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

ЕВРО ФИНАНСИ – Финансови отчети по МСФО - пълен комплект 2021 г. 

Преюдициални запитвания от български съд: 1. Разширена конфискация - 
Понятия "имущество" и "престъпление"  

2. Правна уредба, която изисква плащанията над определена сума да са 
само чрез превод 

3. Обезпечителни мерки — иск, основан на договор сключен между 
държавно учреждение и две частноправни дружества 

Данъчна политика 

1. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с 
общностното право, вкл. в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициално 
запитване от български съд) - Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от 
престъпна дейност в Европейския съюз - Конфискация на незаконно придобити активи 
- Икономическа изгода, произтичаща от престъпление, за което няма осъдено лице - 
Разширена конфискация - Конфискация по отношение на трети лица - Конфискация на 
парична сума, за която трето лице претендира, че му принадлежи - Трето лице, което 
няма право да се конституира като страна в производството за конфискация - Понятия 
„имущество“ и „престъпление“ 

2. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и 
преюдициални запитвания от български съдилища) - Данък върху добавената стойност 
— Режим на облагане на маржа — Доставки на сгради и на земя за строеж, закупени с 
цел препродажба — Данъчнозадължено лице, за което ДДС върху покупката на 
недвижими имоти не подлежи на приспадане — Препродажба, подлежаща на облагане 
с ДДС — Понятия за „земя за строеж“ и „недвижим имот“ 

3. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност 
на лица, неустановени на територията на страната - Правила за възстановяването на 
ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване 
— Искане за допълнителна информация от държавата членка по възстановяване — 
Данни, които могат да бъдат предмет на искане за допълнителна информация — 
Несъответствие между размера на ДДС, посочен в заявлението за възстановяване, и 
размера в представените фактури — Принцип на добра администрация — Преклузивен 
срок — Последици във връзка с поправянето на допусната от данъчнозадълженото 
лице грешка 

4. Европейски практики при данъчното третиране на дейността на висшите училища и 
образователните услуги - Данък върху добавената стойност — Освобождавания за 
някои дейности от обществен интерес — Предоставяне на детско или младежко, 
училищно или университетско образование — Базов курс по плуване — Понятие 
„училищно или университетско образование“ 

5. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и 
преюдициални запитвания от български съдилища) - Свободно движение на капитали 
— Национална правна уредба, която изисква плащанията над определена сума да се 
извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка — Борба с данъчните 
измами и избягването на данъци — Пропорционалност — Административнонаказателни 
санкции — Принципи на законност и пропорционалност на престъплението и 
наказанието — Понятие „ограничение“ 

6. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани 
вътреобщностни доставки и придобивания - Административно сътрудничество и борба 
с измамите в областта на данъка върху добавената стойност - Спиране на данъчна 
ревизия в случай на обмен на информация - Превишаване на срока, определен за 
предоставяне на информация 

7. 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) - Решение за включване в имущество, което дава право 
на приспадане на данък върху добавената стойност - Съобщаване на решението за 
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включване в имущество - Преклузивен срок за упражняване на правото на приспадане 
- Презумпция за включване в частното имущество на данъчнозадълженото лице при 
несъобщаване на решението за включване в имущество 

8. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС. Европейска съдебна 
практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Намаляване на 
данъчната основа в случай на намаляване на цената след извършването на доставката 
— Вноски, преведени от фармацевтично предприятие към държавната 
здравноосигурителна каса — Административни формалности, предвидени от 
националната правна уредба за упражняването на правото на намаляване 

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и 
финансова отчетност 

1. Годишни финансови отчети съгласно счетоводните стандарти и Директива 2013/34/ЕС. 
Европейска счетоводна практика 

2. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство - Право на 
приспадане на ДДС — Възстановяване на ДДС на данъчнозадължени лица, установени 
в държава членка, различна от държавата членка по възстановяване — Притежаване 
на фактура — Отхвърляне на заявлението за възстановяване — „Сторниране“ на 
фактурата от доставчика — Издаване на нова фактура — Ново заявление за 
възстановяване — Отхвърляне  

3. Финансови отчети по МСФО - пълен комплект 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките 
на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България) - Самостоятелно заети търговски 
представители — Доставяне на компютърен софтуер на клиентите по електронен път — 
Предоставяне на неограничена във времето лицензия за използване — Понятия 
„търговски представител“ и „продажба на стоки“ 

2. Право на медицинска помощ на задължително здравноосигурените граждани на 
държавите членки в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо 
пространство - Медицинско лечение, проведено в държава членка, различна от тази по 
местопребиваването на осигуреното лице - Предварително разрешение - Изискване да 
се представи доклад, изготвен от лекар от националната обществена 
здравноосигурителна схема, предписващ лечение - Получено в държава членка, 
различна от тази по местопребиваването на осигуреното лице, второ медицинско 
становище, в рамките на което е предписано алтернативно лечение, което има 
предимството да не причинява инвалидност - Възстановяване на всички медицински 
разходи за това алтернативно лечение 

3. Създаване на обща рамка за равно третиране при заетостта и професията в рамките на 
ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) 

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

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

2. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български 
съдилища) - Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения - 
Граждански и търговски дела - Конвенция от Лугано II - Компетентност при 
потребителски договори - Преместване на местоживеенето на потребителя в друга 
държава, обвързана с конвенцията 

3. Практика на европейския съд при усвояване на структурните фондове на Европейския 
съюз - Защита на финансовите интереси на Европейския съюз - Борба с измамите и 
други незаконни дейности - Противоправно поведение на фазата на устойчивост на 
даден проект - Понятие „измама, която засяга финансовите интереси“ на Съюза по 
член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията за ЗФИ 

Търговски отношения. Сделки и застраховане 
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1. Сътрудничество между съдилищата и събиране на доказателства по граждански или 
търговски дела в държавите - членки на Европейския съюз (вкл. и преюдициално 
запитване от български съд) - Граждански и търговски дела — Временни, включително 
обезпечителни, мерки — Иск, основан на договор за изграждане на обществен 
скоростен път, сключен между държавно учреждение и две частноправни дружества — 
Молба за допускане на обезпечителни мерки за неустойките и гаранциите по този 
договор — Решение по обезпечително производство, вече постановено от 
компетентния по съществото на делото съд 

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 

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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