Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Вестник 24 часа
√ Чобанов: Актуализацията на бюджета ще играе роля на буфер за 2014-а
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2169965
Поемането на нов дълг не може да бъде причислено към финансирането на някакви скрити и тайни разходи.
Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов в началото на днешното съвместно заседание на парламентарните
комисии по бюджет и финанси, по икономическа политика и туризъм и по труда и социалната политика.
По думите му актуализацията на бюджета ще играе ролята на вид буфер, който ще бъде предназначен за допълнителни
разходи през следващата 2014 година.
Финансовият министър обясни, че в Закона за държавен бюджет за настоящата 2013 година се запазва максималният
размер на дълга на страната ни в размер на 14,6 млрд. лева дори и след актуализацията.
„Не се отчита увеличаване на задлъжнялостта", подчерта министър Чобанов. Според него основен проблем е липсата на
гъвкавост, създадена през последните няколко години. „Този дълг, заложен в проекта за актуализация, се явява един
вид компенсация за загубената гъвкавост на бюджета", подчерта Петър Чобанов. Той категорично заяви, че
актуализацията не се налага за финансиране на други цели или за захранване на близки до властта фирми.
Един от основните въпроси по отношение на актуализацията на бюджета е този дали това е една техническа
актуализация или е нова политика. Отговорът е, че ние провеждаме нова финансова политика, уточни министърът.
Единствената точка в дневния ред на заседанието е обсъждането на проекта за актуализация на бюджет 2013 година.
Според Чобанов трябва да се намери отговор на това на каква база стъпваме и да си отговорим дали имаме стабилност
на страната и дали е била на лице по време на управлението на ГЕРБ. „Ако тази стабилност е неплащането на бизнеса
навреме, ако ненавременното възстановяване на ДДС, недисциплинирана фискална политика, то тогава сме имали
такава", коментира финансовият министър. Той заяви, че актуализацията на бюджета дава възможност, с която
държавата да бъде добър партньор с бизнеса както по договорите, така и по отношение на нормативните уредби.
„До момента беше пренебрегвано изграждането на буфери, които да се използват за по-добро управление на
ликвидността. За съжаление на фискалния резерв се гледаше само като източник за финансиране на дефицита. Това се
променя с актуализацията на бюджета", посочи Петър Чобанов.
Пламен Димитров: Приходната част от проекта за актуализация на бюджета трябва да е по-амбициозна
Трябва да бъдат актуализирани и приходите и разходите в бюджета, но ние приемаме това, което се предлага от
правителството, само наполовина. Тези предложени политики не ни достигат. Това заяви президентът на КНСБ Пламен
Димитров по време на днешното съвместно заседание на парламентарните комисии по бюджет и финанси, по
икономическа политика и туризъм и по труда и социалната политика. Според синдикалиста необходимо е да бъдат
изразени по-ясно самите механизми, които ще стимулират растежа и по които ще се изпълнява актуализацията на
бюджета за настоящата 2013 година. „Приходната част може да бъде малко по-амбициозна", заяви Димитров. Той
определи актуализацията на бюджета като въпрос номер 1 в икономически и в социален план.
Пламен Димитров обясни позицията на КНСБ по отношение на актуализацията на бюджета, като отбеляза още, че са
сходни да приемат тезата, че държавата трябва да е готова за плащанията за месеците януари-февруари 2014 година,
като според проекта именно това е една от задачите на предвидения емитиран държавен дълг.
Васил Велев, АИКБ: Държавата трябва да си върне статута на „най-добър платец"
Държавата трябва да си възвърне статута на „най-добър платец", защото тя не може да изисква от бизнеса и от
гражданите да спазват законите, като самата тя не го прави. Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, по време на днешното съвместно заседание на парламентарните комисии по
бюджет и финанси, по икономическа политика и туризъм и по труда и социалната политика.
Според Велев държавата трябва да спре практиката - „денят, в който трябва да върне ДДС-то на бизнеса, да не го прави".
