
Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец април 2018 г. 

ЕВРО ФИНАНСИ – Съдържание на официалното издание на Международните 

стандарти за финансови отчети; Минимални изисквания за съдебната 

процедура, която води до съдебно решение за безспорно вземане; 

Приспадане на допълнително начислен ДДС; Приспадане на ДДС, платен и 

фактуриран няколко години след доставката; Неправилно обложена с ДДС 
доставка на земя - Корекция на приспаданията 

Данъчна политика 

1. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци. Европейска практика (вкл. 

и преюдициално запитване от български съд) - възстановяване на надвзетия ДДС след 

срока - Размер на лихвите за забава, които се дължат съгласно националното право - 
Намаляване на размера на тези лихви поради независещи от данъчнозадълженото 
лице причини 

2. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на 
доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - ограничения на принципа 
ne bis in idem - Наказателноправен характер на административната санкция - 

Тълкуване на член 50 от Хартата на основните права на Европейския съюз в 
светлината на член 4 от Протокол № 7 към Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи 

3. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност 
на лица, неустановени на територията на страната - освобождавания при износ - 
Задължения, необходими за осигуряване на правилното събиране на ДДС и 
предотвратяване на измамите - Правна уредба на държава членка, която поставя като 

условие за освобождаване реализирането на определен минимален оборот или 
сключването на договор с оператор, оправомощен да възстановява ДДС на пътниците 

4. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане - 
заличаване на регистрацията по ДДС - Задължение за внасяне на ДДС, събрано в 
периода, в който е заличен идентификационният номер по ДДС - Непризнаване на 
право на приспадане на ДДС във връзка с покупките, направени през този период 

5. Особени случаи на вътреобщностни доставки - подробни правила за упражняване на 
правото на приспадане на ДДС, платен и фактуриран няколко години след доставката 
на разглежданите стоки - Преклузивен срок 

6. Правото на данъчен кредит и европейското законодателство (вкл. и преюдициално 
запитване от български съд) - срок, предвиден в националното законодателство за 
упражняване на правото на приспадане - Приспадане на допълнително начислен ДДС, 
заплатен на държавата и включен в документи за поправка на първоначални фактури 

след установяване на допълнително задължение 
7. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика - ограничение на правото на 

приспадане на данъка, платен за получена доставка - Неправилно обложена с ДДС 
доставка на земя - Корекция на приспаданията - Промяна на информацията в 
първоначалната фактура от доставчика 

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и 
финансова отчетност 

1. IFRIC Interpretation 22: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration 
2. International financial reporting standard (IFRS) 1 First-time Adoption of International 

Financial Reporting Standards 
3. КРМСФО Разяснение 22: Сделки в чуждестранна валута и авансово възнаграждение 
4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на 

Международните стандарти за финансово отчитане 
5. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на 

някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/ 

2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП) – 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
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6. Съдържание на официалното издание на Международните стандарти за финансови 

отчети (МСФО), МСС (съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 НА КОМИСИЯТА), 
примери и приложения 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Обезщетения, получавани без вноски в рамките на Европейския съюз - право на 

търговския представител на фиксирано обезщетение или на обезщетение за вреди 
след прекратяване на договор за търговско представителство - Изключване на това 
право в случай на прекратяване на договора по време на уговорения в него срок за 
изпитване 

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

1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика 
- разпоредба, съгласно която инвеститор от едната договаряща се страна може да 

сезира арбитражен съд в случай на спор с другата договаряща се страна - Автономия 
на правото на Съюза 

2. Доклад за България за 2018 г., включващ задълбочен преглед относно 
предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси 

Търговски отношения. Сделки и застраховане 

1. Връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в 

държавите-членки на Европейския съюз - въвеждане на европейско изпълнително 
основание при безспорни вземания, ако длъжникът не е бил информиран за адреса на 
институцията, пред която се обжалва - Установяване и подробно определение на 

минимални изисквания за съдебната процедура, която води до съдебно решение за 

безспорно вземане 
2. Общностна данъчно-правна практика при прехвърляне на дялове между търговски 

дружества и обезценка на дяловете - замяна на ценни книжа - Капиталови печалби от 
тази сделка - Отлагане на данъчното облагане - Капиталови загуби при последващото 
прехвърляне на получените ценни книжа 

3. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по 

несъстоятелност - схеми за гарантиране на депозитите и обезщетяване на 
инвеститорите - Парични средства, които са предоставени на банка за записването на 
бъдещи акции и облигации 

Европейска съдебна практика 

1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика 

2. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване 
3. Решения на европейски съдилища по дела от България 

Справочник 

1. БВП, правителствен дефицит/излишък и дълг на страните - членки на ЕС 

2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2018 г. 
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 (ХИПЦ) в Европейския съюз 
5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и 

ценови показатели 

Валутни курсове, лихви 

1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства 
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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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