
Нови решения за Април и Май

Tax & Financial Standards

Очаквайте:
Дело C132/16

Преюдициално запитване от България

Ключови аспекти на решението в икономическия обхват:

Законодателство в областта на ДДС — Приспадане на данъка — Безвъзмездна доставка на
услуги в полза на общинската инфраструктура — Връзка с икономическата дейност на

данъчнозадълженото лице — Икономическо предназначение спрямо връзка на
обусловеност — Осчетоводяване на разходите като общи разходи

Дело C 648/15‐
Член 273 ДФЕС — Спор между държави членки, изпратен до Съда по силата на

споразумение -Тълкуване на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане —
Данъчно облагане на определени ценни книжа или финансови инструменти

(Genussscheine) — Лихви от вземания за дълг — Понятие за доходи от такси или от
вземания за дълг, носещи право на участие в печалбите — Облигации с право на

участие в печалбата — Заеми с право на участие в печалбата — Скрит съдружник



Нови решения

дело C17/16 от 4 май 2017 година

Контрол на пари в брой, които се внасят и изнасят от Съюза - Обхват на
задължението за деклариране - Международна транзитна зона на летище
на държава членка - Понятие „физическо лице, което влиза или излиза“

от Съюза

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Норми за контрол върху движението на пари в брой, които се внасят и изнасят от Съюза. 
Неизпълнение на задължението за деклариране на пари. Физическо лице, което влиза или 
излиза от Съюза. Задължение за деклариране в международните транзитни зони на 
летищата, намиращи се на територията на Съюза. Понятие „физическо лице, което влиза 
или излиза“ от Съюза.
В рамките на спор във връзка с исковете за обезщетение за вредите, които са претърпели 
вследствие на изземането от администрацияta на парични суми в брой, пренасяни от при 
преминаването през летище.

дело C33/16 от 4 май 2017 година
Данък върху добавената стойност – Освобождаване - Доставка на услуги

за посрещане на непосредствените нужди на плавателните съдове,
предназначени за плаване в открито море, или на товарите им - Товарно-
разтоварни услуги, извършени от подизпълнител за сметка на посредник
- Понятие „непосредствени нужди на плавателен съд или на товара му“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Доставка на услуги. Освобождаване от ДДС в случай че услугата се предоставя на 
държателя на товара, като например на износителя или на вносителя на стоката. 
Овобождаване за услуги, които се предоставят непосредствено на корабопритежателя. 
Понятие „непосредствени нужди на плавателен съд или на товара му“.
В рамките на спор относно законосъобразността на дадени задължителни указания, 



съгласно които освобождаването от данъка върху добавената стойност не се прилага за 
услугите по товарене и разтоварване на плавателен съд, извършени от подизпълнител, 
който ги фактурира на договарящото предприятие, а не пряко на корабопритежателя.

дело C36/16 от 11 май 2017 година
Обща система на данъка върху добавената стойност - Облагаеми сделки -

Прехвърляне на недвижим имот в полза на държавата или в полза на
единица на местното самоуправление с цел погасяване на данъчно

задължение - Понятие „възмездна доставка на стоки“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данъчно законодателство. Действия на данъчнозадължено лице в това му качество - 
данъчно задължение за предоставянето на вещ вместо заплащане с цел погасяване на 
данъчно задължение. Oблагане с данък върху добавената стойност на сделка, с която 
дружество прехвърля собствеността върху недвижим имот в полза на единица на местното
самоуправление, за да покрие свое задължение от данъчно естество. Понятие „възмездна 
доставка на стоки“

дело C48/16 от 17 май 2017 година

Kоординирането на правото на държавите членки, свързано с дейността
на самостоятелно заетите търговски представители - Самостоятелно

заети търговски представители - Комисиона на търговския представител
- Частично неизпълнение на договор между третата страна и

принципала - Понятие „причина, за която принципалът отговаря“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Закрила, предоставена на търговските представители по отношение на техните 
принципали и на сигурността на търговските сделки. Клауза в договор за 
представителство, съгласно която представителят е длъжен да върне пропорционален дял 
от своята комисиона. Дерогация в ущърб на търговския представител. Понятие „причина, 
за която принципалът отговаря“.
В рамките на спор по повод на отправено искане за възстановяване на комисиони.