„Всяко правителство има право да изпълнява бюджет, който е разработило и предложило самото то", отбеляза Васил
Велев. Той коментира, че според АИКБ трябва да има резерви при актуализацията на бюджета в посока ограничаване на
административните разходи, както и ограничаване на разходите за сигурност. „Системата за сигурност у нас е
префинансирана за сметка на системи като образование и наука. Препоръка на нас, работодателите, е да има средства,
осигурени чрез преразпределение на средства от системата на сигурността", посочи още председателят на АИКБ.
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focus-news.net
√ Васил Велев, АИКБ: Държавата трябва да си върне статута на „най-добър платец”
http://www.focus-news.net/?id=n1809085
Държавата трябва да си възвърне статута на „най-добър платец”, защото тя не може да изисква от бизнеса и от
гражданите да спазват законите, като самата тя не го прави. Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, по време на днешното съвместно заседание на парламентарните комисии по
бюджет и финанси, по икономическа политика и туризъм и по труда и социалната политика, предаде репортер
на Агенция „Фокус”. Според Велев – държавата трябва да спре практиката - „денят, в който трябва да върне ДДС-то на
бизнеса, да не го прави”.
„Всяко правителство има право да изпълнява бюджет, който е разработило и предложило самото то”, отбеляза Васил
Велев. Той коментира, че според АИКБ трябва да има резерви при актуализацията на бюджета в посока ограничаване на
административните разходи, както и ограничаване на разходите за сигурност. „Системата за сигурност у нас е
префинансирана за сметка на системи като образование и наука. Препоръка на нас, работодателите, е да има средства,
осигурени чрез преразпределение на средства от системата на сигурността”, посочи още председателят на АИКБ.
novanews.bg
√ Бизнесът подкрепи актуализацията на бюджета
http://novanews.bg/news/view/2013/07/23/54492/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0-/
Представители на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) и на Българската стопанска камара
(БСК) подкрепиха правителството за нуждата от актуализация на бюджета.
"Държавата трябва да си възстанови статута на най-добър платец, не може държавата да иска гражданите и фирмите да
изпълняват законите, ако тя не го прави", коментира Васил Велев, председател на АИКБ. Бизнесът обаче има резерви
при актуализация на бюджета в посокаограничаване на административните разходи и разходите за сектор "сигурност".
„За първи път българската икономика се намира в дефлация и то за първото полугодие”, коментира Димитър Бранков
от БСК. "Налице са всички сериозни причини, обосноваващи необходимостта от актуализация на бюджета", заяви той.
От стопанската камара обаче настояват за повече реформи в ключовите сектори.
bgnes.com
√ Бизнесът подкрепи актуализацията на бюджета
http://news.bgnes.com/view/1100988
Представители на Асоциацията на индустриалния капитал и на Българската стопанска камара подкрепиха
правителството за нуждата от актуализация на бюджета, предаде репортер на БГНЕС.
По време на разглеждането на актуализацията на бюджета на съвместното заседание на парламентарните комисии по
социална политика, икономическа политика и бюджет и финанси, председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев подкрепи правителството в намеренията му за разплащане навреме с бизнеса,
намерения, пряко обвързани с актуализацията.
"Държавата трябва да си възстанови статута на най-добър платец, не може държавата да иска гражданите и фирмите да
изпълняват законите, ако тя не го прави", коментира Велев. Според АИКБ обаче има резерви при актуализация на
бюджета в посока ограничаване на административните разходи и разходите за сектор "сигурност".
За първи път българската икономика се намира в дефлация и то за първото полугодие, коментира Димитър Бранков от
БСК. "Налице са всички сериозни причини, обосноваващи необходимостта от актуализация на бюджета", заяви той. От
стопанската камара обаче настояват за повече реформи в ключовите сектори.
vesti.bg
√ Три комисии в парламента подкрепиха актуализацията на бюджета
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5954451
Три комисии в парламента след три часа обсъждане приеха актуализацията на бюджета, предаде репортер на БГНЕС.
