
Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец юли 2021 г. 

ЕВРО ФИНАНСИ – Международни счетоводни стандарти, в сила от 1.01.2022 

г. (на български и английски език); Правила за изчисляване на данъчното 
освобождаване в държавата членка по пребиваване - Загуба на част от 
някои данъчни предимства; Командироване на работници в рамките на 
предоставянето на услуги - Спазване на минималните ставки на заплащане 
в държавата на командироване 

Данъчна политика 

1. Европейски правила относно ограниченията при избягване на двойното данъчно 
облагане съгласно ДФЕС - Доходи, получени в държава членка, различна от тази по 
пребиваване - Правила за изчисляване на данъчното освобождаване в държавата 
членка по пребиваване - Загуба на част от някои данъчни предимства - Данък върху 
доходите - Законодателство за избягване на двойното данъчно облагане 

2. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и 
преюдициални запитвания от български съдилища) - Сделки, подлежащи на облагане 
с ДДС - Сделки, които не са били декларирани пред данъчната администрация и за 
които не е издадена фактура - Установяване на данъчната основа на данъка върху 
доходите - Принцип на неутралитет на ДДС - Включване на ДДС в установената 
данъчна основа 

3. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика - Данък върху добавената 
стойност — Случаи на освобождаване — Пропорционално приспадане — Право на 
приспадане — Удължаване на гаранцията на домакински електроуреди и други стоки в 
областта на информатиката и телекомуникациите — Понятия “застрахователни сделки 
и за свързаните с тях услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти” и 
„финансови сделки“ 

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и 
финансова отчетност 

1. International accounting standard (IAS) 16 Property, plant and equipment 
2. International accounting standard (IAS) 37 Provisions, contingent liabilities and contingent 

assets 
3. International accounting standard (IAS) 41 Agriculture 
4. International financial reporting standard (IFRS) 1 First-time Adoption of International 

Financial Reporting Standards 
5. International financial reporting standard (IFRS) 3 Business Combinations 
6. International financial reporting standard (IFRS) 9 Financial instruments 
7. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на 

Международните стандарти за финансово отчитане 
8. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации 
9. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти 
10. Международен счетоводен стандарт (МСС) 16 Имоти, машини и съоръжения  
11. Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни 

активи 
12. Международен счетоводен стандарт (МСС) 41 Земеделие 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Европейски правила за равното третиране на лица - Равно третиране в областта на 
заетостта и професиите — Забрана на дискриминация, основана на религия или 
убеждения — Вътрешно правило на частно предприятие, което забранява на работното 
място видимото носене на какъвто и да било политически, философски или религиозен 
символ или носенето на очевидни и големи по размер политически, философски или 
религиозни символи — Претегляне на свободата на религия и на други основни 
свободи — Законност на възприетата от работодателя политика на неутралитет — 
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Необходимост да се докаже наличието на неблагоприятни икономически последици за 
работодателя 

2. Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава 
(S1/S072) 

3. Заявление за изискване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава 
(S1/S072) 

4. Заявление за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в 
Република България на основание чл. 24и, чл. 24к, чл. 33к, чл. 33л, чл. 33п и чл. 33т 
от Закона за чужденците в Република България 

5. Заявление/Application за предоставяне на право за постоянно пребиваване на 
чужденец в Република България/For Granting of a Permanent Residence Status to a 
Foreigner in the Republic of Bulgaria 

6. Заявление/Application за предоставяне на право за продължително пребиваване на 
чужденец в Република България/For Granting of a Prolonged Residence Status to a 
Foreigner in the Republic of Bulgaria 

7. Обхват на общностното право по отношение на социалната сигурност в рамките на ЕС 
- Гражданство на Съюза — Право на пребиваване за повече от три месеца — Условие 
за притежаване на пълно здравно застрахователно покритие — Гражданин на държава 
членка без икономическа дейност, законно пребиваващ на територията на друга 
държава членка — Отказ на приемащата държава членка да включи това лице в своята 
обществена здравноосигурителна система 

8. Определяне на приложимото законодателство за наети лица при условията на 
командироване в рамките на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от 
български съд) - Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги 
- Водачи на превозни средства за международни автомобилни превози - Спазване на 
минималните ставки на заплащане в държавата на командироване - Дневна надбавка - 
Възнаграждение, предоставяно на работниците според изразходваното гориво 

9. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките 
на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) - Организация на 
работното време — Членове на въоръжените сили — Приложимост на правото на 
Съюза — Дейности на военнослужещите — Дежурство във военни съоръжения — Спор 
относно трудовото възнаграждение на работника — Понятия „работник“, „работно 
време“ и „период на дежурство“ 

10. Трудова заетост в Република България на граждани на страните извън Европейския 
съюз 

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

1. Доклад относно върховенството на закона за 2021 г. Ситуация в областта на 
върховенството на закона в България 

2. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на 
неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от 
правото на ЕС 

Търговски отношения. Сделки и застраховане 

1. Искане от съда или правораздавателния орган за попълване и/или поправка на исков 
формуляр - формуляр Б 

2. Исков формуляр по европейската процедура за искове с малък материален интерес - 
формуляр А 

3. Удостоверение относно съдебно решение по европейската процедура за искове с 
малък материален интерес или относно съдебна спогодба - формуляр Г 

4. Формуляр с отговори по европейската процедура за искове с малък материален 
интерес - формуляр В 

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 
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3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване 

Справочник 

1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2021 г. 
2. 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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