Асоциация на индустриалния капитал в България
dnes.bg
√ BG козметични фирми изнасят масово, задушени от вносните стоки
http://www.dnes.bg/business/2012/12/11/bg-kozmetichni-firmi-iznasiat-masovo-zadusheni-ot-vnosnite-stoki.175140
В последните години българската козметична и парфюмерийна индустрия у нас се задушава от вноса на чужди
козметични марки и намира спасение в експортната политика. Към момента над 75% от родното производство в сектора
се изнася, като се търсят все повече нови и по-големи пазари. Това заяви председателят на Българска национална
асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) Евгений Иванов.
Investor.bg разговаря с Иванов, за дa потърси коментар във връзка с последно изследване на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), което сочи че у нас козметичният сектор държи най-голям дял на сивите
практики.
По повод експортната политика, която прилагат българските производители, Иванов заяви, че последните години
именно тя е успяла да запази повечето фирми у нас. Той обясни, че големите търговски вериги в България „буквално
смачкват“ родния производител, а по този начин го притискали да концентрира вниманието си извън нашия пазар.
Така през последните години българските компании от бранша изнасят етеричните масла, парфюмите и козметиката си
на различни стратегически пазари, опитвайки се да ги наложат там.
Председателят на асоциацията уточни, че към момента експортът е насочен главно към страни от Западна и Централна
Европа, докато преди е бил по-концентиран към държавите от бившия Съветски съюз – Русия и Украйна, които се водят
и традиционен пазар за българската козметична индустрия.
Износът на розово масло и етерични масла към Япония също се запазва стабилен и през тази година, а поръчките
насочени към сравнително нови пазари, като Африка и Близкия Изток, се увеличават с всяка изминала година.
Въпреки положителните резултати, които реализира българският бизнес чрез експортната си политика, Иванов е
песимистично настроен за състоянието на бранша в България.
„Икономиката на страната трябва да се поддържа от родното производство, от малките фирми със собствени
производствени звена, които използват българска суровина. Състоянието на икономиката у нас ще се влошава, докато
масово българинът продължава да използва вносни продукти“, заяви Иванов.
„Икономиката на страната трябва да се поддържа от родното производство, от малките фирми със собствени
производствени звена, които използват българска суровина. Състоянието на икономиката у нас ще се влошава, докато
масово българинът продължава да използва вносни продукти“, заяви Иванов.
В тази връзка той коментира, че над 70% от артикулите по щандовете на големите вериги са вносни, а родното
производство се продава зад граница. Това до някаква степен е предпоставка българският потребител да купува чужда
стока и да пренебрегва българската, а по този начин икономиката на страната ни страда, каза той.
"Всички чуждестранни политици изграждат управленческата си стратегия на база стимулиране не само на вътрешното
потребление, но и на производството. У нас това го няма и това куца", допълни Иванов.
activeconsult.wordpress.com
√ Данъчните започват проверки на кешовия бизнес през 2013
http://activeconsult.wordpress.com/2012/12/11/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%
B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2/
Мащабни проверки на така наречения кешов бизнес планират данъчните за 2013 г. Така директните търговци като
питейни заведения и магазини за хранителни стоки ще бъдат посетени от инспектори на Националната агенция за
приходи.
Причина за интереса на данъчните е съмнително покачване на декларираните разходи от страна на дребните търговци,
след като беше осъществена дистанционната свръзка на касовите апарати с НАП.
Възможно е това да се дължи на факта, че търговците са започнали да декларират разходите си за стока, която преди
връзката с касовите апарати са снабдявали и продавали безотчетно, обясни Николай Петков от НАП.
Но е възможно търговци да прибавят и фиктивни разходи, за да намалят счетоводната си печалба и така да стеснят
данъци. Това не е нещо ново, но сега се наблюдава като организирано поведение сред кешовия бизнес, посочи Петков.
След дистанционната свръзка с НАП около 10% (300 обекта) от малките бензиностанции просто са затворили врати,
което означава, че са разчитали изцяло на сивото си присъствие в икономиката, каза Петков. Именно дистанционната
връзка с НАП е най-ефективна мярка срещу сивата икономика, стана ясно на кръгла маса, изследваща напредъка на

България в борбата с неформалната икономика. На форума, организиран от Асоциацията от индустриалния капитал в
България, стана ясно, че сивата икономика заема дял от 32%.
pressbox.bg
√ Представяне на книгата на проф. Христина Вучева
http://pressbox.bg/?p=2302
От името на проф. Христина Вучева Ви каним на представянето на книгата й „Икономическата и финансовата политика
на България 1991-2011 г.”, което ще се проведе със съдействието на Асоциацията на индустриалния капитал в България .
Представянето на книгата ще състои на 14.12.2012 г. (петък) от 14:30 часа в сградата на Българска академия на науките,
Голяма зала.