Това са Комисията по икономическата политика и туризъм, Комисията по труда и социалната политика и Комисията по
бюджет и финанси. Представители на Асоциацията на индустриалния капитал и на Българската стопанска камара
подкрепиха правителството за нуждата от актуализация на бюджета. Председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев подкрепи правителството в намеренията му за разплащане навреме с бизнеса,
намерения, пряко обвързани с актуализацията.
"Държавата трябва да си възстанови статута на най-добър платец, не може държавата да иска гражданите и фирмите да
изпълняват законите, ако тя не го прави", коментира Велев. Според АИКБ обаче има резерви при актуализация на
бюджета в посока ограничаване на административните разходи и разходите за сектор "сигурност".
За първи път българската икономика се намира в дефлация и то за първото полугодие, коментира Димитър Бранков от
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БСК. "Налице са всички сериозни причини, обосноваващи необходимостта от актуализация на бюджета", заяви той. От
стопанската камара обаче настояват за повече реформи в ключовите сектори.
Индиректно актуализацията на бюджета беше подкрепена и от БНБ. Подуправителят на БНБ Димитър Костов коментира
днес : "Приемаме, че е възможно да се мисли за възстановяване на буферите при условие, че дефицитът е в рамките на
2 % които сами като държава сме си поставили и при запазване на управляемостта на държавния дълг".
Актуализацията срещна критиките на опозицията в лицето на депутатите от ГЕРБ. Според народния представител и бивш
заместник-министър на финансите Владислав Горанов актуализацията е ненавременна, прибързана и не покрива
мотивите, с които беше защитавана. Той се обърна към финансовия министър с думите : "първият проблем, с който
трябва да се справите е връщането на доверието на икономическите субекти". Горанов смята, че липсва воля за
увеличаване на събираемостта. Бившият социален министър пък поиска актуализация на бюджета на МТСП за "един подобър социален пакет".
Той настоя за повече пари за хората с увреждания и за енергийни помощи и попита социалния министър Хасан Адемов
защо не се е събирал НСТС. Адемов от своя страна изрази надежда бързо да бъдат приети нужните законодателни
промени за връщането на работодателите в тристранния съвет и той да се събере до края на юли. Социалният министър
прояви интерес към предложението на Младенов за "социалния пакет" и поиска от него по-конкретна информация
около идеята му.
В отговор на аргументите на ГЕРБ против актуализацията Дора Янкова от Коалиция за България се обърна към тях с
думите : "имаме бюджет с философията "Дянков" и когато февруари месец улицата говореше за замразени пенсии и
замразени доходи, ръководството на ГЕРБ каза, че е подведено от Симеон Дянков и предложи други лица с друга
философия, а сега ГЕРБ брани бюджет с философията "Дянков"". В последните два месеца изключително много се
направи така, че от вътрешните резерви да се даде на хората и да започне лек рестарт на икономиката, подчерта тя.
"Актуализацията е наложителна", подчерта председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев.
Актуализация по отношение на разходите не се налага за захранване на близки до властта фирми и за финансиране на
предизборна кампания. Това заяви в началото на обсъждането финансовият министър Петър Чобанов. Актуализацията
се налага поради изчерпаните буфери и поетите ангажименти, които не са обезпечени с необходимия финансов ресурс,
подчерта и днес Чобанов. Той напомни, че през първите месеци на годината с постановления на Министерски съвет са
одобрени разходи в размер на 357 милиона лева, 209 милиона лева, от които са извънредни и непредвидени.
Въпреки, че данните към май показват, че просрочените задължения на централния бюджет са в размер на 103 милиона
лева, от министерствата и ведомствата са декларирани необходими разходи за над 500 милиона лева, каза още
Чобанов. Правим промените в разходната част за разплащане на просрочените задължения към бизнеса и спазване
законоустановените срокове, подчерта още финансовият министър.
