
Нови решения за Февруари

Tax & Financial Standards

Нови решения

дело C182/17 от 22 февруари 2018 година

Облагане на дружество с данък върху добавената стойност за дейности,
възложени му по силата на договор, сключен с община - Определяне на

някои публични задачи и възнаграждението за тях в този договор  -
Изпълнение на тези задачи - Третиране като данъчно незадължени лица -

Понятие за „публичноправен орган“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Търговско дружество, притежавано на 100 % от община, на което са възложени 

някои публични задачи от компетентността на тази община. 
Определяне на тези задачи и възнаграждението за тях в договор, сключен между 

дружеството и посочената община.
Доставка на услуги в хипотеза, при която тази дейност представлява 

икономическа дейност по смисъла на член 9, параграф 1 от директива 2006/112/ЕО.
Правило за третиране като данъчно незадължени по ДДС лица.
Понятие за „публичноправен орган“.

дело C185/17 от 22 февруари 2018 година



Обща митническа тарифа - Класиране на стоките - Хармонизиран
европейски стандарт EN 590:2013 - Критерии, релевантни за

класирането на дадена стока като газьол

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките.
Минерално масло класирано като газьол в подпозиция 2710 19 43 от КН, когато 

отговаря на изискванията, посочени в стандарт EN 590:2013, отнасящи се до газьола, 
предназначен за арктически климат или сурови зимни условия.

Спор по повод на тарифното класиране по КН на декларирано от дружество 
минерално масло.

дело C289/17 от 28 февруари 2018 година

Въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни
вземания - Изисквания към удостоверяването - Съдебно решение за

безспорно вземане, при отсъствие на участие на длъжник в съдебната
процедура - Непосочване на адреса на институцията, пред която може да
се оспори вземането или да се подаде жалба срещу решението - Права на

длъжника

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Европейско изпълнително основание при безспорни вземания.
Установяване и подробно определение на минимални изисквания за съдебната 

процедура, която води до съдебно решение, за да се гарантира, че длъжникът е 
информиран за съдебните действия срещу него. Обхват на приложимост на 
задължителните стандарти.

Предоставяне на длъжника на съответната информация относно процесуалните 
стъпки за оспорване на вземането.

Издаване на европейско изпълнително основание, ако длъжникът не е бил 
информиран за адреса на институцията, пред която се обжалва, но му е предоставена 
цялата друга информация.

Непосочване на адреса на институцията, пред която може да се оспори вземането 



или да се подаде жалба срещу решението.
Пет спора между кредитори и длъжници по повод удостоверяването като 

европейско изпълнително основание на решенията за издаване на заповед за 
плащане, издадени срещу последните в тяхно отсъствие.

дело C307/16 от 28 февруари 2018 година

Данък върху добавената стойност - Освобождавания при износ - 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

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Oсвобождаване от данък върху добавената стойност при износ на стоки извън 

Европейския съюз.
Възможност за прилагане на освобождаването от данъчнозадължено лице, което 

не отговаря на условието за достигане на минимален праг на оборота през 
предходната данъчна година, а няма и сключен договор с оператор, оправомощен да 
възстановява ДДС на пътниците.

Задължения, необходими за осигуряване на правилното събиране на ДДС и 
предотвратяване на измамите.

Спор във връзка с освобождаването от данък върху добавената стойност на 
доставките на стоки, изпратени до местоназначение извън Европейския съюз в 
личния багаж на пътници.

дело C387/16 от 28 февруари 2018 година 
Приспадане на данъка - 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 - Данъчен неутралитет - Правна

сигурност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Приспадане на данъка, платен по получени доставки.
Изплащане на лихви при възстановяване на надвзетия данък след срока. 

Получаване на значителни по размер суми за лихви от данъчнозадълженото лице 
спрямо подлежащия на възстановяване данък.

Възможност за намаляване на дължимите лихви поради независещи от 
данъчнозадълженото лице причини.

Принцип на данъчен неутралитет. Принцип на равностойност и ефективност. 



Принципи на правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания.
Спор относно размера на лихвите за забава, дължими на дружество поради 

възстановяването след срока на надвзетия данък върху добавената стойност.

дело C396/16 от 22 февруари 2018 година 
Корекция на първоначално определената сума за приспадане по
получени доставки - Последствия от влязло в сила решение за

одобряване на предпазен конкордат - Понятие „сделки, по които не е
извършено никакво плащане или е извършено частично плащане“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Корекция на първоначално определената сума за приспадане по получени доставки. 
Промяна във факторите, използвани за определяне на сумата за приспадане. 
Задължение за съгласуваност при прилагането на режимите за корекция на 
облагането и приспадането в случай на неизвършване на плащане.

Сделки, по които не е извършено никакво плащане или е извършено частично 
плащане.

Намаление на ДДС, приспаднат от неплатежоспособно данъчнозадължено 
лице, чиито дългове са предмет на решение за предпазен конкордат. Последствия от 
влязло в сила решение за одобряване на предпазен конкордат. Одобрен окончателно 
предпазен конкордат.

Спор във връзка с претенция за плащането на данък върху добавената 
стойност.

дело C398/16 от 22 февруари 2018 година 
Корпоративен данък - Предимства, свързани с образуването на обща

данъчна единица - Изключване на трансграничните групи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Корпоративни данъци в хипотезата на групи, съставени от дружество майка и 
неговите дъщерни дружества. Приспадане от местно дружество майка на лихви по 
заем за придобиване на дялове от чуждестранно дъщерно дружество. Приспадане от 
местно дружество майка на загуба на стойността на дяловото му участие в дъщерно 
дружество в резултат на курсовите разлики.

Непряко притежание на акции, при условие че те се притежават пряко от едно 
или повече данъчнозадължени лица, които са част от обща данъчна единица.

Съдебни производства във връзка с възможността за данъчно приспадане на 
платените лихви по заем и на загуба при обмяна на валута.



дело C518/16 от 28 февруари 2018 година 
Държавни помощи - Помощ de minimis под формата на данъчно

облекчение - Национално законодателство, съгласно което данъчното
облекчение не се предоставя по отношение на инвестирането в

производството на продукция за износ
Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Помощ под формата на данъчно облекчение. 
Инвестиране в производството на продукция за износ. 
Забрана на помощите, свързани с износа за държави членки, дори когато тези 

помощи не превишават прага de minimis.  
Помощи, които биха могли да засегнат търговията между държавите членки — 

както пряко, като осигурят конкурентно предимство на изнасяната продукция, така 
и непряко, като предизвикат симетрични контрамерки.

Спор по повод на искане за обезщетение поради допуснато нарушение на 
разпоредбите на член 1, параграф 1, буква г) от Регламент № 1998/2006.

де дело C628/16 от 21 февруари 2018 година 
Данък върху добавената стойност - Последователни доставки на едни и

същи стоки - Място на втората доставка - Право на приспадане -
Оправдани правни очаквания на данъчнозадълженото лице, че

предпоставките за право на приспадане са налице
Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Доставка на стоки, изпратени или превозени до местоназначение извън 
съответната им територия, но на територията на [Европейския съюз], от или за 
сметка на продавача или клиента, придобиващ стоките за друго данъчнозадължено 
лице. 

Cлучай на две последователни доставки, които водят само до един 
вътреобщностен превоз.

Хипотеза, в която втората доставка по верига от две последователни доставки, 
предполагаща един-единствен вътреобщностен превоз, е вътреобщностна доставка. 

Спор по повод правото на приспадане на платения по получени доставки данък 
върху добавената стойност.