Книгата е посветена на случващото се в икономиката на страната ни през последните двадесет години. Проф. Христина
Вучева е доктор по икономика, професор по финанси. Притежава дългогодишен изследователски опит в областта на
финансите, кредита, бюджета и данъците. Министър на финансите е в първото служебно правителство (1994-1995 г.).
Книгата съдържа интересен анализ на действията на правителствата в областта на финансите в периода от 1991 до 2011
г. По нов и оригинален начин са осмислени редица проблеми на публичния дълг, бюджетния дефицит, паричната
емисия при валутен борд, както и съвременните проблеми на дълговата европейска криза от периода 2010-2012 г.
Представянето ще направи доц. д-р Пламен Орешарски, народен представител от 41-то Народно събрание и министър
на финансите за периода 2005-2009 г.
Моля, при желание за участие от Ваша страна, да потвърдите присъствието си на тел. 0884 251 809 или e-mail:
v.radeva@bica-bg.org
Предварително Ви благодарим и Ви очакваме!
ВАЛЕНТИНА РАДЕВА
ОТДЕЛ “ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ
КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
Важни обществено-икономически и политически теми
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√ Всеки да си знае пенсията
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/12/11/1966230_vseki_da_si_znae_pensiiata/
Бъдещите пенсионери ще могат да изчислят своята прогнозна пенсия на сайта на Националния осигурителен институт
(НОИ) от 12 декември тази година, съобщиха от институцията. Идеята е хората, на които предстои да се пенсионират, да
могат "да вземат информирано решение", съобщиха от НОИ. Така ако те не са доволни от размера на своята пенсия,
могат да продължат да работят. Софтуерът обаче не може да прецени дали клиентът е придобил право на пенсия. Той
прави единствено изчисление на прогнозния й размер, като приема, че условията за пенсиониране са изпълнени.
Как се прави справката
Услугата ще е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК), който се издава от НОИ в рамките на пет минути
след подаване на молба на място в института. След това пенсията се изчислява с информацията, която имат от НОИ за
осигурителния стаж и доход, както и за категорията на положения труд от всеки осигурен.
Тъй като от осигурителния институт разполагат с тези данни само за периода от 1997 г. насам, е важно всеки да има
информацията за стаж и заплата до 1996 г., преди да използва онлайн справката. За изчисляване на пенсията в този
случай се взимат доходите от 36 последователни месеца от последните 15 години положен труд до края на 1996 г.
Трудната задача е да се изберат 3-те най-благоприятни години. За тази цел от НОИ също са създали електронна услуга,
която е вече достъпна на сайта на института. Важно е личният осигурителен доход да е възможно най-висок в сравнение
със средната заплата за страната, обявена от Националния статистически институт за дадена година. Така коефициентът,
чрез който се изчисляват пенсиите, е по-висок.
Да се пенсионирам или не
Родените след 31 декември 1959 г. трябва да имат предвид, че прогнозата за размера на пенсията им чрез онлайн
услугата не включва допълните задължителни вноски, които те внасят в частни фондове. Освен това е важно да се знае,
че всяка година стаж след изпълняване на условията за пенсия има по-голяма тежест и съответно носи по-висок доход
след пенсиониране.
През следващата година от НОИ планират да въведат още 15 е-услуги. Чрез една от тях например самоосигуряващите се
ще могат да подадат онлайн заявление за издаване на осигурителна книжка, а самият документ ще пристига по куриер,
обявиха от института.

Вестник Стандарт
√ Пускат залежали пари за пенсии
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-12-12&article=434404
Залежалите пари за втора пенсия в НАП ще потекат към частните фондове от 1 юли 2013 г. Най-често това са пари, които
са преведени от работодателите, но има някаква грешка, което не позволява сумите да бъдат разнесени по личните
партиди на осигурените в частните пенсионни фондове. Проблемът ще бъде решен с подготвената от Министерството на
финансите нова наредба за внасяне и разпределяне на задължителните осигуровки. Когато фирма е превела осигуровки
на работниците си, но има някакво разминаване с данните в НАП за осигуревените лица, парите няма да се задържат в
приходната агенция, а ще се разпределят пропорционално по личните партиди на служителите спрямо размера на
трудовите им възнаграждения, гласи наредбата. В резултат от средата на 2013 г. проблемът със залежалите пари в НАП
ще бъде решен. Средствата за втора пенсия ще постъпят по индивидуалните сметки на хората в частните пенсионни
фондове. Това ще позволи на хората да получат пълния размер на пенсиите си, след като навършат необходимата
възраст. Наредбата ще разреши и още един проблем - със заличени фирми, които в миналото са допускали грешки при
внасянето на осигуровки за втора пенсия. Поради факта, че тези фирми вече не съществуват, преведените, но сгрешени
от тях вноски в момента няма как да бъдат разпределени към личните партиди на работниците. С новите правила и този
проблем ще бъде разрешен. В момента 98% от работодателите са изрядни в превежданите осигурителни вноски за
втора пенсия, но все пак хората във фирмите винаги може да допуснат грешка.