дело C59/16 от 11 май 2017 година

Митнически съюз - Митнически кодекс на Общността - Митническа
стойност - Договорна стойност - Разходи, които са свързани с превоза на
внасяните стоки към митническата територия - Понятие „транспортни

разходи“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Митническата стойност на внасяни стоки. Акт за установяване на задължения за 
заплащане на допълнителни мита. Добавка, която е фактурирана от спедитора на 
вносителя и съответства на печалбата и разходите на спедитора за извършеното от него 
организиране на превоза на внасяните стоки към митническата територия на Съюза. 
Понятие „транспортни разходи“.
В рамките на спор относно издаден акт за установяване на задължения за заплащане на 
допълнителни мита, с мотива че фактурираната от спедитора добавка е трябвало да бъде 
включена в транспортните разходи.

дело C68/15 от 17 май 2017 година

Свобода на установяване - Директива за дружествата майки и
дъщерните дружества - Данъчно облагане на дружества, когато

разпределят печалба - Двойно данъчно облагане - Разпределяне на
дивиденти - Удържане на данък при източника

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данък върху печалбите на дружествата. Разпоредби на националното право, които 
въвеждат данък, отделен от корпоративния данък и от данъка върху доходите на 
чуждестранните лица, наречен „fairness tax“, с който се облагат местните и 
чуждестранните дружества, когато разпределят дивиденти, които  тъй като са използвани 
някои предвидени в националната данъчна уредба данъчни облекчения не са включени в 
окончателния им облагаем финансов резултат.  Изчисляване на размера на 
предварителното плащане на корпоративния данък, когато местното дружество майка 



преразпределя дивидентите, получени от чуждестранно дъщерно дружество

дело C365/16 от 17 май 2017 година

Обща система за данъчно облагане на дружества майки и на дъщерни
дружества от различни държави членки - Избягване на двойното

данъчно облагане - Допълнителна вноска по корпоративния данък,
която следва да заплаща местно дружество майка по повод на

разпределянето на печалби, включително и получените от
чуждестранните му дъщерни дружества

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Избягване двойното облагане на печалбите, разпределени от дъщерно дружество на 
неговото дружество майка на нивото на дружеството майка. Фискална мярка, 
предвиждаща събирането на данък по повод разпределянето на дивиденти от дружеството 
майка и чиято облагаема основа е образувана от сумите на разпределените дивиденти, 
включително и тези, идващи от чуждестранни дъщерни дружества на това дружество. 
Допълнителна вноска от 3 % по корпоративния данък.
В рамките на спор във връзка с жалба за отмяна на административна доктрина относно 
допълнителната вноска.

дело C682/15 от 16 май 2017 година

Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане -
Право на ефективна съдебна защита - Достъп на съда и на третото лице
до искането за информация, отправено от запитващия орган - Искане за

информация, отправено до трето лице - Отказ за отговор - Понятия
„предполагаема значимост“, „средства за събиране на информация“ и
„необходими мерки за осигуряване на безпрепятственото прилагане на

процедурите за административно сътрудничество“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Харта на основните права на Европейския съюз. Обмен на информация между данъчни 
администрации - достъп до искане за информация, отправено от запитващата държава 
членка до запитаната държава членка. Право на ефективни правни средства за защита и на 
справедлив съдебен процес. 
Изискване за предполагаема значимост, произтичащо от Модела на данъчна спогодба за 



доходите и имуществото на ОИСР. Понятия „предполагаема значимост“, „средства за 
събиране на информация“ и „необходими мерки за осигуряване на безпрепятственото 
прилагане на процедурите за административно сътрудничество“ 
Наложена на дружество имуществена санкция поради отказа му да отговори на искане за 
информация в рамките на обмен на информация с френската данъчна администрация.

