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ЕВРО ФИНАНСИ – Счетоводните отчети на някои видове дружества в 

рамките на спорове във връзка с корпоративния данък, който дължат; 

Данъчно третиране на липсите и брака - пълно унищожаване или 

безвъзвратна загуба на стока в резултат на самото естество на стоката, на 

непредвидими обстоятелства или на непреодолима сила; Иск между 
солидарни длъжници по договор за кредит 

Данъчна политика 

1. Европейска данъчна практика при "внос" на употребявани автомобили (вкл. и 

преюдициално запитване на български съд) - режим за облагане на маржа на 

печалбата за изчисляване на ДДС, свързан с продажбата на автомобили втора 
употреба 

2. Европейска съдебна практика при данъчното третиране на липсите и брака (вкл. и 
преюдициални запитвания от български съд) - пълно унищожаване или безвъзвратна 
загуба на стока в резултат на самото естество на стоката, на непредвидими 
обстоятелства или на непреодолима сила 

3. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с 
общностното право в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициално запитване от 
български съд) - освобождаване от задължения на физическо лице, които не са 
погасени след приключване на производството по несъстоятелност 

4. Прилагане на режима на вътреобщностни доставки на стоки в случаите, когато 
транспортирането на стоките се осъществява между страни-членки на ЕС и доставката 
е между лица, регистрирани за целите на ЗДДС в две страни-членки - Отказ за 

освобождаване от ДДС вътреобщностна доставка на ново транспортно средство - 
Освобождаване от облагане доставка на услуги, пряко свързани с износа или с вноса 

на стоки 
5. Съобщение на Комисията до Съвета в съответствие с член 395 от Директива 

2006/112/ЕО на Съвета 

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и 
финансова отчетност 

1. Годишни финансови отчети съгласно СС 1 и Директива 2013/34/ЕС - годишни 

счетоводни отчети на някои видове дружества в рамките на спорове във връзка с 
корпоративния данък, който дължат 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Възникнали въпроси при защитата на работниците в случай на обявяване в 

несъстоятелност на техния работодател - гарантиране на правата на работниците и 
служителите при прехвърляне на предприятия 

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

1. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за прилагането на 

Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. 
относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО 

2. Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно прилагането и 
оценката на Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия 
режим на облагане с акциз 

3. Европейската съдебна практика и забраната за ограничение на вноса между 
държавите-членки на ЕС 
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4. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска 

практика - регресен иск между солидарни длъжници по договор за кредит и понятия за 
"дела, свързани с договор" и "договор за предоставяне на услуги" 

5. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. 
Европейска съдебна практика - процедури за алтернативно решаване на спорове – 
Медиация във връзка с възражение, подадено от потребители в рамките на заповедно 
производство, образувано по заявление на кредитна институция 

Търговски отношения. Сделки и застраховане 

1. Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос в Европейския съюз (вкл. и преюдициално 

запитване от български съд) - разходи, които са свързани с превоза на внасяни стоки 
към митническата територия на Съюза 

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 

Справочник 

1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2017 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. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз 

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 35; 988 36 06 - Търговски отдел 

923 98 00; 980 48 27 - Централа 

finance@apis.bg 
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