Актуализацията не нарушава финансовата стабилност и след нея дефицитът ще бъде в едни нормални рамки, изтъкна
Петър Чобанов. Актуализацията ще ни възможност да провеждаме политика за оценка на разполагаемите ресурси,
заяви още той.
От началото на 2010 до края на февруари 2013 е поет държавен дълг в размер на около 8 милиарда лева или
средногодишно по 2,5 милиарда лева. С актуализацията на бюджета се запазва заложения в Закона за държавния
бюджет за 2013 максимален размер на държавния дълг от 14, 6 милиарда лева, напомни той.
На съвместното заседание на парламентарните комисии по бюджет и финанси, по социална политика и по
икономическа политика, на което се разглеждаше актуализацията на бюджета, дойдоха и "гости" от ГЕРБ.
Редом до членовете на трите комисии застана и група депутати от парламентарната група на ГЕРБ, сред които редица
министри и зам.министри от кабинета "Борисов" : Лиляна Павлова, Владислав Горанов, Ивайло Московски, Тотю
Младенов, Томислав Дончев и Делян Добрев. За заседанието дойдоха и депутатите Красимир Стефанов (бившия
директор на НАП), Светослав Иванов, Красимир Велчев, Менда Стоянова и Светлана Ангелова.
Като "гости" на това заседание те можеха само да слушат дебата и изказванията, но не могат да гласуват при взимането
на крайното решение дали да бъде подкрепена актуализацията на бюджета или не.
След близо три часа дебати и обсъждания в крайна сметка и трите парламентарни комисии подкрепиха на първо четене
актуализацията на бюджета. По времето, по което това стана пред всички входове на сградата на Народното събрание
вече се бяха събрали стотици протестиращи, настояващи за оставката на правителството. Присъствието на
протестиращите предизвика смут сред някои депутати и на ГЕРБ, които се питаха: "А сега, как ще се ходим?".
inews.bg
√ Бизнесът иска актуализация на бюджета
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0
%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0-_l.a_c.327_i.308287.html
Представители на Асоциацията на индустриалния капитал и на Българската стопанска камара подкрепиха
правителството за нуждата от актуализация на бюджета, предаде БГНЕС.
По време на разглеждането на актуализацията на бюджета на съвместното заседание на парламентарните комисии по
социална политика, икономическа политика и бюджет и финанси, председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев подкрепи правителството в намеренията му за разплащане навреме с бизнеса,
намерения, пряко обвързани с актуализацията.
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"Държавата трябва да си възстанови статута на най-добър платец, не може държавата да иска гражданите и фирмите да
изпълняват законите, ако тя не го прави", коментира Велев.
Според АИКБ обаче има резерви при актуализация на бюджета в посока ограничаване на административните разходи и
разходите за сектор "сигурност".
За първи път българската икономика се намира в дефлация и то за първото полугодие, коментира Димитър Бранков от
БСК.
"Налице са всички сериозни причини, обосноваващи необходимостта от актуализация на бюджета", заяви той. От
стопанската камара обаче настояват за повече реформи в ключовите сектори.
dnes.bg
√ Редакцията на бюджета мина на първо четене в три комисии
http://www.dnes.bg/politika/2013/07/23/redakciiata-na-biudjeta-mina-na-pyrvo-chetene-v-tri-komisii.194457
Три парламентарни комисии приеха актуализацията на Бюджет 2013 година на първо четене след около три часа
дискусия. На заседанието на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическа политика и туризъм и
Комисията по труда и социалната политика присъстваха и депутатите от ГЕРБ, които изразиха своята категорична
позиция, че актуализацията на бюджета е ненавременна и прибързана.
Финансовият министър Петър Чобанов защити промените и заяви, че поемането на нов дълг не може да бъде
причислено към финансирането на някакви скрити и тайни разходи.
Един от основните въпроси по отношение на актуализацията на бюджета е този дали това е една техническа
актуализация или е нова политика. Отговорът е, че ние провеждаме нова финансова политика, каза още министърът.
