Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец октомври 2017 г.
ЕВРО ФИНАНСИ – Финансов отчет от предприятията, прилагащи
Международните счетоводни стандарти; Форма и съдържание на баланса, на
отчета за приходите и разходите и на отчета за собствения капитал към
31.12.2017 г.; Финансови отчети по МСФО - пълен комплект; Облагане с
данък при източника на дивиденти

Данъчна политика
1. Европейска практика при данъчно облагане на финансовия лизинг - договор за наем,
който предвижда в нормалния ход на събитията, собствеността върху стоките да бъде
прехвърлена най-късно след заплащане на последната вноска; "анулиране, разваляне
и отказ" в рамките на договор за финансов лизинг без опция
2. Европейски правила относно ограниченията при избягване на двойното данъчно
облагане съгласно ДФЕС - облагане с данък при източника на дивиденти,
разпределяни от местно дъщерно дружество на чуждестранно дружество майка,
притежавано от местни за трети държави лица
3. Правото на данъчен кредит и европейското законодателство (вкл. и преюдициално
запитване от български съд) - право на приспадане на ДДС за получена доставка на
услуги, състоящи се в изграждането или подобряването на обект, собственост на трето
лице, когато последното получава безвъзмездно резултата от тези услуги и те се
използват както от данъчнозадълженото лице, така и от третото лице в рамките на
икономическата им дейност

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и
финансова отчетност
1. Годишни финансови отчети съгласно СС 1 и Директива 2013/34/ЕС
2. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с международните стандарти за
финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
3. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи
Международните счетоводни стандарти
4. Същност, форма и съдържание на баланса към 31.12.2017 г.
5. Същност, форма и съдържание на отчета за приходите и разходите към 31.12.2017 г.
6. Същност, форма и съдържание на отчета за собствения капитал към 31.12.2017 г.
7. Финансови отчети по МСФО - пълен комплект

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали,
фондове
1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска
практика - клауза в договор за кредит, сключен в чуждестранна валута, която не е
била предмет на преговори и по силата на която кредитът трябва да бъде върнат в
същата валута

Търговски отношения. Сделки и застраховане
1. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество - А12 (в сила
от 1.01.2018 г.)
2. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско кооперативно дружество
- А13 (в сила от 1.01.2018 г.)
3. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско обединение по
икономически интереси със седалище в Република България - А10 (в сила от 1.01.2018
г.)
4. Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение в Република България на
европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държавачленка - А11 (в сила от 1.01.2018 г.)

5. Интрастат декларации - задължени лица, прагове, срокове на подаване
6. Наръчник на Интрастат оператора
7. Търговски практики при дистанционните продажби

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 по дела от България

Справочник
1. Застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че
желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България
2. Застрахователи от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор,
че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки
3. Застрахователни посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за
финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество
на територията на Република България
4. Застрахователни посредници от Република България, нотифицирали Комисията за
финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество
на територията на държави членки
5. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2017 г.
6. Списък на забранените авиокомпании на територията на ЕС
7. 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
8. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
9. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и
ценови показатели

Валутни курсове, лихви
1.
2.
3.
4.
5.

Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
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 35; 988 36 06 - Търговски отдел
923 98 00; 980 48 27 - Централа
finance@apis.bg
НОВОСТИ - АРХИВ

© Апис Европа АД
Представяне на "ЕВРО ФИНАНСИ"

