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√ Парите от ЕС влизат в е-връзка с данъчните
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1820042
Част от бюрокрацията при подаването и отчитането на европроекти може да отпадне от 2014 г. Планира се от
следващата година системата за управление на еврофондовете, където се събира информацията за инвестициите с пари
от ЕС (ИСУН), да се свърже с базите данни на други държавни ведомства.
Сред тях са приходната агенция, здравната каса, Търговският регистър към Агенцията по вписванията, системата за
бюджетни разплащания СЕБРА. Това съобщи пред “Труд” министърът по управление на средствата от ЕС в оставка
Томислав Дончев.
В момента се водели преговори между институциите за е-връзката между поддържаните от тях бази данни. По-късно
през тази година трябва да бъде възложена и техническата работа по проекта.
Целта му е информацията от държавните регистри, например данните за актуално състояние на фирмите, за платени
осигуровки и данъци и т.н. да се получава по служебен път в ИСУН. Там ще се подават и отчитат онлайн и бъдещите
европроекти. Възможността за виртуално кандидатстване и отчитане ще е задължителна от следващия програмен
период на ЕС (2014-2020).
“Това (връзката между системите - б.а.) ще улесни живота на всички”, коментира Дончев. Бизнесът, държавните и
общинските ведомства, които кандидатстват или изпълняват проекти, ще си спестят осигуряването и заверяването на
един куп документи, които сега дават на хартия. Администрацията, работеща с европарите, пък ще спечели време от
техническото въвеждане на данните в собствените си регистри.
Бизнесът от доста време настоява да се намали бюрокрацията като се свържат онлайн различните структури на
държавната администрация. Това трябва да е и една от функциите на е-правителството. В последните процедури по
програмата за фирмите “Конкурентоспособност” например отпадна задължението документи, които са публикувани в
Търговския регистър, да се предоставят на хартия. Все още обаче се искат данъчни декларации за последните 3 г. На
хартия се подават и годишните финансови отчети, ако към датата на кандидатстване все още не са оповестени в
регистъра.
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√ Дянков отвръща на удара... с цифри
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Поредните твърдения на г-н Станишев, че фискалната стабилност на страната е под заплаха са неверни. Публичните
финанси на България са стабилни. Правителството последователно е доказвало, че фискалната стабилност е основен
приоритет на водената от него политика. Това се посочва в официално съобщение на страницата на Министерство на
финансите.
Преглед на статистическите данни за периода 2001-2013 г. на Консолидираната фискална програма (КФП), показва
дефицит към месец февруари и през години, когато бюджетът е на излишък в годишен план (от 2003 до 2007 г.).
Изключение правят годините 2008 и 2009 г. През тези две години са налице еднократни приходи през януари, когато е
постъпвал дължим ДДС по разходите на правителството за месец декември на предходната година и са били
концентрирани огромни плащания (вкл. и одобрени допълнителни разходи с Решения на Народното събрание и
Министерския съвет). През първите месеци на годината са налице силно изразени циклични фактори в приходите и
разходите по консолидирания бюджет. Значителни по размер плащания, включително и по обслужването на държавния
дълг, в не толкова интензивен за данъчните и неданъчните постъпления период на годината, водят до по-висок
дефицит.
За януари 2013 г. дефицитът по КФП е в размер на 536,5 млн. лв., като спрямо предходната година нараства с 238,7 млн.
лева. По-високият дефицит през януари 2013 г. спрямо същия месец на 2012 г. се дължи от една страна на по-високите
разходи за лихви и вноската на Република България в общия бюджет на ЕС), а от друга на еднократни ефекти в
приходите от променените срокове за внасяне на някои данъци. Такива са по Закона за корпоративното подоходно
облагане, променени режими при данъка върху доходите за физическите лица и др., поради което част от постъпвалите
досега приходи се изместват за следващи месеци.
Нито лихвените плащания, нито вноската в бюджета на ЕС са предизборни харчове на правителството. Правителството в
оставка поема само ангажименти, обезпечени в Закона за държавния бюджет за 2013 година.

Тиражираните неверни твърдения от г-н Станишев целят да внушат, че правителството поема ангажименти извън
разчетите към ЗДБРБ за 2013 година. Манипулативно са изброени суми и направления за финансиране по одобрени от
правителството нормативни актове, без да са изброени посочените в тези актове източници за обезпечаване на
необходимия ресурс. Например 30 млн. лв. за строителство на нови детски градини през 2013 г., които са включени в
разчетите на закона за бюджета. Г-н Станишев обаче посочва приетото от Министерския съвет постановление за
изграждане на детски ясли и детски градини като „непланирани предизборни харчове на правителството". Подобен
пример са и цитираните от г-н Станишев 150 млн. лв. за МРРБ, за които в Постановлението на Министерския съвет е
посочен конкретен източник.
