежоспособност. Производство по несъстоятелност в случай
на прехвърляне на предприятие в производство по несъстоятелност, предшествано от
сключена под съдебен контрол сделка за pre-pack, насочена изрично към запазване
на предприятието. Prе-pack - продължаване на дейността на предприятието.

В рамките на спор между нидерландска синдикална организация, от една 
страна, и Smallsteps BV, от друга страна, във връзка с установeното прехвърляне на 
трудовоправни отношения към това дружество.

дело C288/16 от 29 юни 2017 г.

Данък върху добавената стойност - Освобождавания при износ - Услуги,
които не са пряко свързани с износителя, вносителя или получателя -
Понятие „доставка на услуги, пряко свързани с износа или с вноса на

стоки“



Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Прилагане  на  данъка върху  добавената  стойност  към сделки за  превоз  на  стоки.
Освобождавания при износ доставката на услуги, включително сделки за транспорт
и спомагателни сделки. Доставка на услуги за превоз на стоки към трета държава,
когато  тези  услуги не  се  предоставят  пряко на  изпращача или на  получателя на
стоките.
Понятие „доставка на услуги, пряко свързани с износа или с вноса на стоки“.

дело C74/16 от 27 юни 2017 г.

Държавни помощи – ДФЕС - Разграничаване между икономическа и
неикономическа дейност - Данък върху строителните, монтажните и

ремонтните работи - Освобождаване на Католическата църква от данък
за недвижимите ѝ имоти - Понятия „държавна помощ“, „предприятие“,

„икономическа дейност“, „селективно икономическо предимство“,
„помощ, предоставена от държавата или чрез ресурси на държавата“,

„съществуващи помощи“ и „нови помощи“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Държавна помощ, когато държава членка освобождава религиозна общност от 
облагане с определени данъци, включително за дейности, които нямат строго 
религиозен характер. Данъчно освобождаване при ремонтни работи в недвижим 
имот, предназначен за извършването на дейности, които не са строго религиозни. 
Понятия „държавна помощ“, „предприятие“,  „икономическа дейност“, „селективно 
икономическо предимство“, „помощ, предоставена от държавата или чрез ресурси на
държавата“, „съществуващи помощи“ и „нови помощи“.
Във връзка със спор между Конгрегация на благочестивите училища и община 
Хетафе, Испания, по повод отказа на последната да уважи искането на 
Конгрегацията да ѝ бъде възстановена сумата, която е платила като данък върху 
строителните, монтажните и ремонтните работи.



Решения от месец Юни

дело C571/15 от 1 юни 2017 г.
Данък върху добавената стойност - Митнически кодекс на Общността -
Режим на външен транзит - Възникване на митническо задължение и
изискуемост на ДДС в случай на отклонение от митнически надзор -
Превоз на стоки през свободно пристанище, намиращо се в държава

членка - Правна уредба на тази държава членка, която изключва
свободните пристанища от националната данъчна територия

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Международна  търговия  със  стоки.  Възникване  на  митническо  задължение  и
изискуемост  на  данъка върху  добавената  стойност.  Място  на  облагаемите  сделки.
Отклонение от митнически надзор. Стоки въведени на митническата територия на
Европейския съюз и представени пред митническите органи, след като за кратко са
били поставени на временен склад - нарушаване целостта на митническата пломба.

В рамките на спор по повод установено задължение за внасяне на данък върху 
добавената стойност в резултат от възникването на митническо задължение.

дело C54/16 от 8 юни 2017 г.
Пространство на свобода, сигурност и правосъдие - Производство по

несъстоятелност - Действия, увредили всички кредитори -
Обстоятелства, при които съответното действие може да бъде оспорвано -

Действие, което се урежда от закона на държава членка, различна от
държавата на образуване на производството - Разположение на всички

елементи, относими към съответната ситуация, в държавата на
образуване на производството

Ключови аспекти на решението в икономическия обхват:

Съдебно  сътрудничество  по  граждански  дела.  Производство  по  несъстоятелност.
Недействителност  на  правните  действия,  които  увреждат  всички  кредитори.
Плащания извършени със  закъснение  спрямо определените в  договора срокове,  в
момент, в който е било общоизвестно, че дружеството е неплатежоспособно.

Избор на приложимо право към договорни задължения. Страни по договор,
които са със седалище в една и съща държава членка, на чиято територия се намират
и всички други относими към ситуацията елементи, но са избрали като приложимо



право към този договор правото на друга държава членка.
В рамките на спор между Vinyls Italia, в несъстоятелност, и „Mediterranea“, по 

повод отменителен иск, с който се цели възстановяване от последното дружество на 
сумите, които му е изплатило първото дружество в шестмесечния срок преди 
започване на производството по обявяването му в несъстоятелност.

дело C580/15 от 8 юни 2017 г.
Споразумението за Европейското икономическо пространство - Влогове

в кредитни институции, установени в друга държава-членка на
Европейското икономическо пространство - Данъчно законодателство -
Данък върху доходите - Освобождаване от данък само на лихвите, които

са изплатени от банки, отговарящи на определени законови условия

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчен  режим,  който  се  прилага  без  разлика  спрямо  възнагражденията  по
спестовни влогове. Непряка дискриминация. Банки, установени в Белгия, и банки,
установени в друга държава членка. Национален режим на данъчно освобождаване
спрямо доходите от спестовни влогове, открити при доставчици на банкови услуги.
Законоустановени  критерии,  например  валутиране  в  евро,  ограничения  за
извършването  на  тегления  и  преводи  и  определен  начин  на  изчисляване  на
възнаграждението, което трябва да се състои от основна лихва и премия за лоялност.

В рамките на спор по повод на отказ да се признае право на данъчно 
освобождаване за полученото възнаграждение от спестовен влог в държава членка, 
различна от Кралство Белгия.

