
Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец ноември 2021 г. 

ЕВРО ФИНАНСИ – Международни стандарти за финансово отчитане – 

консолидирана версия; Неизпълнение на данъчни задължения или 
недеклариране на доходи -- Формални предпоставки; Данък върху 
добавената стойност — Право на приспадане — Фактура, в която е посочен 
фиктивен доставчик; Насърчаване и защита на инвестициите — Арбитражно 
производство; Право на обезщетения - Понятия "осигурено лице" и 
"държава членка по осигуряване" 

Данъчна политика 

1. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на 
доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Право на приспадане на 
ДДС - Заличаване на регистрацията за целите на ДДС на данъчнозадължено лице - 
Отказ да се признае право на приспадане - Формални предпоставки 

2. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност 
на лица, неустановени на територията на страната 

3. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък 
върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално 
запитване от български съд) - Данък върху добавената стойност — Право на 
приспадане — Механизъм за обратно начисляване — Материалноправни условия за 
правото на приспадане — Качество на данъчнозадължено лице на доставчика — 
Тежест на доказване — Измама — Фактура, в която е посочен фиктивен доставчик 

4. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС. Европейска съдебна 
практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Данък върху добавената 
стойност — Намаляване на данъчната основа по ДДС — Пълно или частично 
неплащане на цената поради несъстоятелност на длъжника — Условия, предвидени в 
национална правна уредба, за коригиране на ДДС по извършена доставка — Условие 
частично или изцяло неплатеното вземане да не е възникнало в шестмесечния период, 
предхождащ обявяването на дружеството длъжник в несъстоятелност 

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и 
финансова отчетност 

1. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство 
2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на 

Международните стандарти за финансово отчитане 
3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации 
4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 5 Нетекущи активи, държани 

за продажба, и преустановени дейности 
5. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: 

оповестяване 
6. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Допълнителна информация за формуляр А1 и неговото използване (PDF-формат) 
2. Запазване на правото на обезщетение за безработица – формуляр U2 (PDF-формат) 
3. Медицинско лечение за бивш пограничен работник в предишна държава на заетост - 

формуляр S3 (PDF-формат) 
4. Обезщетения за болест в натура в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от 

български съд) - Трансгранично здравно обслужване - Право на обезщетения в натура, 
предоставени от държавата членка на пребиваване за сметка на държавата членка, 
която отговаря за изплащането на пенсията - Възстановяване на разходите за здравно 
обслужване, получено в държава членка, различна от държавата членка на 
пребиваване и от държавата членка, отговорна за изплащането на пенсията – Условия 
- Понятия „осигурено лице“ и „държава членка по осигуряване“ 

http://web.apis.bg/p.php?i=364357
http://web.apis.bg/p.php?i=275297
http://web.apis.bg/p.php?i=275307
http://web.apis.bg/p.php?i=275325
http://web.apis.bg/p.php?i=312868
http://web.apis.bg/p.php?i=3317224
http://web.apis.bg/p.php?i=2327397
http://web.apis.bg/p.php?i=2327459
http://web.apis.bg/p.php?i=2327508
http://web.apis.bg/p.php?i=4767055
http://web.apis.bg/p.php?i=4754408
http://web.apis.bg/p.php?i=4758782
http://web.apis.bg/p.php?i=411704
http://web.apis.bg/p.php?i=292582


5. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките 
на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) - Защита на 
безопасността и здравето на работниците — Организация на работното време — 
Задължително професионално обучение, преминавано по искане на работодателя — 
Понятия „работно време“ и „почивка“ 

6. Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност, което 
се прилага по отношение на притежателя - формуляр A1 (PDF-формат) 

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

1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика 
(вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Споразумение относно взаимното 
насърчаване и защита на инвестициите — Арбитражно производство — Спор между 
инвеститор от една държава членка и друга държава членка — Арбитражна клауза, 
предвидена в това споразумение, която противоречи на правото на Съюза — 
Арбитражно споразумение ad hoc между страните по този спор — Участие в 
арбитражното производство — Мълчаливо волеизявление на тази друга държава 
членка да сключи посоченото арбитражно споразумение — Незаконосъобразност 

2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска 
практика - Договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута - 
Договорна клауза относно курс купува и курс продава на чуждестранна валута - 
Изискване за разбираемост и прозрачност - Правомощия на националния 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 

4. Погасителна давност съгласно ДОПК. Защита на финансовите интереси на Европейския 
съюз 

Търговски отношения. Сделки и застраховане 

1. Интрастат декларации - задължени лица, прагове, срокове на подаване 
2. Общностна данъчно-правна практика при борсова търговия и прехвърляне на дялове 

между търговски дружества. Обезценка на дяловете (вкл. преюдициално запитване от 
български съд) - Пазари на финансови инструменти - Инвестиционни посредници - 
Оценка за целесъобразност и задължения за водене на съответните регистри - 
Съхраняване на документация - Ред и условия за съхраняване - Информация относно 
категоризирането на клиент - Информация относно разходите и свързаните такси, 
отнасящи се до инвестиционните услуги 

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. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2021 г. 
2. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели 
3. 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 

4. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и 
ценови показатели 

Валутни курсове, лихви 

http://web.apis.bg/p.php?i=334281
http://web.apis.bg/p.php?i=411701
http://web.apis.bg/p.php?i=278008
http://web.apis.bg/p.php?i=348228
http://web.apis.bg/p.php?i=3442741
http://web.apis.bg/p.php?i=330962
http://web.apis.bg/p.php?i=275360
http://web.apis.bg/p.php?i=398068
http://web.apis.bg/p.php?i=275501
http://web.apis.bg/p.php?i=275503
http://web.apis.bg/p.php?i=275502
http://web.apis.bg/p.php?i=492462
http://web.apis.bg/p.php?i=275492
http://web.apis.bg/p.php?i=3943121
http://web.apis.bg/p.php?i=275478
http://web.apis.bg/p.php?i=284986


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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