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ЕВРО ФИНАНСИ – Дейности, извършвани от частноправно дружество - 

Действително икономическо и търговско положение по сделките; 
Прихващане или възстановяване на надвзетия ДДС - Допълнителни 
задължения за плащане; Годишен отпуск — Извънреден труд - Изчисляване 
на работното време на месечна основа; Държавни помощи - Принципи на 
прозрачност и на недопускане на дискриминация 

Данъчна политика 

1. Данъчни преференции във връзка с изискванията за държавно подпомагане. Държавни 
помощи - европейската съдебна практика - Държавни помощи - Изключване на 
предприятия в затруднено положение от подкрепа от Европейски фонд за регионално 
развитие - Условия за пораждане на действие на увеличаването на капитала - Дата на 
представяне на доказателства за това увеличаване - Принципи на прозрачност и на 
недопускане на дискриминация - Понятия „записан акционерен капитал“ и 
„предприятие в затруднено положение“ 

2. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС. Облагане на вътреобщностните услуги. 
Европейски практики (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - 
Изискуемост на ДДС — Получаване на плащането — Възникване и обхват на правото 
на приспадане на платения по получени доставки ДДС — Дерогиране — Касова 
отчетност — Отдаване под наем и пренаемане на сграда, предназначена за 
промишлена или търговска дейност 

3. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък 
върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) 

4. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика 
5. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на 

данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика - Данък върху добавената стойност — 
Намалена ставка за доставките на дървесина за ползване като дърва за огрев — 
Разграничаване в зависимост от обективните характеристики и свойства на стоките — 
Форми на дървен материал, предназначени за горене, задоволяващи една и съща 
нужда на потребителя и намиращи се в конкуренция — Принцип на данъчен 
неутралитет — Понятие „дървесина за ползване като дърва за огрев“ 

6. Европейски практики при лихви, глоби и неустойки и данъчното им третиране (вкл. и 
преюдициални запитвания от български съдилища) - Право на приспадане на ДДС - 
Прихващане или възстановяване на надвзетия ДДС - Допълнителни задължения за 
плащане - Принцип на данъчен неутралитет - Принципи на равностойност и 
ефективност 

7. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска 
съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Облагаеми 
сделки - Дейности, извършвани от частноправно дружество — Стопанисване на 
паркинги в частни имоти - Такси за контрол, които това дружество събира от 
aвтомобилните водачи, неспазили общите условия за използване на тези паркинги - 
Действително икономическо и търговско положение по сделките – Понятие “доставката 
на услуги е извършена „възмездно“ 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките 
на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) - Организация на 
работното време - Годишен отпуск — Извънреден труд - Изчисляване на работното 
време на месечна основа — Липса на увеличение за извънреден труд при ползване на 
отпуск 

2. Създаване на обща рамка за равно третиране при заетостта и професията в рамките на 
ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Уволнение на работник, 
станал трайно неспособен да изпълнява съществените функции на заеманата от него 
длъжност - Служител, назначен с изпитателен срок - Подходящо приспособяване на 
работната среда за лицата с увреждания - Задължение за преназначаване на друга 
длъжност - Приемане, когато не е налице непропорционална тежест за работодателя - 
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Понятия „работник“, „увреждане“ и „подходящо приспособяване на работната среда за 
лицата с увреждания“ 

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) - 
Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Потребителски договори — 
Избор на приложимо право — Изключване на договори за вещно право върху 
недвижима вещ или за наем на недвижима вещ — Договор за продажба, включващ 
договор за наем и договор за предоставяне на услуги, отнасящи се до дървета, 
засадени единствено за дърводобив с цел печалба 

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

Търговски отношения. Сделки и застраховане 

1. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското 
законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Свободно 
предоставяне на услуги — Застрахователна и презастрахователна дейност — 
Ликвидация на застрахователни предприятия — Последици за висящите производства 
от производството за ликвидация — Изключение за прилагането на lex concursus — Lex 
processus — Понятия „производство за ликвидация“, „висящи правни спорове“ и 
„висящи съдебни производства“, „активи“, имущество или право, което е отнето на 
застрахователното предприятие“ 

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 - 2021 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 

http://web.apis.bg/p.php?i=2845221
http://web.apis.bg/p.php?i=3442741
http://web.apis.bg/p.php?i=292414
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=275492
http://web.apis.bg/p.php?i=275478
http://web.apis.bg/p.php?i=284986
http://web.apis.bg/p.php?i=275415
http://web.apis.bg/p.php?i=275416
http://web.apis.bg/p.php?i=275417
http://web.apis.bg/p.php?i=275418
http://web.apis.bg/p.php?i=275337


970 89 44 - HELP Desk 

923 98 00; 980 48 27 - Централа 

finance@apis.bg 
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