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√ И вендинг машините ще издават касови бележки
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/06/13/1845619_i_vending_mashinite_shte_izdavat_kasovi_belejki/
Вендинг машините също ще издават касови бележки. Това предвиждат промените в Наредба №18 на финансовото
министерство за отчитане на продажбите в търговските обекти, които са публикувани в портала за обществени
консултации на правителството.
Тя ще засегне собствениците на машини за кафе, храни, паркинг автоматите, автомати за обмяна на валута и други
видове машини.
От Националната агенция за приходите (НАП) обясниха, че в момента тези автомати също имат фискални устройства, но
те се активират само когато собствениците им събират оборота, и е възможно да се укриват продажби. Занапред
фискалните апарати на вендинг машините ще са директно свързани със системата за продажби и ще ги отчитат
своевременно.
Кой как е засегнат
По-облекчен ще е режимът за апаратите, които предлагат автоматизирана продажба на храна, кафе и други стоки. Те
няма да издават хартиена фактура по задължение, но ще трябва да съхраняват тази информация в централната си памет.
При автомати, които предлагат обмен на валута или плащане на комунални услуги - ток, вода, парно, издаването на
фактура ще е задължително. Касова бележка на хартиен носител ще издават и паркинг автоматите.
Новост за клиентите е, че когато купуват нещо, автоматът или ще им издава касова бележка както в магазин, или наймалкото на дисплея му, през който се нареждат покупките, ще се изписват данни за изпълнената поръчка и нейната
цена. Всяка отделна сделка ще се запаметява, а на края на всеки ден автоматично ще се изготвя и дневен отчет, който
също ще остава в паметта на фискалното устройство.
Предприемачите, които поддържат вендинг машини, няма да са задължени да отпечатват дневен, месечен и годишен
финансов отчет. Занапред тази отчетност ще се води автоматично, без намеса на обслужващ оператор и ще се съхранява
във фискалната памет и в контролната лента на електронен носител.
Връзка с НАП
Също като класическите продажби в търговски обекти и фискалните устройства на автоматите за продажба ще трябва да
имат дистанционна връзка с НАП. Тя ще се осъществява от мобилните оператори, като те ще могат във всеки един
момент с sms да изискват информация за отчетените продажби.
Ако сега функциониращите машини за автоматизирани продажби отговарят технически на новите изисквания,
собствениците им няма да правят допълнителни разходи за преоборудването им. Собствениците на устройства, които не
покриват изискванията на наредбата, ще имат срок до края на годината да ги подменят или да инвестират в исканите
подобрения.
В момента, който фискалният уред спре да функционира, продажбата от автомати ще стане забранена. Сега се
позволява, ако устройството спре да работи, собственикът да продаде желаната стока и за това да издаде фактура от
хартиен кочан.
Инвестицията
За първи път се заговори, че собствениците на вендинг автомати ще трябва да инсталират към машините си нов тип
фискални устройства в началото на годината. Тогава от бранша се възпротивиха и предупредиха, че с тази мярка много
от тях ще се принудят да закрият дейността си или да да минат в сивия сектор. Според бранша преоборудването ще
струва между 400 и 500 лева.
По оценки на НАП в България има най-малко 30 хил. вендинг автомата, въпреки че точният им брой е неизвестен.
Според представител от бранша, пожелал анонимност, броят им е много повече, като 3-4 фирми поддържат по над 400
машини.
Според него изискването може да се окаже финансово неизгодно, поради което някои компании може да се откажат от
тази дейност. "Машините, които внасяме, са същите като в Западна Европа, но втора употреба и те не поддържат такива
функции, каквито държавата ще изисква. Очаквам преоборудването да ни струва между 300 и 500 лв., ако изобщо е
възможно. Ако се наложи купуването на нови, някои оператори може да се оттеглят, а това ще е в полза на големите
фирми с голям брой автомати", коментира той.
Общата система на НАП и митниците ще заработи от есента на 2013 г.
Общата система за обмен на информация между НАП и митниците ще сработи в края на следващата година, планират от
правителството. Вчера по програма парламентът трябваше да разгледа на първо четене промените в Закона за акцизите
и данъчните складове, с които ще се гарантира подаването на данни от обектите за търговия с горива към системата.

В момента митниците следят в реално време количествата гориво, които се изпращат от данъчните складове към
бензиностанциите и други обекти за търговия в страната. Там обаче са възможни измами, защото освен през колонките
за зареждане гориво може да бъде източвано и от резервоарите, в които се съхраняват през същите устройства, от които
е било заредено.
Така държавата си гарантира получаването на дължимия акциз още при изписване от данъчния склад, но след това се
ощетява с укриване на ДДС от нерегламентираните продажби на дребно. При тях търговците официално отчитат
продажби на ниски цени, а в същото време източват резервоарите и го продават без данъчни документи, обясни
директорът на митниците Ваньо Танов през март, когато обяви създаването на новата система.
С нея трябва да се довърши свързването между НАП и митниците, обявено още през 2009 г. Причината за забавянето
според Ваньо Танов е, че и до момента системите нямат техническа съвместимост и "говорят на различни езици", а от
това държавата губи до 500 млн. лв. годишно заради укрити данъци. Заради последните изисквания бензиностанциите
да инсталират измервателни уреди в резервоарите си от началото на годината до края на май оборотите в обектите за
търговия са се увеличили със 188 млн. лв. спрямо същия период на миналата година, твърдят от НАП.
Вестник Труд
√ 10 000 свободни места за лятото
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1420076
Частните фирми са заявили 10 765 свободни места за летния сезон в бюрата по труда. Това показват данните на
Агенцията по заетостта за май. Броят на местата е с около стотина повече спрямо април и с 1000 повече спрямо година
по-рано.
Традиционно най-много сезонни места се отварят в преработващата промишленост, търговията, хотелите и
ресторантите, селското стопанство, строителството. Около 75% от тях са за нискоквалифициран труд. За това в повечето
случаи работодателите предлагат възнаграждение, което не е много по-високо от минималната заплата (290 лв. на
месец).
Русе е сред регионите, в които ще се открият най-много места. Освен традиционното търсене на персонал за хотели,
заведения и шивашки фирми, нови работни места в града ще разкрие френската компания “Монтюпе”, която разширява
производството за леене и обработване на детайли в завода си за алуминиеви авточасти. В момента там са наети над
500 души. Стартовата заплата за работници е 350-400 лв., а на инженери се предлагат 550-650 лв. Германските
дружества “Витте Аутомотив България” ЕООД и “СЕТ” АД постоянно търсят работници и специалисти, обясниха
посредници от Русе.
Според обявите в бюрата по труда в цялата страна e най-голямо търсенето на служители в преработващата
промишленост. Предприятията от сектора, в които има най-много заети (близо 500 000 души), са заявили 3759 свободни
позиции. Значителна част от тях са в консервните предприятия. По данни на бранша всяко лято брането и обработката на
зеленчуци и плодове осигурява работа на 2-3 хил. души с ниско образование. В търговията са обявени 2158 места, а в
хотелите и ресторантите - 1608.
През май работа са започнали 24 352 души или с 4213 повече спрямо същия месец на м. г. Нарастването се дължи на
засиленото търсене на кадри за лятото и на повечето наети по мерки за субсидирана заетост. В бюрата по труда са
регистрирани 360 114 безработни. Те намаляват с 13 410 спрямо април.

