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√ Завоите в данъчната политика 
http://bgonair.bg/bg/investbook/investbook_/zavoite_v_danychnata_politika/ 
Участие на Васил Велев в предаването Investbook на телевизия Bulgaria On Air. Темата на предаването е “Доколко реално 
е предложението на финансовото министерство за данък върху капиталовите печалби?”. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Има ли рецепта за спасяването на еврото 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/213574_%D0%98%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%86%D
0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0
%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE 
През лятото надеждите за оцеляването на еврото се възродиха. От края на септември досега обаче европейските 
политици направиха всичко възможно, за да унищожат тези надежди, пише в коментар за FT главният икономист на 
Citigroup Уилям Буйтер, цитиран от Investor.bg. 
Сред позитивните новини беше решението за директна рекапитализация на банките със средства от Европейския 
стабилизационен механизъм – постоянния спасителен фонд на еврозоната, появата на проевропейско мнозинство на 
изборите в Холандия, както и паричните операции на Европейската централна банка (ЕЦБ), отбелязва Буитер. 
Всичко това обаче беше пометено от искането на Германия за това пряката рекапитализация да се осъществява само при 
наличието на държавна гаранция. Освен това Берлин и поддръжниците му настояват надзорните функции на ЕЦБ да се 
ограничат само до малък кръг от големи финансови институции, които действат на териториите на повече държави, 
въпреки че системни проблеми може да бъдат създадени и от местни банки, какъвто е примерът с германските 
Landesbanken и испанските cajas. 
Освен това Германия и нейните поддръжници искат да отложат промяната във функциите на ЕЦБ, което ще доведе до 
отлагане и на възможността за пряка рекапитализация на проблемните банки с пари от постоянния спасителен фонд на 
европейския валутен блок, коментира икономистът. Но това не е всичко - изкупуването на държавни ценни книжа от ЕЦБ 
не може да започне, докато съответната затруднена държава не изпълни някои условия на европейските й партньори, 
включително и да поиска официална спасителна помощ. Първият “кандидат” – Испания, прави всичко възможно, за да 
избегне подобна намеса. 
Буйтер припомня също така, че Гърция се провали в изпълнението на условията, при които да остане в еврозоната. 
Страната продължава да не е съвместима нито с фискалните ограничения, нито с изпълнението на поисканите от нея 
структурни реформи, включително и приватизацията на държавни активи. 
Ясно е също така, че дори и самите мерки за икономии изискват финансиране, за да бъдат осъществени. Буйтер 
изчислява сумата на 10-15 млрд. евро за периода до края на 2014 г. 
“Международният валутен фонд (МВФ) с право настоява публичният сектор също да поеме тежестта от инвестициите в 
гръцки дълг, тъй като държавите от еврозоната вероятно няма да отпуснат допълнителни средства на страната”, 
коментира икономистът. 
За да се спаси еврото, първо е необходимо ново преструктуриране на гръцкия дълг. Все пак има известна надежда за 
икономическо възраждане на страната, тъй като се очаква секторът “Държавно управление” да регистрира малък 
първичен излишък през следващата година, както и да бъдат осъществени редица реформи на пазара на труда, 
публичния сектор, данъчната администрация и управлението на публичните разходи. 
Необходимо е обаче да се пристъпи към по-бързото осъществяване на европейския банков надзор чрез засилването на 
надзорната функция на ЕЦБ и приемането на единна европейска схема за гарантиране на депозитите.Буитер подчертава 
обаче, че е нужно да бъдат създадени също така условия за възобновяване на растежа в периферните държави от 
еврозоната - Гърция, Португалия, Ирландия, Кипър и евентуално Испания, Италия и Словения. 
