Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец септември 2017 г.
ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд - Право на
приспадане на ДДС за получена доставка на услуги, 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; Клауза в договор за кредит,
сключен в чуждестранна валута, която не е била предмет на преговори

Данъчна политика
1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика - сделки,
които образуват верига от две последователни доставки, извършени с един-единствен
вътреобщностен превоз
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. Обмен на информация с други държави, съгласно ДОПК. Европейска съдебна практика
4. 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

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги
1. Гарантиране на правата на работниците и служителите при прехвърляне на
предприятия или стопански дейности в ЕС - ограничения при прехвърлянето на
работници или служители в зависимост от вида на трудовото правоотношение или от
неговата продължителност, в рамките на прехвърлянето на стопанска дейност
2. Заявление за възстановяване на извършени разходи по реда на чл. 25 (Б) параграф 5
- 9, чл. 26 (Б) параграф 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 987/2009 или чл. 34 от Регламент
(ЕИО) № 574/72, или действащи двустранни спогодби/договори за социално
осигуряване

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. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското
законодателство - нищожност на договор за застраховка "Гражданска отговорност",
поради декларирани неверни данни
2. Право на обезщетение при задължителна застраховка "Гражданска отговорност" искове, предявени от увредената страна пряко срещу застрахователя
3. Списък на органите от държавите-членки, които отговарят за прилагане на Регламент
№ 261/2004 по отношение на полетите и гарантиране правата на пътниците
4. Търговски практики при дистанционните продажби
5. Формуляр за подаване на жалба до авиокомпания и/или национален орган за
прилагане съгласно Регламент № 261/2004 (DOC-формат)

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

Класификатор по държави
1. Списък на страните от ЕС и техните офшорни зони според прилагането на
европейските регулации, отнасящи се до митнически правила, акцизи и ДДС

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. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
7. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и
ценови показатели
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