дело C26/16 от 14 юни 2017 г.
Данък върху добавената стойност - Случаи на освобождаване

Вътреобщностна доставка на ново транспортно средство - Пребиваване
на приобретателя в държавата членка по местоназначение - Временна

регистрация в държавата членка по местоназначение - Опасност от
данъчна измама - Добросъвестност на продавача

Ключови аспекти на решението в икономическия обхват:

Вътреобщностни сделки. Условия за освобождаване на вътреобщностна доставка на
ново транспортно средство. Доставка на нови транспортни средства, изпратени или
превозени до клиента на местоназначение извън съответната им територия,  но на
територията  на  Съюза,  от  или  за  сметка  на  продавача.  Oтказ  на  данъчен  и
митнически  орган  да  освободи  от  данък  върху  добавената  стойност  сделка  като
вътреобщностна  доставка  на  ново  транспортно  средство.  Добросъвестност  -



задължение на продавача за полагане на дължима грижа.

дело C38/16 от 14 юни 2017 г.

Данък върху добавената стойност - Право на приспадане на ДДС -
Възстановяване на недължимо платен ДДС - Условия за възстановяване -

Разлика спрямо срока, предвиден за възстановяване при неправилно
отказано право на приспадане - Принципи на равно третиране и на

данъчен неутралитет - Принцип на ефективност

Ключови аспекти на решението в икономическия обхват:

Приспадане на платен по получени доставки ДДС. Недължимо платен данък. Искане
за възстановяване на недължимо платен ДДС. Национална правна уредба, която във
връзка  с  намаляването  на  давностния  срок,  от  една  страна,  за  исканията  за
възстановяване на недължимо платен ДДС, и от друга, за исканията за приспадане
на платен по получени доставки ДДС, предвижда различни преходни периоди.

дело C678/15 от 14 юни 2017 г
Защита на потребителите - Пазари на финансови инструменти -

Получаване и предаване на поръчки във връзка с един или повече
финансови инструменти - Евентуално включване на посредничеството с

цел сключването на договор за управление на портфейл - Понятие
„инвестиционни услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Гарантиране  висока  степен  на  защита  на  инвеститорите.  Oрганизационни
изисквания и условия за извършване на дейност от инвестиционните посредници.
Инвестиционна услуга, състояща се в получаването и предаването на поръчки във
връзка  с  един  или  повече  финансови  инструменти.  Посредничество  с  цел
сключването  на  договор  с  предмет  извършването  на  дейност  по  управление  на



портфейл. Понятие „инвестиционни услуги“.
В рамките на спор по повод на посредничество, извършено във връзка с 

договор за управление на имуществото.

дело C75/16  от 14 юни 2017 г.
Защита на потребителите - Възражение, подадено от потребители в

рамките на заповедно производство, образувано по заявление на
кредитна институция - Медиация по гражданскоправни и

търговскоправни въпроси - Процедури за алтернативно решаване на
спорове (АРС) - Право на достъп до правосъдие - Национално

законодателство, което предвижда задължително използване на
процедура по медиация - Задължение за съдействие от адвокат

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Погасяване  на  дебитното  салдо  по  текуща  сметка  след  отпускане  на  кредит  -
отпускане на обезпечен с ипотека контокорентен кредит. Възражение срещу получена
от  кредитна  институция  заповед  за  изпълнение.  Жалба,  подадена  от  потребител,
която има самостоятелен характер спрямо заповедното производство, образувано по
заявление  на  кредитодател.  Задължение  за  потребителя  да  започне  процедура  по
медиация,  преди  да  сезира  съдебен  орган  -  задължително  съдействие  от  адвокат.
Санкции във връзка с оттеглянето от процедурата по медиация.

Дело C 249/16 от 15 юни 2017‐
Съдебна компетентност по граждански и търговски дела -

Възстановяване на погасителни вноски по общ договор за кредит -
Регресен иск между солидарни длъжници по договор за кредит -

Определяне на мястото на изпълнение на договора за кредит - Понятия
„дела, свързани с договор“ и „договор за предоставяне на услуги“

Ключови аспекти на решението в икономическия обхват:

Договор  за  кредит  сключен  между  кредитна  институция  и  двама  солидарни
длъжници. Иск на длъжник за възстановяване срещу съдлъжника за вноските към
банката с изтекъл падеж по общ договор за кредит. Определянето на териториалната
компетентност  на  съда,  който  следва  да  разгледа  регресния  иск  между  тези
съдлъжници.  Понятия  „дела,  свързани  с  договор“  и  „договор  за  предоставяне  на
услуги“



дело C444/16 от 15 юни 2017 г.
Годишни счетоводни отчети на някои видове дружества. Дружество —

емитент на опция върху акция, което осчетоводява цената за цесията на
опцията през счетоводната година, през която опцията е упражнена, или

след изтичане на срока на нейната валидност.  Принцип на вярната и
точна представа — Принцип на предпазливостта

Ключови аспекти на решението в икономическия обхват:

Осчетоводяване на провизия за покриване на загуби или задължения, които са или 
вероятни, или сигурни. Цена на опция осчетоводена в натрупаните задължения и 
приходи за бъдещи периоди от пасива. Метод на осчетоводяване, при който 
дружество — емитент на право на опция върху акции осчетоводява като приход 
цената за цесията на тази опция през счетоводната година, през която тази опция е 
упражнена, или при изтичане на срока на нейното действие. Ревизионен акт за 
данъчно облагане като скрити резерви на цените на опциите. Принцип на вярната и 
точна представа — Принцип на предпазливостта
Решение относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества в рамките
на спорове във връзка с корпоративния данък, който жалбоподателите в главното 
производство дължат.


