
Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец август 2017 г. 

ЕВРО ФИНАНСИ – Верига от последователни вътреобщностни доставки, 

извършени с един-единствен вътреобщностен превоз; Нищожност на 

договор за застраховка „Гражданска отговорност“, поради декларирани 
неверни данни; Потребителски кредит и мерки за събиране на вземане 

Данъчна политика 

1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика - сделки, 

които образуват верига от две последователни доставки, извършени с един-единствен 
вътреобщностен превоз 

2. Европейска съдебна практика при данъчното третиране на липсите и брака (вкл. и 

преюдициални запитвания от български съд) - пълно унищожаване или безвъзвратна 

загуба на стока в резултат на самото естество на стоката, на непредвидими 
обстоятелства или на непреодолима сила 

3. Обмен на информация с други държави, съгласно ДОПК. Европейска съдебна практика 
4. Прилагане на режима на вътреобщностни доставки на стоки в случаите, когато 

транспортирането на стоките се осъществява между страни-членки на ЕС и доставката 
е между лица, регистрирани за целите на ЗДДС в две страни-членки - отказ за 
освобождаване от ДДС вътреобщностна доставка на ново транспортно средство 

5. Съобщение на Комисията до Съвета в съответствие с член 395 от Директива 
2006/112/ЕО на Съвета 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Възникнали въпроси при защитата на работниците в случай на обявяване в 

несъстоятелност на техния работодател - гарантирането на правата на работниците и 
служителите при прехвърляне на предприятия 

2. Гарантиране на правата на работниците и служителите при прехвърляне на 
предприятия или стопански дейности в ЕС - ограничения при прехвърлянето на 
работници или служители в зависимост от вида на трудовото правоотношение или от 
неговата продължителност, в рамките на прехвърлянето на стопанска дейност 

3. Заявление за възстановяване на извършени разходи по реда на чл. 25 (Б) параграф 5 
- 9, чл. 26 (Б) параграф 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 987/2009 или чл. 34 от Регламент 
(ЕИО) № 574/72, или действащи двустранни спогодби/договори за социално 
осигуряване 

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

1. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за прилагането на 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. 

относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО 

2. Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно прилагането и 
оценката на Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия 
режим на облагане с акциз 

3. Европейската съдебна практика и забраната за ограничение на вноса между 
държавите-членки на ЕС 

4. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска 
практика - потребителски кредит и мерки за събиране на вземане, провеждани 
паралелно с действията на съдебен изпълнител 

5. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. 
Европейска съдебна практика - процедури за алтернативно решаване на спорове – 
Медиация във връзка с възражение, подадено от потребители в рамките на заповедно 

производство, образувано по заявление на кредитна институция 

Търговски отношения. Сделки и застраховане 
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1. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското 

законодателство - нищожност на договор за застраховка "Гражданска отговорност", 
поради декларирани неверни данни 

2. Право на обезщетение при задължителна застраховка "Гражданска отговорност" - 
искове, предявени от увредената страна пряко срещу застрахователя 

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. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2017 г. 

2. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз 
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 35; 988 36 06 - Търговски отдел 

923 98 00; 980 48 27 - Централа 

finance@apis.bg 
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