Асоциация на индустриалния капитал в България
mypr.bg
√ Асоциация на индустриалния капитал в България приключи второто попълване на информационната база данни
http://www.mypr.bg/news/business/Asotsiatsiya-na-industrialniya-kapital-v-Balgariya-priklyuchi-vtoroto-popalvane-nainformatsionnata-baza-danni-5856/
Асоциация на индустриалния капитал в България успешно приключи второто попълване на информационната база
данни на сайта на проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика” – www.ikonomikanasvetlo.bg. Това е
продължение на възприетата в рамките на проекта концепция за периодично актуализиране на базата данни.
Резултатите от попълването вече се обработват и ще бъдат използвани за изчисляване на актуалните стойности на
Композитния индекс “Икономика на светло”, който показва нивото на неформалната икономика в страната през 2012 г.
С второто попълване на базата данни се събра информация за актуалните оценки на работодателите, наетите лица и
широката общественост за обхвата и проявленията на неформалната икономика на национално и браншово равнище.
Анкетите са попълнени от над 500 работодатели, над 1400 работници/служители и широката общественост.
Продължава и серията от обучения по проекта. Тяхната цел е обучените лица да могат да разпознават проявленията на
неформалната икономика, да разберат нанесените вреди и негативните последици, които сивата икономика нанася на
цялото общество и да бъдат мотивирани и подготвени да противодействат, ако се сблъскват с нейните форми и прояви.
От старта на проекта до момента са обучени дистанционно над 1 200 лица и присъствено над 3 400 лица.
Дистанционните обучения се провеждат и са достъпни на сайта на проекта – www.ikonomikanasvetlo.bg. Желаещите да
се включат в on-line курсовете могат да го направят по всяко време.
От началото на 2013 г. присъствени обучения са проведени в различни населени места в страната – Добрич,
Димитровград, Ардино, Горна Оряховица, с. Опанец, Кърджали, с. Минерални бани, Пловдив, Стара Загора, Перник,
София, Девня, Радомир, к.к. Албена, Брезник, Радомир, Костенец, Петрич, Казанлък, Плевен.
Всеки успешно завършил обучителния курс участник получава сертификат за преминат курс на обучение на тема
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика”.
В резултат от обучението участниците вече могат да идентифицират и оценяват самостоятелно формите и проявите на
неформална икономика, да разпознават нейните основни характеристики, да не проявяват толерантност към високата
социална и трудова цена на работата в сивия сектор и да се предпазят от вредите на неформалните икономически
практики.
Сигнали за прояви на сиви практики могат да бъдат подавани на горещата телефонна линия – 0800 123 58, както и на
сайта на проекта.
novini.dir.bg
√ Обучение против сивата икономика
http://novini.dir.bg/news.php?id=13721131
Асоциация на индустриалния капитал в България успешно приключи второто попълване на информационната база
данни на сайта на проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ www.ikonomikanasvetlo.bg.
Асоциация на индустриалния капитал в България успешно приключи второто попълване на информационната база
данни на сайта на проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ www.ikonomikanasvetlo.bg. Това е
продължение на възприетата в рамките на проекта концепция за периодично актуализиране на базата данни..
radar.bg
√ Обучение против сивата икономика
http://radar.bg/bg/2013-0425/article/5760446_%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82
%D0%B8%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html
Асоциация на индустриалния капитал в България успешно приключи второто попълване на информационната база
данни на сайта на проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика" www.ikonomikanasvetlo.bg…
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rss-bg.info
√ Асоциация на индустриалния капитал в България приключи второто попълване на информационната база данни
http://rss-bg.info/i_186560934/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D
0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8.html
Над 4 600 представители на работодателите, работници/служители и широката общественостса обучени да разпознават
проявленията на неформалната икономика до момента…
bestnews.bg
√ Обучение против сивата икономика
http://bestnews.bg/read/700765/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0
%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%
BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Асоциация на индустриалния капитал в България успешно приключи второто попълване на информационната база
данни на сайта на проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика" www.ikonomikanasvetlo.bg.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Стандарт
√ Владислав Горанов: Да не се заробваме с дълг срещу по-високи пенсии
http://www.standartnews.com/izbori_2013intervyuta/vladislav_goranov_da_ne_se_zarobvame_s_dalg_sreshtu_povisoki_pensii-185726.html
- В края на миналата година не бяха раздадени коледни добавки на пенсионерите, а обещетенията за майките не
бяха увеличени. Отчитате ли това като грешка, още повече, че сега има завой в политиката на ГЕРБ?
