Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец март 2020 г.
ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд - Санкция за
неспазване на митническото законодателство; Промените на ДДС в ЕС по
отношение на режима на складиране на стоки до поискване от клиента;
Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти
за финансово отчитане - Концептуалната рамка за финансово отчитане към
МСС / МСФО; Санкциониране на злоупотребите, произтичащи от
използването на последователни срочни трудови договори

Данъчна политика
1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и
преюдициални запитвания от български съдилища) - Кражба на стоки, поставени под
режим на митническо складиране - Отклоняване от митнически надзор - Лице,
отговорно за отклоняването - Санкция за неспазване на митническото законодателство
2. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък
върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
3. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика - Данък
върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Болнична и медицинска
помощ — Услуги, предоставяни при социални условия, сравними с приложимите за
публичноправните субекти — Възможност за избор на режим на облагане — Запазване
на режима на облагане — Промяна на условията на извършване на дейността —
Понятие „сравними социални условия“
4. Европейски директиви относно общата система на данъка върху добавената стойност
(вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Данък върху оборота в сектора на
търговията на дребно в търговски обекти — Прогресивен данък, който засяга в поголяма степен предприятията, притежавани от физически или юридически лица от
други държави членки, отколкото местните предприятия — Ставки на прогресивния
данък, приложими за всички данъчнозадължени лица
5. Европейски практики при лихви, глоби и неустойки и данъчното им третиране (вкл. и
преюдициални запитвания от български съдилища) - Базиран на оборота данък върху
рекламните дейности - Задължения, свързани с данъчната регистрация - Налагане на
глобa поради неизпълнение на задължението за регистрация - Принцип за
недопускане на дискриминация
6. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска
съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Командироване
на персонал от дружество майка в дъщерното му дружество - Възстановяване от страна
на дъщерното дружество до размера на направените разходи
7. Облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени
по електронен път
8. Особени случаи на вътреобщностни доставки
9. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество
и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото
предприятие - Преместване на мястото на действително управление на дружество в
държава членка, различна от държавата членка на неговото учредяване - Преместване
на мястото на данъчна регистрация в тази друга държава членка - Национална правна
уредба, която не допуска позоваване на данъчна загуба, претърпяна в държавата
членка на учредяване преди преместването на мястото на действително управление

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и
финансова отчетност
1. Анализ на Концептуалната рамка за финансово отчитане към МСС / МСФО
2. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за
финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
3. Коментар за същността на всеобхватния доход по МСС 1

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

1. Практика и проблеми при трудовите правоотношения в рамките на ЕС - Рамково
споразумение за срочната работа — Неспазване от работодателя на законовия срок,
определен за окончателното заемане на длъжност, която е временно заета от работник
на срочен трудов договор — Имплицитно продължаване на трудовото правоотношение
всяка година — Заемане на същата длъжност от работник на срочен трудов договор в
рамките на две последователни назначения — Мерки, насочени към предотвратяване и
евентуално към санкциониране на злоупотребите, произтичащи от използването на
последователни срочни трудови договори или правоотношения — Процедури за подбор
за окончателно заемане на длъжностите, временно заети от работници на срочен
трудов договор — Понятие „обективни причини“, обосноваващи подновяването на
последователни срочни трудови договори или правоотношения — Понятие
„последователни срочни трудови договори или правоотношения

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали,
фондове
1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска
практика – Договор за ипотечен кредит — Променлив лихвен процент — Референтен
индекс, основан на ипотечните кредити на спестовните каси; Задължение за проверка
от кредитора на кредитоспособността на потребителя - Възможност на повдигнатото от
потребителя възражение за недействителност на договора да се противопостави
изтичането на давностния срок; Договор за кредит в чуждестранна валута — Служебна
проверка от националния съд на неравноправния характер на съдържащите се в
договора клаузи
2. Обяснителни бележки за промените на ДДС в ЕС по отношение на режима на
складиране на стоки до поискване от клиента, верижните сделки и освобождаването
на вътреобщностните доставки ("Бързи решения за 2020 г.")

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 - 2020 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 (ХИПЦ) в Европейския съюз
4. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и
ценови показатели

Валутни курсове, лихви
1.
2.
3.
4.
5.

Лихвени проценти
Лихвени проценти
Лихвени проценти
Лихвени проценти
Тримесечни лихви
извън Еврозоната

по депозити (салда). Депозити на домакинства
по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
по кредити (салда). Кредити за домакинства
по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
като процент годишно, средни стойности за периода, за страните
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