 

http://bgonair.bg/bg/investbook/investbook_/zavoite_v_danychnata_politika/
http://www.klassa.bg/news/Read/article/213574_%D0%98%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://www.klassa.bg/news/Read/article/213574_%D0%98%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://www.klassa.bg/news/Read/article/213574_%D0%98%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE


√ Еврозоната регистрира излишък от 6,6 млрд. евро 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/213587_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%
82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B
B%D0%B8%D1%88%D1%8A%D0%BA+%D0%BE%D1%82+6,6+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%
D0%BE 
Външнотърговският излишък на еврозоната през август 2012 е 6,6 милиарда евро в сравнение с 14,7 милиарда през юли, 
съобщи Евростат. Анализаторите, анкетирани от "Блумбърг", прогнозираха излишък от 10 милиарда евро. През август 
2011 беше регистрирано отрицателно салдо на търговския баланс в размер на 5,7 милиарда евро.  
Износът от еврозоната през август тази година е достигнал 152,1 милиарда евро, което е с 10% повече, отколкото през 
август 2011 и с 6,1% по-малко, отколкото през предходния месец. Вносът е нараснал с 1% спрямо същия период на 
миналата година и намалял с 1,2% спрямо юли 2012, достигайки 145,4 милиарда евро. Износът от еврозоната за периода 
януари-август 2012 възлиза на 1 трилион 237,3 милиарда евро /плюс 9% спрямо показателя от миналата година/, вносът 
– 1 трилион 190,4 милиарда евро /плюс 2%/. Следователно положителният търговски баланс на зоната с единна валута 
за първите осем месеца възлиза на 46,9 милиарда евро в сравнение с дефицита от 26,8 милиарда година по-рано. 
Стокообменът на целия ЕС през август е отрицателен – 12,6 милиарда евро. Износът от 27-те държави-членки е нараснал 
с 13% в сравнение с август 2011 и намалял с 6,5% спрямо предходния месец. Вносът се е увеличил с 5% на годишна база 
и с 3,8% спрямо юли 2012. 
Европейският съюз може да бъде унищожен от "кошмарната" дългова криза и Германия трябва или да поеме 
отговорността за спасяването на единната валута, или да напусне еврозоната, заяви междувременно милиардерът 
Джордж Сорос, цитиран от Reuters. Кризата е изцяло самовъзпроизвеждаща се и тласка ЕС към трайна депресия. Има 
съвсем реална опасност от разпад на ЕС, заявява той и отбелязва, че спасението е в ръцете на Берлин. 
Според него най-голямата икономика в региона трябва да приеме ролята на "добър хегемон" чрез по-голяма 
ангажираност за подпомогне не само на своите интереси, но и на тези на страните с дългови проблеми. Берлин трябва 
да действа като лидер в съюза, както САЩ са действали като лидер на "свободния свят", след Втората световна война, 
заяви Сорос на конференция, организирана от Националната асоциация за бизнес икономика. Той е убеден, че 
Германия трябва да спаси еврото, като подкрепи издаването на общи еврооблигации, тъй като ако е успешен, този план 
ще струва много малко, но при провал ще повлече надолу и самата Германия. Идеята, че правителствата са безрискови, 
е основното грешно предположение, което подкопава еврозоната. Това може да бъде коригирано с общите облигации, 
но това е политически неприемливо за Германия", отбелязва Сорос. Докато разходите по задълженията на страните в 
периферията на валутния съюз се повишават до нестабилни нива, то тези на Германия спадат рекордно, тъй като 
инвеститорите считат облигациите на Берлин за сигурна инвестиция. Освен общите облигации, които биха разпределили 
риска по равно между членките на валутния съюз, Сорос предлага и друго решение на дълговата криза, продължаваща 
вече над 2 години – Германия да се откаже от еврото. "Проблемите просто ще се изпарят, защото стойността на еврото 
ще спадне и доходността по облигациите на затруднените държави ще се коригира в съответствие", обяснява 
милиардерът-мениджър на хедж фондове. 
Международният валутен фонд и финансовите министри на някои държави извън еврозоната оказват силен натиск 
върху Германия да направи всичко необходимо, за да се овладее кризата, която все повече засяга глобалната 
икономика. Берлин е от основните противници на редица идеи, които се обсъждат като отговор на кризата, като общите 
облигации, даването на банков лиценз на спасителните фондове и удължаването на срока за постигане на фискалните 
цели на Гърция, където започна кризата. 