В пленарна зала промените в Закона за държавния бюджет ще влязат в четвъртък, а утре ще бъдат обсъдени и от други
парламентарни комисии.
През цялото време на обсъжданията в зала „Изток” на Народното събрание се чуваха освирквания и скандирания
„Оставка” на протестиращи граждани срещу актуализацията на бюджета, предаде „Фокус“.
Проектозаконът, приет вчера на извънредно заседание на Министерски съвет, предвижда увеличаване на дефицита с
около 500 млн. лева до 2% от БВП в края на годината и емитирането на 1 млрд. лева външен дълг.
По време на обсъждането президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че трябва да бъдат актуализирани и приходите,
и разходите в бюджета и че синдикатите приемат предлаганото от правителството, но само наполовина. Според него е
необходимо да бъдат изразени по-ясно самите механизми, които ще стимулират растежа и по които ще се изпълнява
актуализацията на бюджета за настоящата 2013 година.
Държавата трябва да си възвърне статута на „най-добър платец”, защото тя не може да изисква от бизнеса и от
гражданите да спазват законите, като самата тя не го прави, заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал. По думите му трябва да има резерви при актуализацията на бюджета в посока ограничаване на
административните разходи, както и ограничаване на разходите за сигурност.
novinite.bg
√ Бизнесът подкрепи актуализацията на Бюджет-2013
http://novinite.bg/articles/45318/Biznesat-podkrepi-aktualizaciyata-na-Byudjet-2013
Представители на Асоциацията на индустриалния капитал и на Българската стопанска камара подкрепиха
актуализацията на бюджета, предаде БГНЕС.
По време на разглеждането на актуализацията на бюджета на съвместното заседание на парламентарните комисии по
социална политика, икономическа политика и бюджет и финанси, председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев подкрепи намеренията за разплащане навреме с бизнеса.
"Държавата трябва да си възстанови статута на най-добър платец, не може държавата да иска гражданите и фирмите да
изпълняват законите, ако тя не го прави", коментира Велев.
“За първи път българската икономика се намира в дефлация и то за първото полугодие”, коментира Димитър
Бранков от БСК и допълни, че са налице всички сериозни причини, обосноваващи необходимостта от актуализация
на бюджета".
expert.bg
√ Бизнесът подкрепя правителството за актуализация на бюджета
http://news.expert.bg/n432389
Правителството бе подкрепено от представители на Асоциацията на индустриалния капитал и на Българската стопанска
камара, за нуждата от актуализация на бюджета, съобщава БГНЕС.
По време на разглеждането на актуализацията на бюджета на съвместното заседание на парламентарните комисии по
социална политика, икономическа политика и бюджет и финанси, председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев подкрепи правителството в намеренията му за разплащане навреме с бизнеса,
намерения, пряко обвързани с актуализацията.
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"Държавата трябва да си възстанови статута на най-добър платец, не може държавата да иска гражданите и фирмите да
изпълняват законите, ако тя не го прави", коментира Велев. Според АИКБ обаче има резерви при актуализация на
бюджета в посока ограничаване на административните разходи и разходите за сектор "сигурност".
За първи път българската икономика се намира в дефлация и то за първото полугодие, коментира Димитър Бранков от
БСК. "Налице са всички сериозни причини, обосноваващи необходимостта от актуализация на бюджета", заяви той. От
стопанската камара обаче настояват за повече реформи в ключовите сектори.
presstv.bg
√ Бизнесът подкрепи актуализацията на бюджета
http://www.presstv.bg/index.php?option=com_portal&view=article&id=28566
Представители на Асоциацията на индустриалния капитал и на Българската стопанска камара подкрепиха
правителството за нуждата от актуализация на бюджета, предаде репортер на БГНЕС.
