Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец юни 2018 г.
ЕВРО ФИНАНСИ – Европейска практика при запитвания от български съд приспадане на ДДС при плащане на аванс; Придобивания, освободени от
ДДС - насрещна престация за обратно изкупуване на акции; Изпълнителен
запор в рамките на Европейска програма; Квалифициране на дейността на
застрахователен посредник

Данъчна политика
1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика прехвърляне на недвижим имот от акционерно дружество в полза на акционер като
насрещна престация за обратното изкупуване на неговите акции - Понятия
„икономическа дейност“ и „възмездна доставка“
2. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС и
европейското законодателство в тази област - възмездна доставка на стоки Прехвърляне на правото за разпореждане с материална вещ като собственик Прехвърляне на собствеността върху принадлежащ на община имот към държавата,
срещу заплащане на компенсация, за целите на строителството на републикански път
- Понятия „доставка на стоки“ и „компенсация“
3. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на
доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - невнасяне в определения
от закона срок на дължимия на база на годишната данъчна декларация ДДС Национална разпоредба, която криминализира невнасянето на ДДС над определен
паричен праг, който е по-висок от прага за криминализиране на неплащането на
прекия данък върху доходите
4. Европейски практики при данъчно третиране на дивидентите - дивиденти, изплащани
на местни и чуждестранни предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими
ценни книжа – Данъчно облагане и освобождаване на дивидентите
5. Обекти на облагане и задължени лица по Закона за данък върху добавената стойност.
Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) специален режим на освобождаване за малките предприятия - Задължение за избор на
специалния режим в момента на подаване на декларацията за започване на облагаеми
дейности - Прилагане на режима с обратна сила
6. Обмен на информация с други държави, съгласно ДОПК. Европейска съдебна практика
- взаимна помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки Възможност за запитания орган да откаже помощта за събиране на вземане с мотива,
че задължението не е надлежно съобщено - Право на ефективни правни средства за
защита
7. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност.
Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български
съдилища) - приспадане на ДДС при плащане на аванс за придобиване на стока без
последваща доставка на въпросната стока
8. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество
и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото
предприятие - коригиране на облагаемите доходи на местно дружество - Предимство,
предоставено безвъзмездно от местно дружество на чуждестранно дружество, с което е
в отношение на взаимозависимост - Определяне на облагаемия доход на дружествата Ограничение на свободата на установяване

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги
1. Notification for actual commencement of work of a third country citizen (DOC-формат)
2. Декларация за осъществяване на краткосрочна заетост без разрешение за работа чрез
регистрация - Приложение № 5
3. Декларация за осъществяване на краткосрочна заетост без разрешение за работа чрез
регистрация - Приложение № 6
4. Декларация за осъществяването на заетост без разрешение за работа - Приложение №
7

5. Заявление за упражняване на висококвалифицирана заетост; за упражняване на
сезонна заетост; за преместване на вътрешнокорпоративен трансфер - Приложение №
2
6. Пенсии за старост в страните-членки на Европейския съюз (вкл. и преюдициално
запитване от български съд)
7. Трудова заетост в Република България на граждани на страните извън Европейския
съюз
8. Уведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване на работа на
гражданин от трета държава

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали,
фондове
1. Европейска практика при физически внос и износ на валута - контрол на пари в брой,
които се внасят и изнасят от Европейския съюз - Гражданин на трета страна, пренасящ
в багажа си значителна недекларирана сума пари в брой - Санкции - Спазване на
принципа на пропорционалност
2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска
практика - договори за потребителски кредит в чуждестранна валута и
неравноправните клаузи в тях
3. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга.
Европейска съдебна практика - неравноправни клаузи в потребителските договори Служебно разглеждане от националния съд на въпроса дали даден договор попада в
приложното поле на Директива 93/13 - Договор за безлихвено разсрочено плащане на
таксите за обучение и за участие в учебно пътуване
4. Практика на европейския съд при усвояване на структурните фондове на Европейския
съюз - производство за налагане на изпълнителен запор срещу орган на държава
членка като трето задължено лице във връзка със суми, които се дължат на
бенефициер в рамките на финансирана от Европейския социален фонд програма

Търговски отношения. Сделки и застраховане
1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки
2. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското
законодателство - консултации, дадени в рамките на застрахователно посредничество
- Квалифициране на дейността на застрахователен посредник
3. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по
несъстоятелност - последици от производството по несъстоятелност върху висящите
правни спорове за вещ или право от масата на несъстоятелността на длъжника Понятия „висящ правен спор“ и „вещи или права от масата на несъстоятелността“
4. Процесуални правила в ЕС за искове с малък материален интерес

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

Справочник
1. Индекси на равнища на цени за основни групи потребителски стоки и услуги, ЕС 28 =
100
2. Информация за съдебната ваканция на Съда на Европейските общности
3. Макроикономически прогнози за реалния БВП в Еврозоната
4. Минимални ставки, работно време и отпуски в страните от ЕС и ЕИП
5. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2018 г.
6. Реален БВП на глава от населението и темп на прираст
7. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
8. 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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