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Tax & Financial Standards

Нови решения
дело C284/16 от 6 март 2018 година

Автономия на правото на Съюза - Съвместимост на механизма за
уреждане на споровете между инвеститори и държави, въведен с

вътрешен за Съюза двустранен договор за инвестициите, с правото на
ЕС - Разпоредба, съгласно която инвеститор от едната договаряща се

страна може да сезира арбитражен съд в случай на спор с другата
договаряща се страна

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Структурирана система от принципи, норми и взаимозависими правоотношения, 

които обвързват взаимно самия Съюз и неговите държави членки.
Механизъм за решаване на спорове между инвеститор и държава членка, с който 

би могло да бъде изключено решаването на тези спорове по начин, гарантиращ 
пълната ефективност на правото на Съюза.

Двустранна спогодба за защита на инвестициите между държави — членки на 
Съюза, съгласно която при спор във връзка с инвестиции в едната договаряща се 
държава инвеститорът от другата договаряща се държава може да иска образуване 
на производство срещу първата държава пред арбитражен съд.

Съвместимост на механизма за уреждане на споровете между инвеститори и 



държави, въведен с вътрешен за Съюза двустранен договор за инвестициите, с член 
18, параграф 1 ДФЕС и членове 267 ДФЕС и 344 ДФЕС.

Спор по повод на арбитражно решение постановено от арбитражния съд, 
предвиден от Спогодбата за насърчаване и взаимна защита на инвестициите между 
Кралство Нидерландия и Чешката и Словашка федерална република.

дело C159/17 от 7 март 2018 година

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

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:
Национална правна уредба, която позволява на данъчната администрация да 

откаже на данъчнозадължено лице правото на приспадане на ДДС, когато 
регистрацията му по ДДС е заличена, поради това че не е подало декларации по ДДС
в законния срок за даден период.

Материалноправни изисквания, пораждащи право на приспадане на платения 
ДДС по получени доставки от данъчнозадълженото лице.

Спор по повод на правото на приспадане на данъка върху добавената стойност 
във връзка с извършени покупки по време на период на заличаване на 
регистрацията по ДДС.