- Не мисля, че има завой в политиката на ГЕРБ. По отношение на майчинството има две политики. Едната е свързана с
това да се даде възможност на майките да се върнат навреме на работа, като се създадат условия за приемане на
техните деца в детски градини. По никакъв начин не трябва да се противопоставяме на това, че и през втората година
след раждането трябва да се осигури адекватно обезщетение. Донякъде може да се счете за грешка опитът за замяна на
едната политика с другата, въпреки че не бива двете политики да се противопоставят. Що се касае до коледни добавки
или каквито и да е други добавки - всичко зависи от възможностите на бюджета за съответната година. Аз не смятам, че
когато бюджетът е на дефицит, това е най-добрата мярка. Знаем, че доходите на пенсионерите са ниски, но в никакъв
случай увеличението на пенсиите не трябва да става срещу вземането на дълг.
- Във ваше изказване посочихте, че през идните 4 г. страната ни ще се нуждае от държавен заем за около 5 млрд. лв.
за покриване на бюджетните дефицити и рефинансиране на стари задължения. Как ще се отрази това върху
развитието на икономиката?
- Върху икономиката негативно се отразяват само непремерените решения. Иначе в тригодишната бюджетна прогноза
на правителството, макар приета и от служебното, е ясно, че в следващите 4 г. до голяма степен бюджетът ще бъде на
дефицит. Евентуално чак през 2017 г. ще се върви към нулев такъв. Този дефицит трябва да бъде финансиран от нещо.
Приватизацията като инструмент до голяма степен е изиграла своята роля и големите държавни активи са разпродадени
на безценица от предишни правителства. За следващото правителство остава да финансира недостига по бюджета за
сметка на дълг. Просто това са възможните инструменти. В това мое изказване, което цитирате, разказах стратегията,
която би могла да възприеме следващото правителство, за да може да е ясно, че още от сега, без да сме на власт, ние
имаме идея какво е необходимо през следващите 4 г.
- Как живее човек в сянката на Симеон Дянков?
- Защо в сянката на Симеон Дянков? Ние сме били екип и сме се допълвали по някакъв начин, тъй като той като
вицепремиер имаше много други задачи и се налагаше да покривам до голяма степен текущите оперативни задачи на
министерството. Така че за сенки не можем да говорим. Често казвам напоследък, че основният недостатък на
политиката на Дянков, може би заради много големия спектър от ангажименти, които той покриваше, беше това, че не
успяваше или не намираше за нужно (едно от двете - само той може да отговори) да обяснява достатъчно на популярен
език защо всичко това, което прави, е необходимо и важно. Иначе като цяло за политиката му като финансов министър
не мога да имам негативни коментари. Вчера излезе първата нотификация за държавите - членки на ЕС, за дефицита и
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дълга и вие виждате, че ние сме на една доста престижна позиция по това отношение, за разлика от много други
отношения, в които не можем да се похвалим с първенство.
- Но сме на последно място по доходи?
- Доходите са функция на икономиката. И ако някой смята, че по какъвто и да е било начин може с магическа пръчка и за
сметка на фискалната стабилност да го постигне, ни връща към времето, когато един от кандидатите за депутати на БСП,
а именно Румен Гечев, ръководеше икономиката - между 1995 и 1997 година.
- Според вас облагането на доходите по срочните банкови депозити трябва ли да бъде отменено, тъй като подобни
обещания се срещат в предизборните агитации?
- Всеки идеолог на данъчното облагане, който е готов да даде отговор на въпроса "Защо облага минималната заплата, а
не облага депозитите", е готов да премахне и данъка върху лихвите по депозитите. Решението за въвеждането на този
данък успяхме многократно да го мотивираме. От една страна, данъкът е свързан с изпълнението на бюджета за 2013 г.,
а от друга страна, с това, че при свито потребление растящата склонност към спестяване трябва да бъде потискана по
някакъв начин, дори и чрез краткосрочен инструмент. Според нас облагането на депозитите е инструмент, известен в
цяла Европа, и то с доста по-високи ставки от тези в България, това не е проблем. Проблем са ниските доходи, за което
трябва да се полагат усилия в един следващ мандат.
- Как ще коментирате предизборните обещания на БСП за въвеждане на прогресивно данъчно облагане и идеята на
ДПС за по-ранно пенсиониране на миньорите?
- За нас не е целесъобразно преразглеждането на възрастта за пенсиониране, тъй като тенденцията е за постепенно и
поетапно увеличаване в цяла Европа. В България се прилагат схеми за ранно пенсиониране, но ние не смятаме, че на
този етап е целесъобразно те да бъдат преразгледани. Прогресивното облагане категорично също не трябва да се
въвежда. За нас едно от най-добрите достижения на съвременния данъчен модел е пропорционалното облагане. Това,
което предлага БСП, от една страна, доста ще оголи бюджета, като оценките за спад в приходите от само 310 млн.
