
Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец февруари 2021 г. 

ЕВРО ФИНАНСИ – Нови правила на ЕС във връзка с правоприлагането в 

областта на търговията, в сила от 13.02.2021 г.; Данъчно облагане на 
свързани дружества; Събиране на вземания, свързани с данъци, такси и 
други мерки; Икономическа и парична политика - Понятия „Парична 
политика“ и „Статут на законно платежно средство“; Злоупотреба, която 
произтича от използването на последователни срочни трудови договори 

Данъчна политика 

1. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз - 
Корпоративен данък — Данъчно облагане на свързани дружества — Национални 
данъчни разпоредби, които забраняват на дружество със седалище в една държава 
членка да приспадне направените лихвени плащания към дружество, установено в 
друга държава членка, което е част от същата група от дружества, в случай на 
получаване на съществено данъчно предимство 

2. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на 
данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика 

3. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска 
съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Облагаеми 
сделки — Възнаграждения за публично разгласяване на музикални произведения — 
Организация за колективно управление на авторски права — Събиране на 
възнагражденията от крайния потребител от свое име и за сметка на притежателите на 
авторските права 

4. Обмен на информация с други държави, съгласно ДОПК. Европейска съдебна практика 
- Събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки — Взаимна помощ — 
Искане за обезпечителни мерки — Съдебно решение на запитващата държава членка с 
оглед налагането на обезпечителни мерки — Компетентност на юрисдикцията на 
запитаната държава членка да прецени и повторно да провери дали тези мерки са 
обосновани 

5. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика 

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги 

1. Насърчаване на заетостта. Европейски практики 
2. Практика и проблеми при трудовите правоотношения в рамките на ЕС - Мерки за 

предотвратяване на злоупотребата, която произтича от използването на 
последователни срочни трудови договори или правоотношения - Срочни трудови 
договори в публичния сектор - Последователни договори или първоначален договор, 
чието действие е продължено - Абсолютна конституционна забрана за преобразуване 
на срочни трудови договори в безсрочни - Задължение за конформно тълкуване - 
Понятие „Последователни срочни трудови правоотношения“ 

3. Създаване на обща рамка за равно третиране при заетостта и професията в рамките на 
ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Равно третиране в областта на 
заетостта и професиите - Различно третиране в рамките на група работници и 
служители с увреждания - Отпускане на добавка към заплатата на работниците и 
служителите с увреждания, които след избрана от работодателя дата са представили 
удостоверение за признаване на увреждане — Изключване на работниците и 
служителите с увреждания, представили удостоверението си преди тази дата - Понятия 
за „Дискриминация“, „Пряка дискриминация“, „Непряка дискриминация“ и 
„Дискриминация, основана на увреждане“ 

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

1. Еврото - основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния 
пазар - Икономическа и парична политика — Задължение за приемане на 
евробанкноти — Възможност за държавите членки да предвидят ограничения на 
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плащанията в евробанкноти и в евромонети — Регионална правна уредба, която 
изключва възможността за плащане в брой на такса за радио- и телевизионно 
разпространение на публичноправен регионален орган по радио- и телевизионно 
разпространение — Понятия „Парична политика“ и „Статут на законно платежно 
средство“ 

2. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. 
Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - 
Неравноправни клаузи в потребителските договори — Клауза, която определя 
предварително потенциалното преимущество на кредитора в случай на прекратяване 
на договора — Значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на 
страните, произтичащи от договора — Дата, към която трябва да се прецени 
неравнопоставеността — Установяване на неравноправния характер на дадена клауза 
— Заместване на неравноправна клауза с диспозитивна разпоредба от националното 
право — Понятия „добросъвестност“ и „значителна неравнопоставеност“ 

3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на 
неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от 
правото на ЕС 

Търговски отношения. Сделки и застраховане 

1. Нови правила на ЕС във връзка с правоприлагането в областта на търговията 

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. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2020 г. 
2. 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 

3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и 
ценови показатели 

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) 
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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