По време на разглеждането на актуализацията на бюджета на съвместното заседание на парламентарните комисии по
социална политика, икономическа политика и бюджет и финанси, председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев подкрепи правителството в намеренията му за разплащане навреме с бизнеса,
намерения, пряко обвързани с актуализацията.
"Държавата трябва да си възстанови статута на най-добър платец, не може държавата да иска гражданите и фирмите да
изпълняват законите, ако тя не го прави", коментира Велев. Според АИКБ обаче има резерви при актуализация на
бюджета в посока ограничаване на административните разходи и разходите за сектор "сигурност".
За първи път българската икономика се намира в дефлация и то за първото полугодие, коментира Димитър Бранков от
БСК. "Налице са всички сериозни причини, обосноваващи необходимостта от актуализация на бюджета", заяви той. От
стопанската камара обаче настояват за повече реформи в ключовите сектори.
bwnews.eu
√ Бизнесът подкрепи актуализацията на бюджета
http://bwnews.eu/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
Представители на Асоциацията на индустриалния капитал и на Българската стопанска камара подкрепиха
правителството за нуждата от актуализация на бюджета, предаде репортер на БГНЕС.
По време на разглеждането на актуализацията на бюджета на съвместното заседание на парламентарните комисии по
социална политика, икономическа политика и бюджет и финанси, председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев подкрепи правителството в намеренията му за разплащане навреме с бизнеса,
намерения, пряко обвързани с актуализацията.
„Държавата трябва да си възстанови статута на най-добър платец, не може държавата да иска гражданите и фирмите да
изпълняват законите, ако тя не го прави“, коментира Велев. Според АИКБ обаче има резерви при актуализация на
бюджета в посока ограничаване на административните разходи и разходите за сектор „сигурност“.
За първи път българската икономика се намира в дефлация и то за първото полугодие, коментира Димитър Бранков от
БСК. „Налице са всички сериозни причини, обосноваващи необходимостта от актуализация на бюджета“, заяви той. От
стопанската камара обаче настояват за повече реформи в ключовите сектори.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Специален контрол за рискови сделки
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/07/23/2108981_specialen_kontrol_za_riskovi_sdelki/
Специално звено в Националната агенция за приходите (НАП) ще противодейства на ДДС измамите при сделки с
рискови стоки. Правомощията на новосъздадената дирекция "Фискален контрол" ще наподобяват тези на мобилните
групи в агенция "Митници", но ще се следят само неакцизни стоки при движението им в рамките на страната и други
държави членки на Европейския съюз. Звеното ще разполага с общо 250-300 души, които ще са разпределени на на
принципа на териториалните дирекции в София, Пловдив, Бъргас, Варна и Велико Търново.
Списъкът с рисковете стоки ще включва хранителни продукти, строителни материали, потребителска електроника. Той
ще се състави преди края на лятото и ще се осъвременява веднъж годишно, но се оставя възможност и за по-честото му
допълване, ако рисковият анализ на данъчните покаже, че има нови групи стоки, които сеизползват за данъчни измами.
Няма да се следят трансферите на акцизни стоки, защото техният контрол е отговорност на митниците, както и външната
търговия с държави извън Европейския съюз.
Засиленият контрол ще влезе в сила веднага, след като се приемат нужните промени в Закона за ДДС и Данъчноосигурителния процесуален кодекс. Това се очаква да стане преди края на годината. "Промените се касаят както за
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вътрешнообщностни доставки, така и за вътрешната търговия в рамките на държавата, поради което няма
дискриминативно третиране и не се налага съгласуване с европейската комисия", коментира заместник-министърът на
финансите Людмила Петкова.
Как ще се прилага контролът
При допускането на моторно превозно среедство над три тона гранична полиция ще подава сигнал към екипа на
дирекцията, който ще е разположен също по граничния пункт и екипите му ще поставят пломба на товара, която ще се
премахва само в присъствието на данъчни в склад на фирмата вносител, където трябва да се разпредели за продажби на
дребно. Така ще се гарантира, че фактурираните доставки ще се осъществяват реално, а няма да се раздува стойността
на фактури, които впоследствие да се използват при искания за приспадане или възстановяване на ДДС.