според нас са нереалистични. От друга страна, според нас справедливостта към обществото трябва да се постига с
разходната част на бюджета, а не чрез системата на данъчно облагане. Има нещо странно в техния модел, което те не
обясняват докрай. А именно - как ще преодолеят проблема на границата 310 лева, до която те предлагат да се въведе
нулево данъчно облагане. На триста и единадесетия лев вече имаме 31 лева данък и на практика се получава парадокс,
че хората, които получават малко над минималната работна заплата, ще имат по-нисък нетен доход спрямо тези, които
получават минималната заплата.
- Служебният финансов министър Калин Христов посочи, че устойчив икономически растеж се постига чрез структурни
реформи. Къде у нас е най-належаща нуждата от реформи?
- Колкото и да се подобрява работата на администрацията, винаги може и още. Като един от основните фактори на
бизнес средата, регулативната роля на държавата и начина, по който администрацията общува с бизнеса - това е
нещото, в което има резерви за подобряване. Ние не случайно изведохме като приоритет намаляване на половина на
административните срокове...
- Едно работещо електронно правителство би помогнало много за това...
- Електронното правителсво е малка част. Трябва да говорим за електронно управление, което е по-широкото понятие.
Очевидно се видя, че главният проблем е липсата на координация между отделните системи, които работят в
държавната администрация. Нужно е създаване на министерство с портфейл, тоест с концентрация на ресурса от
отделните министерства на едно място. А не както е сега в състава на служебното правителсво - с министър без
портфейл. Става дума за създаване на цяло министерство с администрация и бюджет, формиран на база на ресурсите,
които в момента в отделните администрации се харчат. Естествено, образованието и здравеопазването също имат
нужда от доста сериозни и допълнителни реформи, така че усилията в тази посока продължават. Пропуснахме шанса за
реформа в здравеопазването, но това не значи, че сме се отказали от реформа в този сектор.
- Значи ГЕРБ стои зад идеята, че при втори мандат ще създаде цяло отделно министерство с прилежащата
администрация и съответен бюджет, което ще отговаря за електронното управление?
- Да. Цяло министерство с администрация и бюджет, формиран на база разходите, които отделните министерства и
агенции правят към момента. За нас основният проблем, който сме уточнили в нашия мандат, е липсата на достатъчно
добра координация, за да могат отделните изградени информационни системи да си "говорят" помежду си и по този
начин да премахват човешкия фактор и да ускоряват и облекчават административния процес.
- Ако сте финансов министър, какво бихте направили, за да увеличите приходите от акцизи и ДДС в хазната?
- Мисля, че доста сериозни усилия се полагат в тази сфера. От 1 април стартира работата на централизираната акцизна
информационна система, която премахва човешкия фактор при контрола на движението на акцизни стоки, най-вече на
горивата. Надяваме се тя да даде своя резултат. Трябва да се има предвид, че при свито потребление и при близки нива
на потреблението през отделните години всяка година ние регистрираме доста сериозен ръст на постъпленията и от
акциз, и от ДДС, но има още доста какво да се желае. Ще продължаваме да настояваме пред Брюксел за разрешение за
дерогация за въвеждане на обратното начисляване по отношение на секторите зърнопроизводство и строителство,
където са най-сериозните наблюдавани процеси на опити за източване на ДДС. Така че освен засилване на електронните
услуги и на информационните системи на двете приходни агенции, конкретната мярка, за която трябва да продължим
да настояваме, е въвеждането на обратно начисляване в тези две икономически дейности, за да се премахнат лошите
практики за източване на ДДС.
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Вестник 24 часа
√ От 788 терминала плащаме данъци без нито лев за банките
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1942573
Четири дни остават за декларирането и плащането на данък общ доход. А издължаването към хазната става само по
банков път. Това обаче не означава задължително плащане на такса за превода. Преводите към държавата, ведомствата
и общините може да са и безплатни. За целта преводът на парите трябва да е през ПОС
терминал чрез дебитна или кредитна карта. Към края на февруари в данъчните служби и други държавни учреждения
има монтирани 788 терминала.
Безплатните плащания към държавата започнаха през 2012 година. Тогава финансовото министерство сключи договори
с 19 банки за картови разплащания чрез терминали.
В края на 2012 г. устройства вече се появиха в 93 общини и в повечето държавни организации, както и в Министерския
съвет, Висшия съдебен съвет, Министерството на отбраната, МВР, Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните,
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Техническия университет - София.
От финансовото министерство отчетоха, че картовите транзакции непрекъснато растат. За 2012 г. общият им брой е бил
32 516 за близо 4,658 млн. лв., а само за първите два месеца на 2013 г. са 21 588 за 1,359 млн. лв.
