
Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец април 2022 г. 

ЕВРО ФИНАНСИ – Запитване от български съд - Възлагане на обществени 

поръчки; Място на данъчна привръзка — Понятие "постоянен обект"; Акцизи 
- Данък върху добавената стойност - Данъчно събитие; Пазар за финансови 
услуги - Незаконен характер на разкриването на вътрешна информация; 
Глоба, наложена от национален орган по конкуренция 

Данъчна политика 

1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика - 
Освобождавания от ДДС за някои дейности от обществен интерес — Освобождаване на 
болничната и медицинската помощ - Частна болница — Надлежно признато заведение 
- При какви обстоятелства частна болница има право да се позовава на 
освобождаването от ДДС, предвидено за лечението и помощта, предоставяни от 
обществени болници - Понятие „социални условия, сравними с приложимите за 
публичноправните субекти“ 

2. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС, 
възложители на обществени поръчки и европейското законодателство (вкл. 
преюдициално запитване от български съд) - Възлагане на обществени поръчки - 
Технически и професионални способности на оферентите — Защита на финансовите 
интереси на Европейския съюз - Мерки за контрол — Възможност националните 
органи, охраняващи финансовите интереси на Съюза, да оценяват по различен начин 
процедура за възлагане на обществена поръчка 

3. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от 
български съд) - Движение на стоки под режим отложено плащане на акциз - 
Освобождаване за потребление - Подправяне на придружаващия административен 
документ - Нарушение или нередовност, допуснато/а при движение на акцизни стоки 
под режим отложено плащане на акциз - Неправомерно извеждане на стоки от режим 
на отложено плащане - Получател, който не знае за движението - Извършена от трето 
лице измама - Задължително обезпечение във връзка с движението 

4. Митнически съюз и свободно движение на стоки. Европейска съдебна практика (вкл. и 
преюдициално запитване от български съд) - Неправомерно въведени стоки на 
митническата територия на Съюза - Задържане и отнемане - Погасяване на 
митническото задължение – Акцизи - Данък върху добавената стойност - Данъчно 
събитие 

5. Наличие на постоянен обект за целите на ДДС - Място на доставка на услуги — Място 
на данъчна привръзка — Дружество на държава членка, свързано с дружество, 
установено в друга държава членка — Подходяща структура от гледна точка на 
човешките и техническите ресурси — Способност за получаване и ползване на 
услугите за собствените нужди на постоянния обект — Доставка на маркетингови, 
регулаторни, рекламни и представителни услуги, извършвани от дружество, свързано с 
дружеството получател — Понятие „постоянен обект“ 

6. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо до 30 юни 2022 г. - 
Приложение I 

7. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо от 1 юли 2022 г. - 
Приложение II 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и 
преюдициално запитване от български съд) - Пазарна злоупотреба - Eдинен пазар за 
финансови услуги - Информация относно предстоящото публикуване на статия, 
препредаваща пазарен слух относно емитент на финансови инструменти - Незаконен 
характер на разкриването на вътрешна информация - Разкриване на вътрешна 
информация за целите на журналистическата дейност - Свобода на печата и свобода 
на изразяване - Разкриване от журналист на обичаен източник на информация за 
предстоящото публикуване на статия в пресата 

2. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход. Европейски практики при 
здравното осигуряване 
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3. Пенсии за старост в страните-членки на Европейския съюз (вкл. и преюдициално 
запитване от български съд) 

4. Практика и проблеми при трудовите правоотношения в рамките на ЕС - Социална 
политика — Работа чрез агенции за временна заетост — Заемане на трайно 
съществуваща длъжност — Последователни назначения — Дерогация от страна на 
социалните партньори от максималната продължителност, определена от националния 
законодател — Понятие „временна работа“ 

5. Създаване на обща рамка в ЕС за равно третиране при заетостта и професията. 
Защита на лица, сигнализиращи за нередности (вкл. и преюдициално запитване от 
български съд) 

6. Уведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване на работа на 
гражданин от трета държава 

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, 

фондове 

1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. 
Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Система за 
ценообразуване, приета от доставчик на универсална услуга - Глоба, наложена от 
национален регулаторен орган за пощенския сектор - Глоба, наложена от национален 
орган по конкуренция - Принцип ne bis in idem - Наличие на едно и също 
престъпление - Кумулиране на производства и санкции - Условия 

2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска 
практика - Защита на потребителите — Заем, уговорен в чуждестранна валута, за 
който е предвидено да се погасява в национална парична единица — Договорна 
клауза, която възлага валутния риск в тежест на потребителя — Неравноправен 
характер на клауза, свързана с основния предмет на договора — Недействителност на 
договора — Значителна вреда за потребителя — Необвързващо становище на 
върховната юрисдикция — Възможност за възстановяване спрямо страните на 
положението, в което те биха се намирали, ако този договор не беше сключен 

3. Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз 
(вкл. преюдициално запитване от български съд) - Възлагане на обществени поръчки - 
Технически и професионални способности на оферентите — Възможност националните 
органи, охраняващи финансовите интереси на Съюза, да оценяват по различен начин 
процедура за възлагане на обществена поръчка 

4. 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. Търговски практики при дистанционните продажби и финансовите услуги (вкл. и 
преюдициално запитване от български съд) - Защита на потребителите — Договори от 
разстояние, сключени по електронен път — Задължение на търговеца за предоставяне 
на информация — Активиране на бутон или подобна функция, предназначен(а) да се 
даде поръчка със задължение за плащане — Недвусмислена формулировка, съответна 
на думите „поръчка със задължение за плащане“ — Понятие „договор от разстояние“ 

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 
4. Решения на европейски съдилища по дела от България 

Изчислителни системи 

1. Изчисляване на договорна лихва – CHF съставен САРОН 
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Справочник 

1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2022 г. 
2. 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 

3. ТАБЛИЦА на методите за премахване на двойното данъчно облагане, приложими в 
България, съгласно сключените СИДДО по отношение на печалбите и доходите, 
реализирани от български местни лица в чужбина 

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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