Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец март 2017 г.
ЕВРО ФИНАНСИ – Запитване от български съд относно изнасяне без
митническа декларация на стока, подлежаща на облагане с износни сборове
- Декларация за износ със задна дата. Потребителски кредит - право на
възражение срещу принудително изпълнение на основание твърдян
неравноправен характер на договорни клаузи

Данъчна политика
1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и
преюдициално запитване от български съд) - плащане на лихви при възстановяване на
антидъмпинговите мита. Задължение за олихвяване на възстановяваните суми за
вносни сборове от момента на плащането на сборовете до възстановяването им
2. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика приспадане на "отрицателните доходи" на гражданин на държава членка, който
получава доходи на територията на тази държава членка и на територията на трета
държава и пребивава на територията на друга държава членка
3. Данъчни преференции във връзка с изискванията за държавно подпомагане и
европейската съдебна практика - право на облекчения във връзка със сумите за
покриване на общите разходи на електроенергийната система
4. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС и
европейското законодателство в тази област - третиране по ДДС на дейност по
управление и предоставяне на достъп до пътна инфраструктура срещу заплащане на
пътна такса от публичноправни субекти
5. Европейска данъчна практика при "внос" на употребявани автомобили (вкл. и
преюдициално запитване на български съд) - прилагане на режима за облагане на
маржа на печалбата към продажбата на части, демонтирани от излезли от употреба
превозни средства, предназначени за продажба като резервни части - понятие "стоки
втора употреба"
6. Европейска съдебна практика при вътреобщностните доставки (ВОД) - условия за
освобождаване от ДДС на вътреобщностна доставка
7. Европейски практики при лихви, глоби и неустойки и данъчното им третиране (вкл. и
преюдициални запитвания от български съдилища) - данъчно законодателство в
областта на слабата капитализация на дъщерните дружества. Данъчно освобождаване
на доходите от лихви на местно дружество, когато установено в друга държава членка
свързано дружество от същата група няма право да му бъдат приспаднати съответните
разходи за лихви съгласно нормите в последната държава членка
8. Митнически съюз и свободно движение на стоки. Европейска съдебна практика (вкл. и
преюдициално запитване от български съд) - относно изнасяне от митническата
територия на Съюза без митническа декларация на стока, подлежаща на облагане с
износни сборове. Декларация за износ със задна дата
9. Прагове за регистрация по ДДС в страните-членки на ЕС

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги
1. Парични обезщетения за болест в рамките на ЕС - помощ за издръжка на лица с
увреждания (компонент "грижа"). Социална сигурност на работниците мигранти право на прехвърляне на обезщетението. Понятия "обезщетение за болест",
"обезщетение за инвалидност" и "компетентна държава"
2. Правила за избягване съвпадането на различни видове обезщетения в рамките на
Европейския съюз - равно третиране на обезщетенията за старост на две държави
членки на Европейското икономическо пространство - Понятие "равностойни
обезщетения"

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

1. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга.
Европейска съдебна практика - квалифициране на схема за колективно участие в
държавна лотария като "пирамидална схема"
2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска
практика - право на възражение срещу принудително изпълнение на основание
твърдян неравноправен характер на договорни клаузи

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

Класификатор по държави
1.
2.
3.
4.

Географски особености на прилагането на ДДС в общността
Еволюция на ставките на ДДС, приложими в страните-членки
Прилагане на "Паркингова" (преференциална) ставка в някои страни-членки
Прилагане на намалени ставки на ДДС от страните членки по отношение на
категориите стоки и услуги, съдържащи се в Анекс III на Директива 2006/112/ЕС
5. Случаи, в които нулевата ставка се прилага към потреблението в законодателството на
страните членки (Раздел VIII, Част IV от Директива за ДДС 2006/112/ЕС)
6. Списък на ДДС ставките, прилагани в страните-членки
7. Ставки на ДДС, общо прилагани в страните-членки към някои продукти или услуги

Справочник
1. Застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че
желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България
2. Застрахователи от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор,
че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки
3. Застрахователни посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за
финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество
на територията на Република България
4. Застрахователни посредници от Република България, нотифицирали Комисията за
финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество
на територията на държави членки
5. Календар за тръжни операции на Евросистемата през 2017 г.
6. Календар за тръжни операции на Евросистемата през 2018 г.
7. Минимална работна заплата и покупателна способност в страните-членки от
Европейския съюз
8. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2017 г.
9. Реален БВП на глава от населението и темп на прираст
10. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
11. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и
ценови показатели

Валутни курсове, лихви
1.
2.
3.
4.
5.

Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните
извън Еврозоната
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