
Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец юли 2018 г. 

ЕВРО ФИНАНСИ – Данъчна практика по дела от България - Доставка на 

недвижим имот - Нищожност на договора за покупко-продажба - 

Задължение за корекция на първоначално извършеното приспадане на ДДС; 

Договор за лизинг ("мокър лизинг"); Антиконкурентно поведение - деликтна 
или квазиделиктна отговорност 

Данъчна политика 

1. Вътреобщностна търговия с акцизни стоки. Европейска съдебна практика - 

освобождаване от ДДС при внос, последван от освободена вътреобщностна доставка - 
Доказателство за изпращане или превоз на стоки в друга държава членка - Превоз в 

режим отложено плащане на акциз - Прехвърляне върху приобретателя на правото на 
разпореждане със стоките - Липса на задължение на компетентния орган да съдейства 
на данъчнозадълженото лице при събирането на информацията, необходима за 
доказването на спазването на условията за освобождаване 

2. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз - 
Корпоративен данък - Национално данъчно законодателство, съгласно което 
прехвърлянето на загубите на намиращ се на територията на страната постоянен обект 

на установено в друга държава членка дружество към местно дружество от същата 
група е обусловено от невъзможността загубите да се използват за целите на 
чуждестранен данък 

3. Европейска практика относно правото на данъчен кредит при некоректни доставчици и 
добросъвестни получатели (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - 
условия за възникване на право на приспадане на данъка, платен за получена 
доставка - Отказване на това право поради липса на облагаема сделка 

4. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и 
преюдициални запитвания от български съдилища) - Пряка или непряка намеса на 
холдингово дружество в управлението на дъщерните му дружества - Отдаване под 
наем на недвижим имот от холдингово дружество на дъщерното му дружество - ДДС, 
платен от холдингово дружество върху разходите, направени за придобиване на 
дялово участие в други предприятия 

5. Европейски практики при данъчно третиране на дивидентите - дивиденти, изплащани 
на местни и чуждестранни предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими 
ценни книжа – Облагане и освобождаване от облагане на дивидентите 

6. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на 
данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика 

7. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска 
съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Предоставяне 

на "кредити", позволяващи наддаване в онлайн аукциони - Насрещна престация за 
извършена доставка на стоки и услуги 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Принцип на равно третиране при социалното осигуряване в рамките на Европейския 

съюз - Закрила на работниците и служителите в случай на несъстоятелност на 
работодателя - Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение - Смяна 
на местоработата, налагаща промяна на местоживеенето на работника 

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

1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика 

- Иск за обезщетение на вреда, за която се твърди, че е причинена от 
антиконкурентно поведение в различни държави членки - Място на настъпване на 

вредата и мястото на събитието, причинило вредата - Деликтна или квазиделиктна 
отговорност 
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2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска 

практика - договори за потребителски кредит в чуждестранна валута и 
неравноправните клаузи в тях 

3. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. 
Европейска съдебна практика - Правила за обезщетяване и помощ на пътниците при 
отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети - Договор за 
лизинг на самолет заедно с екипажа ("мокър лизинг") - Понятие "опериращ въздушен 
превозвач" 

Търговски отношения. Сделки и застраховане 

1. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското 
законодателство 

2. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български 
съдилища) - доставка на недвижим имот, извършена преди присъединяването на 

Република България към Европейския съюз - Нищожност на договора за покупко-
продажба, констатирана след присъединяването - Задължение за корекция на 
първоначално извършеното приспадане (преюдициално запитване от български 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. 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 - 2018 г. 
6. Списък на забранените авиокомпании на територията на ЕС 
7. 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 
8. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз 
9. 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 
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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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