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

ЕВРО ФИНАНСИ – Данъчни облекчения за доходите на физически лица и 

европейската практика; Данък, удържан при източника; Установяване на 

задължения за данъци - Индуктивен метод за определяне на данъчната 

основа - Липса на фактури – Използване на съдебна експертиза; 

Застраховка "Гражданска отговорност" - Понятие "използване на превозни 
средства" 

Данъчна политика 

1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика 

2. Данъчно събитие и облагане на вътреобщностните услуги с данък върху добавената 

стойност - Европейски практики (вкл. и преюдициални запитвания от български 
съдилища) - Данъчно облагане на посредници на професионални футболни играчи — 
Плащане чрез вноски и под условие — Данъчно събитие, изискуемост и събиране на 
данъка 

3. Европейска практика при двойно данъчно облагане на дивидентите и начини за 
неговото избягване - Данък, удържан при източника, върху брутния размер на 

дивиденти с национален произход, изплатени на чуждестранни дружества - Отлагане 
на данъчното облагане на дивиденти, разпределяни на местно дружество, имащо 
отрицателен финансов резултат - Различно третиране - Балансирано разпределение на 
данъчните правомощия между държавите членки - Ефективност на събирането на 
данъка - Дискриминация 

4. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и 
преюдициално запитване от български съд) - Приспадане на вноските към 

професионален пенсионен фонд и за частно пенсионно осигуряване - Данък върху 
доходите - Изключване на чуждестранните лица 

5. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и 
преюдициални запитвания от български съдилища) - Специални режими, приложими 
по отношение на произведения на изкуството. Режим за облагане на маржа на 
печалбата. Условия за прилагане 

6. Европейски практики при лихви, глоби и неустойки и данъчното им третиране (вкл. и 
преюдициални запитвания от български съдилища) 

7. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане - 
Производство по установяване на задължения за данъци - Индуктивен метод за 
определяне на данъчната основа - Национален закон, предвиждащ изчисляване на 
ДДС въз основа на предполагаем оборот; Обхват на правото на приспадане – Тежест 
на доказване на правото на приспадане - Липса на фактури – Използване на съдебна 

експертиза 
8. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска 

съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) 
9. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС. Европейска съдебна 

практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Намаляване на 
данъчната основа за начисляване на ДДС - Действия в рамките на производство по 
несъстоятелност, за да се събере ДДС - Управление на общински публични услуги 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките 
на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България) - Услуги в рамките на вътрешния 

пазар - Деклариране на работници - Съхраняване и превод на документи за трудово 
възнаграждение - Спиране на плащанията - Обезпечаване на глоба, която евентуално 
може да бъде наложена на доставчика на услуги 

2. Заявление за постоянно пребиваване в Република България на граждани на 
Европейския съюз и членовете на техните семейства 

3. Обезщетения, получавани без вноски в рамките на Европейския съюз - Координиране 

на правото на държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите 

търговски представители - Самостоятелно зает посредник, упражняващ дейността си от 
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предприятието на принципала - Изпълнение на други задачи освен свързаните с 

договарянето на продажбата или покупката на стоки за принципала 

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, 

фондове 

1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика 

- Облигации, емитирани от държава членка - Участие на частния сектор в 
преструктурирането на публичния дълг на тази държава - Едностранно изменение с 
обратно действие на условията по заема - Клаузи за колективно действие - Иск срещу 
посочената държава, предявен от частни кредитори, които държат тези облигации като 
физически лица - Отговорност на държавата за действия или бездействия при 
упражняването на държавна власт - Понятие „граждански и търговски дела“ 

Търговски отношения. Сделки и застраховане 

1. Искане от съда или правораздавателния орган за попълване и/или поправка на исков 

формуляр - формуляр Б 
2. Право на обезщетение при задължителна застраховка "Гражданска отговорност" - 

задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни 
превозни средства - Произшествие с участието на два автомобила, паркирани в 
паркинг - Понятие „използване на превозни средства“ 

3. Процесуални правила в ЕС за искове с малък материален интерес - Европейска 

процедура за искове с малък материален интерес - Презгранични дела - Дело, в което 
страната, завела делото, и ответната страна са с местоживеене или обичайно 
пребиваване в същата държава членка, в която е сезираният съд или 
правораздавателен орган - Понятие "страни" 

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. 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. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2018 г. 
6. Списък на забранените авиокомпании на територията на ЕС 
7. 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 

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) 
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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 00; 980 48 27 - Централа 

finance@apis.bg 
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