Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец октомври 2019 г.
ЕВРО ФИНАНСИ – Отказ на правото на приспадане на ДДС — Събиране на
доказателства — Принцип на зачитане на правото на защита;
Регистрационни задължения на стопанските субекти - Отражение върху
правото на приспадане на ДДС; Пряко данъчно облагане — Капиталови
печалби от замяна на ценни книжа; Приложимо право към договорните
задължения — Прехвърляне на вземания

Данъчна политика
1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика Освобождавания за някои дейности от обществен интерес - Обществени пощенски
служби - Доставчик на универсалната пощенска услуга - Частен оператор, който
извършва официално връчване на документи, издадени от съдилища или
административни органи - Понятия „универсална пощенска услуга“ и „обществени
пощенски служби“
2. Европейска практика относно правото на данъчен кредит при некоректни доставчици и
добросъвестни получатели (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)
- Приспадане на данъка, платен по получени доставки - Отказ да се допусне
приспадане - Доставчик, който евентуално е фиктивен - Измама с ДДС - Задължение
за гарантиране на възможност за проследяване на храните и задължение за
идентифициране на доставчика - Регистрационни задължения на стопанските субекти
в хранителната промишленост - Отражение върху правото на приспадане на ДДС
3. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от
български съд) - Акцизи— Длъжник за плащането на акциз след неправомерно
въвеждане на стоки на територията на държава членка — Дружество, носещо
гражданска отговорност за деянията, извършени от неговия управител
4. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност
на лица, неустановени на територията на страната - Освобождавания при износ —
Условия, определени от държавите членки — Принцип на пропорционалност —
Принцип на данъчен неутралитет — Практика на държава членка да отказва право на
освобождаване, когато приобретателят на изнесените стоки не е известен
5. Европейски практики при лихви, глоби и неустойки и данъчното им третиране (вкл. и
преюдициални запитвания от български съдилища) - Налагане на глоба за
антиконкурентни практики в сектора на лихвените деривати
6. Приложение на европейски актове в Закона за корпоративното подоходно облагане Пряко данъчно облагане — Капиталови печалби от замяна на ценни книжа —
Прехвърляне на получени при замяната ценни книжа — Капиталова печалба,
поставена под режим на отложено облагане — Облагане по различни правила за
определяне на данъчната основа и данъчната ставка — Данъчни облекчения при
определянето на данъчната основа, с които се отчита срокът на притежаване на
ценните книжа

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и
финансова отчетност
1. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи
Международните счетоводни стандарти
2. Финансови отчети на икономическа група. Консолидация и оповестяване
3. Финансови отчети по МСФО - пълен комплект

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги
1. Осигурителни права на работниците-мигранти в рамките на Европейския съюз Дейност като самостоятелно заето лице - Гражданка на държава членка, престанала да
упражнява дейност като самостоятелно заето лице поради физически ограничения,
свързани с последните етапи на бременността и последиците от раждането - Запазване
на качеството на самостоятелно заето лице

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали,
фондове
1. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на
България по механизма за сътрудничество и проверка COM(2019) 498 - 22 октомври
2019 г.
2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска
практика - Преценка на неравноправния характер на договорните клаузи - Изискване
за съставяне на договорните клаузи на ясен и разбираем език - Клаузи, които изискват
плащането на такси за неуточнени услуги - Понятие „основен предмет на договора“;
Клауза за определяне на обменния валутен курс - Последици от обявяването на клауза
за неравноправна - Възможност съдът да се справи с неравноправните клаузи, като
използва общи клаузи от гражданското право
3. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга.
Европейска съдебна практика - Компетентност в областта на потребителските договори
- Физическо лице, което извършва сделки на международния валутен пазар чрез
дружество за търговски посреднически услуги - Понятия "потребител" и
"непрофесионален клиент"
4. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на
неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от
правото на ЕС
5. Основните свободи в ЕС и свободата на стопанска инициатива - Правна защита на
компютърните програми — Търговия с лицензи за използвани компютърни програми,
изтеглени от интернет — Изчерпване на правото на разпространение — Понятия
"продажба" и "законен приобретател"
6. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта
на земеделието (вкл. и искане от България за отмяна на решение на Комисията) Организация на земеделски производители, която е учредила оперативен фонд —
Доставки, извършени от организацията на производители на нейните членове в замяна
на плащания, които не покриват цялата покупна цена — Допълнително финансиране,
изплатено от оперативния фонд — Понятие „субсидии, пряко свързани с цената“

Търговски отношения. Сделки и застраховане
1. Изготвяне, достъп и връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански
или търговски дела в държавите-членки на Европейския съюз - Отказ на правото на
приспадане на ДДС — Събиране на доказателства — Принцип на зачитане на правото
на защита — Право на изслушване — Достъп до преписката — Принцип на равни
процесуални възможности — Принцип на състезателност — Национална правна уредба
или практика, според които при проверката на упражненото от данъчнозадължено
лице право на приспадане на ДДС данъчната администрация е обвързана от
направените от нея фактически констатации и правни квалификации в свързани
административни производства, в които това данъчнозадължено лице не е било страна
2. Интрастат декларации - задължени лица, прагове, срокове на подаване
3. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по
несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Иск за
установяване на вземане с цел включването му в списъка на вземанията в
производство по несъстоятелност - Съдържание на изявлението за предявяване на
вземане — Главно и вторично производство по несъстоятелност — Висящ процес (lis
pendens) и свързани искове
4. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика - Случаи на освобождаване —
Сделки, свързани с отпускането и договарянето на кредит, както и управлението на
кредит — Сделки, свързани с дългове, с изключение на събирането на дългове —
Възмездно прехвърляне в полза на трето лице на процесуално качество в
изпълнително производство за събиране на вземане, признато със съдебно решение
5. Сътрудничество между съдилища при събиране на доказателства по граждански или
търговски дела в държавите - членки на Европейския съюз - Съдебно сътрудничество
по гражданскоправни въпроси — Приложимо право към договорните задължения —
Прехвърляне на вземания — Противопоставимост на трети лица — Понятие
„отношение“ между предишния и новия кредитор

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.
2.
3.
4.

БВП, правителствен дефицит/излишък и дълг на страните - членки на ЕС
Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2019 г.
Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и
ценови показатели

Валутни курсове, лихви
1.
2.
3.
4.

Лихвени
Лихвени
Лихвени
Лихвени

проценти
проценти
проценти
проценти

по
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по
по

депозити (салда). Депозити на домакинства
депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
кредити (салда). Кредити за домакинства
кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
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