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ЕВРО ФИНАНСИ – Данък върху добавената стойност - Обратно начисляване - 

Недължимо плащане на данъка от получателя на доставчиците на базата на 
погрешно издадена фактура; Отговорности на доставчика на платежните 
услуги; Вреди, причинени от картел - Определяне на субектите, задължени 
да поправят вредите 

Данъчна политика 

1. Европейски практики при данъчното третиране на дейността на висшите училища и 
образователните услуги - Доставка на услуги, състоящи се в предоставяне на достъп 
до образователни събития - Общо правило за определяне на мястото за данъчно 
привързване на доставките на услуги; Освобождавания за някои дейности от 
обществен интерес - Понятие „училищно или университетско образование" 

2. Европейска практика при данъчно облагане на финансовия лизинг - Приспадане на 
данъка, платен по получени доставки - Недвижим имот, придобит като дълготраен 
актив - Продажба и обратен лизинг (sale and lease back) - Корекция на приспадания на 
ДДС - Принцип на неутралитет - Принцип на равно третиране - Понятие „доставка на 
стоки“ 

3. Забрана в Договора за създаване на Европейската общност на защитен ефект чрез 
данъчно облагане - Освобождаване от ДДС на доставките на стоки, изпратени или 
превозени до местоназначение извън Европейския съюз - Поставяне на стоки под 
митнически режим износ 

4. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска 
съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Включване на 
ДДС в размера на законово определени такси в рамките на производство по 
принудително изпълнение 

5. Обекти на облагане и задължени лица по Закона за данък върху добавената стойност. 
Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - 
Право на приспадане на данък върху добавената стойност, платен по получени 
доставки - Обратно начисляване - Недължимо плащане на данъка от получателя на 
услуги на доставчиците на базата на фактура, погрешно издадена по общия ред за 
облагане 

6. Облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени 
по електронен път  

7. Обмен на информация с други държави, съгласно ДОПК. Европейска съдебна практика 
- Взаимна помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки - 
Принудително събиране от органите на запитаната държава членка на вземания на 
запитващата държава членка - Производство по иск за връщане на тези вземания в 
масата на несъстоятелността на дружество, установено в запитаната държава членка 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Практика и проблеми при трудовите правоотношения в рамките на ЕС - Договор между 
дружество и физическо лице при положение, при което физическото лице може да 
определя или действително определя условията на този договор и разполага с 
правомощие самостоятелно да контролира текущото управление на дейността на 
дружеството и изпълнението на собствените си задължения - Понятия „индивидуален 
трудов договор“ и „работник“ 

2. Свободно движение на работна сила в рамките на Европейския съюз - Забрана за 
дискриминация, основана на гражданство — Право на платен годишен отпуск в 
зависимост от трудовия стаж на работника при работодателя — Зачитане само отчасти 
на предходен трудов стаж, придобит при други работодатели — Различие между 
схемите и законодателствата на държавите членки 

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, 

фондове 
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1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика 
- Вреди, причинени от картел, забранен по силата на чл. 101 ДФЕС - Определяне на 
субектите, задължени да поправят вредите  

2. Еврото - основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния 
пазар - Платежни услуги във вътрешния пазар - Изпълнение на директен дебит, 
издаден от трето лице по сметка, на която не е титуляр - Липса на разрешение на 
титуляря на задължената сметка - Понятия „Платежна услуга“, „Ползвател на платежни 
услуги“ и „Неразрешени платежни транзакции“ 

3. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска 
практика - Клауза за предсрочна изискуемост в договор за ипотечен кредит - 
Обявяване на частична неравноправност на клаузата - Правомощия на националния 
съд при наличие на клауза, квалифицирана като „неравноправна“ - Заместване на 
неравноправната клауза с норма от националното право 

Търговски отношения. Сделки и застраховане 

1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за 
гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - 
Платежни услуги във вътрешния пазар - Платежно нареждане за кредитен превод - 
Неточно посочен от платеца уникален идентификатор - Изпълнение на платежната 
операция въз основа на уникалния идентификатор - Отговорност на доставчика на 
платежните услуги на получателя 

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. БВП, правителствен дефицит/излишък и дълг на страните - членки на ЕС 
2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2019 г. 
3. Списък на забранените авиокомпании на територията на ЕС 
4. 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 

5. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз 
6. 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 
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923 98 00; 980 48 27 - Централа 

finance@apis.bg 
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