Още с с поемането на поста финансовият министър в служебното правителство Калин Христов заяви, че "въвеждането на
разплащанията чрез ПОС терминали на всички места, където правителството предоставя услуги на гражданите и
фирмите и разплащане на задълженията на държавата към малки фирми, чиито вземания вече са падежирали, са
микроикономически въпроси, които ще се решават с приоритет, за да се отпушат различни канали, които пречат на
бизнеса".
От министерството съобщиха още, че то е предоставило на 209 общини и безплатен софтуер за администриране на
местните данъци и такси. С него ще се прави и обработката на плащания, извършени и чрез ПОС терминали, тъй като
една от целите и на служебния кабинет е намаляване на касовите плащания.
Софтуерът ще поддържа регистър на гражданите, ще обработва документи и декларации, задължения и плащания,
автоматично ще прави осчетоводяване. Има и регистър на данъчно задължените лица. Новото е, че софтуерът позволява
погасяване на задължения с кредитни и дебитни карти през интернет. В офисите на данъчните няма терминали, но в
повечето от тях има банкови гишета, през които плащането е без такса.
Повечето големи банки събират приходи и други постъпления за бюджета чрез картови разплащания, става ясно от
справка в сайта на ведомството.
Добре е всеки притежател на банкова карта да попита за тази възможност в бюджетната организация, където му
предстои плащане. Служителите там може да пропуснат да я споменат.
Допитване до водещи банки в страната показа, че въвеждането на ПОС терминали в бюджетните предприятия върви
нормално. Първите, подписавали договора, отдавна са заявили готовност да предоставят терминали и го правят.
Някои от институциите обаче обясниха, че процесът е бавен, защото няма особена
активност от бюджетните предприятия, които трябва да са водещи в процедурата. Те трябва да заявяват монтирането им
пред банките. Четири от големите финансови институции например са монтирали едва 250-270 устройства.
Преводите за хората са безплатни, защото разходите се поемат от държавата. Според споразумението с банките
Министерството на финансите им плаща по 66 ст. за
трансакция и по 30 лв. на месец за ползване на ПОС терминално устройство.
Напълно безплатно или срещу минимална такса е плащането на данъци и такси по интернет от онлайн платформите на
някои банки. Все още в повечето случаи тази възможност е валидна само за определени учреждения, но ще се
доразвива.
Съветът на специалистите е всеки, който ползва интернет банкиране, да се запознае с неговите възможности, за да се
възползва максимално от всички предимства. Задължително трябва да се проучат и всички такси. Обикновено от
платфомата има директна връзка с действащата тарифа. Като цяло онлайн преводите са с около 50% по-ниски такси в
сравнение с направените в банков клон.
За стандартен превод през банков клон таксата е между 2 и 4 лв. за трансакция. Обикновено тези суми важат за
стандартни преводи. За бързите стигат до 6 лв.
Срещу такса може да се плати и чрез онлайн платформи като epay например. Това става по два начина - чрез
предварителна регистрация в системата или директно с еднократен код. Попълва се онлайн вносна бележка към
бюджета (или многоредово платежно нареждане). Нужно е да знаете банковата сметка на учреждението и точната
дължима сума.
Размерът на таксата зависи от вида плащане, каква е картата, коя банка е издател, по сметка на коя банка се прави
преводът и т.н. Обикновено има и такса на оператора. Точният размер може да се провери в сайта epay.
Закръгляват, но не опрощават стотинки
При изчисляването на дължимия данък в декларациите закръгляването на сумата става до кръгъл лев, припомниха
вчера данъчни експерти. Според правилата, ако човек дължи 100,34 лв., вписва сума 100 лв. Също 100 лв. ще чакат
данъчните и от този, при който сметката в края на годината показва 100,87 лв. Ако обаче годишният данък за довнасяне
е 56 ст. например, данъчните не го опрощават и той остава дължим.
Собственик на имот, който го е продал през годината, няма да вписва парите от сделката в декларацията, ако
продаденото е било негова собственост 3 години преди датата на продажбата.
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Не се вписват в данъчните декларации и не се облагат и доходи от продажбата на до 2 имота, ако между датата на
покупката и датата на продажбата им са изминали повече от 5 години.
Ако обаче собственик продаде повече от 2 имота, или пък те не отговарят на условието за собственост, доходът от тях се
облага с данък. Основата за облагане пък се изчислява, като положителната разлика между продажната и покупната
цена на имота се намали с 10% разходи. Това означава, че има данък само ако имотът е продаден по-скъпо, отколкото е
купен.
От началото на тази година всяка фирма или самоосигуряващо се лице, което плаща на други физически лица суми
извън заплатата, подава и втора данъчна декларация, припомнят още от НАП.
Тя се подава и от хазяи, които дават под наем имот на физически лица. Това се налага, защото те трябва да плащат сами
авансов данък на всеки три месеца. Ако обаче наемателят е фирма, задължението да подава декларация и да прави
авансови вноски е нейно.
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