Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през месец януари 2017 г.
ЕВРО ФИНАНСИ – Индивидуални и консолидирани ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО
МСФО към 31.12.2016 г. - пълен комплект; Счетоводни стандарти, приети за
приложение в ЕС от 01.01.2017 г. (тема от семинар); Европейска практика
при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи

Данъчна политика
1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
2. Европейска практика при данъчно облагане на финансовия лизинг - предоставяне на
финансиране и доставка на текущи активи, необходими за земеделското производство
- единна комплексна доставка
3. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на
доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - отговорност на
подизпълнител на превоз, предал стоките на основния превозвач на паркинга на
получаващото митническо учреждение и поел отново отговорност за тези стоки за
следваща част от маршрута
4. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на
данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика - приложимост на правилата за данъка
върху добавената стойност към икономически дейности, които се състоят от или са
свързани със спортни дейности като конните надбягвания или които включват
използването на спортни съоръжения
5. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и
преюдициални запитвания от български съдилища) - облагане с ДДС на прехвърляне
на квоти за емисии на парникови газове – определяне на мястото на доставка на
услуги - Укриване на данък
6. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС. Европейска съдебна
практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - право за намаляване на
данъчната основа в зависимост от притежаването от доставчика на стоки или услуги на
потвърждение за получаването на коригирана фактура от получателя
7. Правото на данъчен кредит и европейското законодателство - прилагане на
подлежаща на приспадане част за ДДС, въз основа на оборота, без да се предвижда
метод за изчисляване, основаващ се на естеството и действителното предназначение
на всяка от получените стоки и услуги
8. Счетоводно отчитане, данъчно третиране и европейски правила при безвъзмездните
сделки

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и
финансова отчетност
1. Промени в МСФО за 2016 г. и нови стандарти, приети за приложение в ЕС - тема от
семинар
2. Съдържание на Международните одитни стандарти

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги
1. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход. Европейски практики при
здравното осигуряване
2. Европейски правила за равното третиране на лица - дискриминация, основана на
възраст. Липса на дискриминация, когато разликите в третирането са обективно и
обосновано оправдани от законосъобразна цел
3. Правила за социална сигурност в рамките на ЕС - неплащането на вноски за социално
осигуряване като условие за изключване от процедура за възлагане на обществени
поръчки. Удостоверение, поискано служебно от възлагащия орган и издадено от
социалноосигурителните институции
4. Практика и проблеми при трудовите правоотношения в рамките на ЕС - качество
"работник" съгласно правото на Съюза

5. Създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките
на Европейския съюз - правото на административен орган да се противопостави на
колективни уволнения след оценка на определени икономически критерии
6. Трудова заетост в Република България на граждани на страните извън Европейския
съюз

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали,
фондове
1. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на
България по механизма за сътрудничество и проверка COM(2017) 43 - 25 януари 2017
г.
2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска
практика - право на възстановяване на суми, изплатени въз основа на договорни
клаузи, неравноправността на които е установена по съдебен ред

Търговски отношения. Сделки и застраховане
1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки - национална
правна уредба, ограничаваща размера на лихвата за забава за плащане - принцип "ne
ultra alterum tantum" (лихвите за забава спират да текат, когато размерът на
начислените и неплатени лихви достигне размера на главницата)
2. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското
законодателство - възможност представител на застрахователната компания на
собственика на превозното средство, причинило пътно транспортно произшествие, да
бъде конституиран като ответник по дела

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.
2.
3.
4.

Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2016 г.
Списък на юрисдикции с преференциален данъчен режим
Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и
ценови показатели

Валутни курсове, лихви
1.
2.
3.
4.
5.

Лихвени проценти
Лихвени проценти
Лихвени проценти
Лихвени проценти
Тримесечни лихви
извън Еврозоната

по депозити (салда). Депозити на домакинства
по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
по кредити (салда). Кредити за домакинства
по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
като процент годишно, средни стойности за периода, за страните
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