
Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец април 2020 г. 

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд - Обща 

система за данъчно облагане на дружества - Дивиденти и ликвидационни 
дялове разпределени в полза на чуждестранно юридическо лице, което е 
местно лице за данъчни цели на държава – членка; 

Международни счетоводни стандарти за финансово отчитане (в сила от 
01.01.2020 - ОВ L 127, 22/04/2020); Митнически съюз и свободно движение 
на стоки (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Валидност на 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1140; Освобождаване от ДДС - Понятие 
"Предоставяне на медицинска помощ" 

Данъчна политика 

1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика - Случаи 
на освобождаване от ДДС- Предоставяне на медицинска помощ при упражняване на 
медицински и парамедицински професии - Услуги, предоставяни по телефона - Услуги, 
предоставяни от медицински сестри и медицински асистенти - Понятие „Предоставяне 
на медицинска помощ“ 

2. Европейски директиви относно общата система на данъка върху добавената стойност 
(вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Данък върху оборота на 
телекомуникационните оператори — Прогресивен данък, който засяга в по-голяма 
степен предприятията, притежавани от физически или юридически лица от други 
държави членки, отколкото местните предприятия - Размерът на оборота като 
неутрален разграничителен критерий 

3. Европейски правила при разпределяне на печалба и изплащане на дивиденти (вкл. и 
преюдициално запитване от български съд) - Обща система за данъчно облагане на 
дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки - Дивиденти и 
ликвидационни дялове разпределени в полза на чуждестранно юридическо лице, 
което е местно лице за данъчни цели на държава – членка - Дружества, които са 
регистрирани в Гибралтар и там подлежат на облагане с корпоративен данък - Понятия 
„дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство“ и 
„corporation tax във Великобритания“ 

4. Митнически съюз и свободно движение на стоки. Европейска съдебна практика (вкл. и 
преюдициално запитване от български съд) - Тарифно класиране на стоки в 
Комбинираната номенклатура - Валидност на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1140 

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и 
финансова отчетност 

1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации 
2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации – 

резюме 
3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 8 Оперативни сегменти - 

резюме 
4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти – 

резюме 
5. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 13 Оценяване по справедлива 

стойност – разяснение 
6. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с 

клиенти – резюме 
7. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети – 

резюме 
8. Международен счетоводен стандарт (МСС) 7 Отчети за паричните потоци - резюме 
9. Международен счетоводен стандарт (МСС) 10 Събития след края на отчетния период - 

резюме 
10. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода – резюме 
11. Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 Доходи на наети лица – резюме 
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12. Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 Оповестяване на свързани лица – 
резюме 

13. Международен счетоводен стандарт за счетоводните политики, промени в 
приблизителните счетоводни оценки и грешки (МСС) 8 – резюме 

14. МСС 27 Индивидуални финансови отчети – резюме 
15. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на 

някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/ 
2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП) - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

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 - Прехвърляния на предприятия — 
Гарантиране на правата на работниците и служителите — Възлагане на обособените 
позиции в рамките на поръчката на двама нови изпълнители — Преназначаване на 
служител, работещ по всички обособени позиции от поръчката 

2. Практика и проблеми при трудовите правоотношения в рамките на ЕС - Рамково 
споразумение за срочната работа - Имплицитно продължаване на трудовото 
правоотношение всяка година - Заемане на същата длъжност от работник на срочен 
трудов договор в рамките на две последователни назначения - Процедури за подбор за 
окончателно заемане на длъжностите, временно заети от работници на срочен трудов 
договор - Понятие „обективни причини“, обосноваващи подновяването на 
последователни срочни трудови договори или правоотношения — Понятие 
„последователни срочни трудови договори или правоотношения“ 

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, 

фондове 

1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика 
- Споразумение за ограничаване на конкуренцията "с оглед на целта" и "с оглед на 
резултата" - Платежни картови схеми - Междубанково споразумение, определящо 
размера на обменната такса 

2. Еврото - основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния 
пазар — Платежни услуги, предоставяни във валута, различна от еврото, или във 
валута на държава членка извън Еврозоната — Платежни услуги, предоставяни от 
кредитна институция — Неизпълнение или лошо изпълнение на платежно нареждане 
— Процедура за пруденциален надзор — Процедури за разглеждане на възражения — 
Извънсъдебно разрешаване на спорове — Компетентни органи 

3. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска 
практика - Неравноправни клаузи в потребителските договори - Горна граница на 
общите извънлихвени разходи по кредита - Понятие „Извънлихвени разходи по 
кредита“; Право на отказ от сключен договор за потребителски кредит - Срок за 
упражняване на това право - Изисквания относно информацията, която следва да се 
съдържа в договора - Информация, която се ограничава до многократно препращане 
към национални разпоредби 

4. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. 
Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - 
Свободно предоставяне на услуги - Пазари на финансови инструменти - Условия за 
позоваване на качеството потребител - Определяне на компетентния съд за 
разглеждането на иска - Понятия „непрофесионален клиент“ и „потребител“ 

Търговски отношения. Сделки и застраховане 

1. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското 
законодателство - Свободно предоставяне на услуги — Пряко животозастраховане — 
Право на отказ и срок за отказ — Невярна информация относно условията за 
упражняване на правото на отказ — Погасяване на правото на отказ — Релевантност 
на качеството на потребител на титуляря на полица 

Европейска съдебна практика 
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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. БВП, правителствен дефицит/излишък и дълг на страните - членки на ЕС 
2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2020 г. 
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 00; 980 48 27 - Централа 

finance@apis.bg 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 
Представяне на "ЕВРО ФИНАНСИ"   
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