дело C699/15 от 4 май 2017 година

Данък върху добавената стойност - Освобождавания за някои дейности
от обществен интерес - Предоставяни от учебно заведение

ресторантьорски и театрални услуги срещу заплащане спрямо трети
лица в процеса на обучението - Понятие за „тясно свързани“ сделки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от данък върху добавената стойност на предоставяни ресторантьорски и 
развлекателни услуги. Случаи на освобождаване. Предоставяне на образователни услуги в 
случаите, когато извършването на ресторантьорските и развлекателните услуги се 
подпомага от студентите в процеса на тяхното обучение и като основна част от тяхното 
образование. Понятие за „тясно свързани“ сделки.
В рамките на спор между данъчна и митническа администрация и Brockenhurst College 
(„колежът“) по повод освобождаването от данък върху добавената стойност на 
предоставяните от него ресторантьорски услуги и развлекателни услуги.

дело C336/15 от 6 април 2017 година
Социална политика - Гарантиране на правата на работниците и служителите при

прехвърляне на предприятия - Колективни трудови договори, приложими към
приобретателя и прехвърлителя - Допълнителен срок на предизвестие, предоставен

на уволнените работници

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Гарантиране на правата на работниците и служителите при прехвърляне на 
предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности. 
Имуществени права. Прослужено време, което се взема предвид при определяне на срока 
на предизвестие за прекратяване на трудово правоотношение.

съединени дела C217/15 и C350/15 от 5 април 2017 година



Данък върху добавената стойност - Харта на основните права на Европейския съюз -
Налагане едновременно на административни и наказателноправни санкции за

неплащане на данък върху добавената стойност - Понятие - Принцип „ne bis in idem“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правилно събиране на ДДС и предотвратяване избягването на данъчно облагане. 
Забрана за повторно осъждане или повторно изтърпяване на наказание. 

Наказателно производство за неплащане на ДДС, след като за същото деяние с 
влязъл в сила акт е наложена данъчна санкция. Едновременното налагане на 
административни и наказателни санкции на различни от правна гледна точка физически 
или юридически лица. 

Национално законодателство, което предвижда административна санкция и 
наказателноправна санкция за едно и също деяние, състоящо се в неплащане на данък 
върху добавената стойност. Идентичност на преследваното или санкционираното лице - 
принцип „ne bis in idem“

Съединени дела C680/15 и C681/15 от 27 април 2017 година

Гарантиране на правата на работниците и служителите - Прилагане на
колективен трудов договор - Законодателство на държава членка, което
позволява приемане на клаузи, препращащи към колективни трудови

договори след датата на прехвърлянето

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Гарантиране на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятие. 
Клауза в трудов договор, която препраща към условията на труд, предвидени в колективен 
трудов договор, и към измененията в тях, настъпили след прехвърляне на предприятието.

дело C564/15 от 26 април 2017 година

Обща система на данъка върху добавената стойност - Режим на обратно
начисляване - Решение на данъчен орган, с което се установява
„допълнителен данък“, дължим от получателя на стоки - Данък,

недължимо платен от купувача на продавача на стоки заради
неправилно издадена фактура - Налагане на глоба - Принципи на

пропорционалност, равностойност и ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:



Право  на  приспадане  на  платения  по  получени  доставки  данък.  Система  на
обратното начисляване. Доставка на недвижими вещи, продадени от длъжник, срещу
когото е  произнесено  съдебно решение за  изпълнение при процедура за  публична
продан.  Решение на данъчен орган,  с  което се установява, че купувачът на стоки
продължава  да  дължи  данък,  отказва  се  поисканото  от  него  приспадане  и  му  се
налага глоба за данъчно нарушение. Глоба която се налага за неправилен избор на
начина на облагане, при положение че няма загуба на приходи в бюджета, нито данни
за измама. Принципи на пропорционалност, равностойност и ефективност.
В  рамките  на  спор  по  повод  решение  на  данъчна  администрация,  с  което  се
установява  дължим  данък  и  се  налага  глоба  за  това,  че  е  извършено  данъчно
нарушение,  като  не  са  спазени  националните  разпоредби  относно  системата  за
обратно начисляване.


