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ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд – 1. 

Възстановяване на акциз, който е платен чрез данъчни бандероли; 2. 
Обществени поръчки - Право на възлагащ орган да отправи покана за 
участие в процедура на договаряне без предварително обявление 

Облагане на плащанията на дивиденти за дружество майка; Неравноправни 
клаузи в потребителските договори — Заповедно производство и 
производство по изпълнение, насочено срещу трети лица 

Данъчна политика 

1. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз - 
Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от 
различни държави членки - Избягване на икономическото двойно данъчно облагане на 
дивиденти - Режим на данъчна удръжка и данъчен кредит при преразпределяне на 
дивиденти - Облагане на плащанията на дивиденти за дружество майка - Плащане на 
данъчни кредити на получателите на дивидент 

2. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от 
български съд) - Акцизи — Възстановяване на акциз, който вече е платен чрез 
данъчни бандероли, поставени върху унищожен под административен надзор 
обработен тютюн — Задължение на държавите членки да приемат правна уредба, 
предвиждаща възстановяване на акциза за обработения тютюн, който е освободен за 
потребление и унищожен под митнически надзор 

3. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на 
доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Право на лицата да 
присъстват на съдебния процес - Данъчни престъпления, наказуеми с лишаване от 
свобода - Информация за съдебния процес - Невъзможност да се установи 
местонахождението на обвиняемия въпреки положените от компетентните органи 
разумни усилия - Възможност за задочен процес и задочно осъждане - Право на нов 
съдебен процес или на друго средство за правна защита, което позволява ново 
разглеждане на делото по същество 

4. Митнически съюз и свободно движение на стоки. Европейска съдебна практика (вкл. и 
преюдициално запитване от български съд) - Определяне на договорната стойност на 
сходни стоки - Идентични или сходни стоки, изнесени за Съюза "в същия момент или 
приблизително в същия момент"; Вземане предвид на информация от национална база 
данни за целите на определянето на митническата стойност - Положения, при които се 
счита, че лицата са свързани - Съмнения, основани на истинността на декларираната 
цена - Понятия „свързани лица“ и “подобни стоки“ 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Заявление за издаване на преносим документ U1 (удостоверяване на български 
осигурителен стаж) 

2. Заявление за издаване на преносим документ U2 
3. Заявление за издаване на преносим документ U3 
4. Трудова заетост в Република България на граждани на страните извън Европейския 

съюз 

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

1. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. 
Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - 
Неравноправни клаузи в потребителските договори — Заповедно производство и 
производство по изпълнение, насочено срещу трети лица — Сила на пресъдено нещо, 
която имплицитно обхваща действителността на клаузите на изпълнителното 
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основание — Правомощие на съдията по изпълнението за служебна проверка на 
евентуалната неравноправност на договорна клауза 

2. Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. 
Възлагане на обществени поръчки (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) 
- Възлагане на обществени поръчки — Пряко и безусловно препращане в 
националното законодателство към разпоредби на правото на Съюза — Приложимост 
към поръчка с прогнозна стойност под определения в Директивата праг — Право на 
възлагащ орган да отправи покана за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление само до един икономически оператор, след като установи, 
че предходна открита процедура е била неуспешна — Задължение за запазване на 
първоначалните условия на поръчката без въвеждането на съществени изменения — 
Понятие „възлагащ орган“ (преюдициално запитване от български съд) 

3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на 
неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от 
правото на ЕС 

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 по дела от България 

Справочник 

1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2022 г. 
2. 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 

3. 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 
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