По отношение на спекулациите за предоставени допълнително 352 млн. лв. по ОП „Околна среда", Министерство на
финансите отбелязва, че с дадената възможност за наддоговаряне не се ангажира допълнителен национален ресурс.
Водните цикли за Пловдив и Добрич на стойност 231 млн. лв., също са дадени за пример от г-н Станишев макар че с тях
не се ангажират средства от националния бюджет, а се дава възможност проектите да се изпълняват до одобряването
на апликационните форми от ЕК, което е допустимо съгласно регламентите на ЕС.
Друг неверен пример на г-н Станишев за „непредвидени разходи" е и изплатената през февруари т.г. сума за директни
плащания за селскостопанските производители. Тези средства се залагат ежегодно в разчетите към ЗДБРБ за
съответната година. Тези плащания са авансови и в срок от около 45 дни подлежат на възстановяване от ЕК.
Публикации за сивата икономика
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√ Мерките срещу сивия сектор подминаха петролните бази
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/05/2016312_merkite_sreshtu_siviia_sektor_podminaha_petroln
ite_bazi/
Петролните бази за търговия на едро и ведомствените бензиностанции няма да са задължени да монтират
измервателни уреди в съдовете за съхранение и продажба на горива. Това реши бюджетната комисия към парламента,
одобрявайки на второ четене промените в Закона за ДДС. Предстои до разпускането на този парламент промяната да
мине и в пленарната зала, а така регулациите, борещи сивия сектор на горива, които станаха кауза на финансовия
министър Симеон Дянков, ще се ограничат само до обектите за търговия на дребно.
На парче
Ако фирма притежава една бензиностанция или верига от няколко, нейните фискални устройства трябва да имат
постоянна онлайн връзка с информационната система на НАП. Освен това тя трябва да инсталира уреди, които
постоянно да отчитат наличните количества гориво в подземните танкери за съхранение. Тези нивомери също трябва да
са свързани с НАП. За разлика от тях обаче големите петролни бази (в тях горивата са с платен акциз и при продажбата
им се дължи само ДДС) и ведомствените бензиностанции ще имат само стандартни измервателни уреди на входа и на
изхода на съоръженията, без да се свързват с данъчните.
В замяна на това всичките сделки на петролните бази – зареждания и продажби, ще се плащат по банков път и ще се
декларират пред НАП с електронен подпис в деня на осъществяването им. Ведомствените бензиностанции пък няма да
могат да продават гориво, а ще служат само за зареждане на автопарка на собствениците им. Такива обекти най-често се
притежават от големите земеделски производители, които разполагат с множество превозни средства и техника за
обработка на земята, както и от превозвачите.
Двойна победа
Мотивите на предложителя на промените - Министерството на финансите, са, че така бизнесът ще се облекчи, а когато
покупките и продажбите на горива се осъществяват само по банков път, винаги ще има следи за търгуваните количества.
За разлика от обектите за търговия на едро в бензиностанциите често се плаща в брой и поради това преминаване към
изцяло банкови плащания е най-малкото трудно приложимо. Облекченията обаче са спорни, тъй като няма гаранция, че
в петролните бази няма да се правят тайни доставки и последваща продажба. Много от ведомствените бензиностанции
пък обслужват земеделския сектор и често са на по-отдалечени места и също няма гаранции, че през тях не се търгува.
Освобождаването на ведомствените бензиностанции пък беше планирано още в края на миналата година.
Всъщност зърнопроизводителите многократно възразяваха срещу връзването на обектите им и настояваха това
изискване да отпадне. Така още в края на миналата година от Министерството на финансите коментираха, че планират
да ги освободят. Въпреки това обаче миналия месец земеделците поискаха лично премиерът Бойко Борисов да им
обещае, че няма да инсталират нивомери и връзка с НАП. Това бе второто им удовлетворено искане освен плащането на
забавените агросубсидии, заради които държавата емитира извънредно 800 млн. лв. Така дни след като получиха
обещания (определени като двойна победа), правителството подаде оставка, а земеделските производители бяха сред
първите, организирали контрапротести, защитаващи управлението на ГЕРБ.
Спорните промени в Закона за хазарта отпаднаха
Депутатите от бюджетната комисия решиха да отхвърлят промените в Закона за хазарта, които предвиждаха полиберално навлизане в сектора на фирми от страни извън ЕС. Предложението беше на председателя на комисията
Менда Стоянова, според която противоречията, които те са предизвикали, изискват задълбочено разглеждане и
обсъждане с браншовите организации. Нещо, което не е възможно да се реализира до другата седмица, когато се
очаква президентът Росен Плевнелиев да разпусне парламента. Затова законът ще остане в сегашния си вид, а работа на
следващото Народно събрание ще е да реши в каква посока ще го променя и допълва.

