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I.

Асоциацията на индустриалния капитал в България ще подкрепи проекта на
закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г. като възможен
компромис, предвид общоикономическата среда. Същевременно, наред с
постигнатите параметри и изцяло позитивното запазване на стабилитет и
прогнозируемост на данъчна среда и размери на осигуровките, бихме отправили
препоръки, които по наше мнение биха допринесли за постигане на по-добри
показатели като:
Залагане на по-малко оптимистични цели относно ръста на БВП и бюджетния
дефицит. При положение, че българската икономика е обвързана

преимуществено с европейската, не считаме за реалистично да се залагат почти
двукратно по-високи цели от прогнозираните за ЕС;
Позитивно за нас е включването на дължимите осигуровки в пълен размер за
лицата, полагащи категориен труд в бюджетите на съответните ведомства. Това
многократно е предлагано от нас и ще допринесе за повече прозрачност,
справедливост и стабилност на осигурителната система;
С подобни аргументи сме за удължаване на периодите, които се вземат предвид
при изчисляване на обезщетението за безработица, майчинството и болничните;
Позитивно и отдавна предлагано от нас е отпадането на действащото
задължение за прекратяване на осигурителния стаж, като необходимост за
пенсиониране на членовете на ръководни органи на търговските дружества.
Ще подкрепим отказ от предвиденото намаляване на трансфера (субсидията) за
Българската академия на науките и запазване (увеличаване) на размера и спрямо
настоящата година.
II.

По проектите на нормативни актове, имащи отношение към бюджетната
процедура, а именно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), проект на Закон за
изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС),
проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните
складове (ЗАДС), проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК), публикувани в периода 10-13 октомври
т.г. изразяваме следната позиция:

1. По ЗДДФЛ
подкрепяме предложението лицата, които през годината са придобили само доходи
от трудови правоотношения и не дължат допълнително данък или няма да ползват
данъчни облекчения да бъдат освободени от задължение да подават годишна данъчна
декларация, както и предложението за облагане с окончателен данък при платеца на
дохода (наемателя) при облагане на доходите от наем на имущество в режим на
етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, когато
платци на доходите са предприятия и самоосигуряващи се лица. Освен облекчаване
на задължените лица това са и мерки, насочени към процесуална икономия. Подобни
са аргументите за подкрепа на въвеждането на правило за закръгляване на данъчното
задължение към пълен лев;
подкрепяме мярката, предлагана с §10, въвеждаща нова ал. 4 в чл. 53, съгласно която
отстъпката в размер на 5 на сто от дължимия данък при по-ранно внасяне на
дължимия по декларацията данък или при подаване на декларацията по електронен
път може да се ползва, само ако авансовият данък е внесен от лицата в срок. Тази
норма освен позитивен фискален ще има и дисциплиниращ ефект.
не можем да подкрепим въвеждането на задължение за деклариране на доходи от
разпореждане с финансови инструменти в годишен размер над 5 000 лв, когато
сделките са извършени на БФБ. Тази информация е налична при лицензираните
инвестиционни посредници , БФБ и Централен депозитар и е лесно проверима. В

случая това е ненужно задължение, касаещо необлагаеми доходи, което освен
отбелязаното противоречи на действащи норми на ЗЕУ (чл. 3) и ЗОАРАКСД (чл. 5,
ал. 2).
2. По ДОПК , ЗАДС и ЗДДС
направените предложения произтичат от ангажиментите ни като член на ЕС, или са
продиктувани от възникнали в процеса на приложение на закона казуси и в този
смисъл предложението може да бъде подкрепено.
III.

По макроикономическите предвиждания принципната ни позиция е насочена
към ограничаване на обема на преразпределяните публични средства през бюджета,
при напълно прозрачно разходване на средствата. Не може да се отрече, че
различните високооптимистични предвиждания за ръст на БВП през 2012 г. от 5%
бяха сведени до 3.7 %, а по последни данни до 2.3% /ЕБВР/. По наши разчети дори
този размер е натоварен със свръхочаквания, поради което не изключваме и
последваща ревизия. В тази връзка и на основание проведена сред членовете на
Асоциация на индустриалния капитал в България анкета, заставаме на позицията за
запазване на размерите на МРЗ, минимален осигурителен доход по икономически
дейности и групи професии, за които не е постигнато споразумение, максимален
размер на осигурителния доход, размерите на данъците и техните ставки, както и
на осигуровките на равнищата от настоящата година. Това ще означава
предсказуемост и прогнозируемост на структурните елементи на бюджета, което е
изключително важно, особено на фона на продължаващата криза.
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