 
Вестник Сега 
 
√ Данъчните промени може да блокират възстановяването на ДДС за фирмите 
http://www.segabg.com/article.php?id=620185 
Предложените от кабинета нови правила за погасяване на публични задължения може да блокират възстановяването на 
ДДС за фирмите. От 2013 г. внасяният от компаниите ДДС ще може да се пренасочва автоматично от НАП за покриване 
на други неплатени задължения, ако те са възникнали с по-ранна дата. Така коректни фирми може да се окажат 
некоректни платци на ДДС и да загубят правото на данъчен кредит.  
За това е алармирал председателят на КНСБ Пламен Димитров на заседанието на тристранната комисия за обсъждане 
на промените в данъчните закони и проектобюджет 2013. За пръв път стенограма от обсъждане в рамките на 
тристранката бе публикувана. От текста става ясно, че финансовото министерство е наясно с проблема, но счита 
невъзстановяването на кредит при длъжници за справедливо.  
"Какво се случва с една малка фирма, която е регистрирана по ДДС, внася данъка, но има някакво старо задължение - за 
вноски или друго задължение? Какво става с нейното право да възстанови ДДС-то, след като от платената вноска по ДДС 
са прихванати стари задължения и данъкът всъщност не е издължен, а лицето очевидно няма право на данъчен кредит? 
Така може да се стигне дори и до дерегистрация по ДДС (б. р. - за системно неизпълнение на закона)?", е попитал на 
заседанието Пламен Димитров.  
В опит да успокои участниците в тристранката зам. финансовият министър Владислав Горанов е обяснил, че 
министерството и НАП са наясно с този риск, но данъчните ще решават за всеки случай поотделно. "Дерегистрацията при 
три последователно декларирани, но невнесени задължения от лица, регистрирани по ДДС, е правна възможност, но тя 
не действа автоматично. Администрацията ще преценява конкретните обстоятелства за всяко едно данъчно задължено 
лице и ще я прилага тогава и само тогава, когато действително имаме некоректно поведение, а не когато имаме 
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ситуация, в която е очевидно, че излиза някакво старо задължение", е обяснил Горанов. "Регистрацията по ДДС дава 
определени права, но тези права трябва да бъдат противопоставени на това, че ти трябва да си изряден към държавата 
не само по отношение на ДДС. Ти не може да черпиш права от общия режим на ДДС, ако примерно дължиш 
корпоративен данък, който не си внесъл, защото не си искал да внесеш", разяснил е още той.  
Работодателите също признават, че може да има проблем. "Правото на приспадане на данъчен кредит на купувача 
възниква при продажбата на стоката или услугата. То не е свързано с плащането на дължимия ДДС от доставчика към 
бюджета и по тази логика не би трябвало да има проблеми с възстановяването на данъчен кредит. Но практиката на НАП 
е първо да проверява дали съответния ДДС е платено, за да го възстанови. В този аспект е възможно да има проблеми. 
За съжаление ние говорим за неща, които не знаем как ще бъдат реализирани на практика", смята изпълнителният 
председател на БСК Божидар Данев. 
От стенограмата става ясно, че държавата няма и техническа възможност да реализира новата схема за прихващане на 
задължения от Нова година. В момента НАП осигурява достъп по електронен път чрез ПИН до информация за 
осигурителния доход и внесените вноски. Системата обаче не предоставя информация за стари задължения. По 
информация на "Сега" софтуерът ще бъде доразработен до края на ноември, но Владислав Горанов говори и за 
преходен период, в който данъчно задължените лица да могат да изчистят натрупаните до края на 2012 г. задължения. 
Подобен преходен период в момента в проектозакона не е предвиден и не е ясно дали ще бъде въведен негласно или с 
допълнителни поправки между първо и второ четене. Самият Горанов признава, че в данните на НАП за налични стари 
задължения може да има грешки. "Имаме няколко милиона записа в системата, за които и ние като администрация не 
сме убедени, че са коректни след прехвърлянето на всички масиви от Националния осигурителен институт по отношение 
на осигурителните вноски и след много други операции, които се правиха през годините. Ние ще имаме нужда от 
няколко месеца, за да изчистим тези записи", обяснява той.  
 