При премахване на техническите средства за контрол без на място да присъства данъчен фирмата вносител ще се счита
за краен потребител и ще плаща 30% от стойността на стоката, което е сбор от дължимите ДДС и корпоративен данък.
Данъчните ще следят също за транзитния превоз на стоки между Гърция и Румъния, както и за внос на европейски стоки
от ЕС през държави, които не са члеки, като Сърбия и Македония.
Служителите на НАП ще имат право да спират моторни превозни средства, докато се движат по пътната мрежа, също
като мобилните групи на митниците. Данъчните обаче няма да разполагат с дознателски правомощия, каквито бяха
вменени на митничарите от миналата година.
Прилагането на единната сметка ще се облекчи
От началото на следващата година държавата ще облекчи прилагането на единната сметка и бизнесът ще може да
избира дали да плаща главниците по своите задължения, или лихвите. Това означава, че ако една компания дължи ДДС,
корпоративен данък и осигуровки, както и лихви след настъпването на падежа им, тя ще може да плати първо
главниците, за да не се начисляват повече лихви, а не както в момента заради възникнали лихви винаги да остава
неизплатена част от главницата.
"По време на срещи с работодателските организации се установи, че единната сметка създава проблеми за лицата,
които са във временно финансово затруднение, но ако едно дружество няма проблеми да си плаща задълженията, то
няма да срещне проблеми с единната сметка. За това промените ще гарантират, че дънъчната администрация няма да
създава допълнителни затруднения за такива компании". Очаква се мярката да влезе в сила от началото на следващата
година, а нужните промени в законодателството да се гласуват през есента заедно с бюджет 2014.
√ Малките фирми може да получат облекчения за ДДС
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/07/23/2109030_malkite_firmi_moje_da_poluchat_oblekcheniia_za_dds/
Малките и средните предприятия в страната може да получат облекчения при плащането на ДДС. Те ще са свързани с
възможността данъкът да бъде изискуем от фирмите едва след като те получат плащане от клиента. Това е една от
мерките за намаляване на административната тежест, които се обсъждат в момента от работна група към
Министерството на финансите, стана ясно по време на заседание на консултативния съвет към министерството на
икономиката и енергетиката. На него беше обсъден проектът на национална стратегия за насърчаване на малките и
средните предприятия (МСП) през следващия програмен период. Стратегията е съобразена с основния европейски
документ в тази област - Small Business Act, и е допълнена със секторен анализ. До 5 септември фирмите могат да дават
мнения и препоръки по проекта.
Под натиска на таксите
Идеята за облекчена процедура за плащане на ДДС беше представена от зам.-министъра на финансите Людмила
Петкова. "В момента проучваме възможностите за това, има такава практика, въведена в няколко държави като Италия,
Словакия и Словения", посочи тя. По думите й се обмислят още няколко мерки. Сред тях е преразглеждане на всички
нормативни актове, в които са определени такси и съответно отменяне на таксите, за които няма нормативно основание,
както и премахване на всички такси, които са свързани с контролни дейности на държавни институции.
Именно таксите, които различни органи налагат на фирмите, бяха основният проблем, посочен от представителите на
бизнеса по време на консултативния съвет. Едни от най-фрапантните случаи бяха представени от председателя на
Федерацията на хлебопроизводителите Марияна Кукушева. "За да ни провери инспектор от Агенцията за безопасност и
контрол на храните, ние му плащаме по 16 лв. на час, а той решава колко време да стои", посочи тя. По думите й през
миналата година 480 фирми в сектора са спрели работа, защото не са издържали на натиска.
Как ще се случи
Предложената стратегия като цяло беше посрещната скептично от представителите на бизнеса. Една от критиките към
нея е, че тя следва европейския подход към МСП и в нея липсва българският прочит. Друг проблем са общият й характер
и липсата на конкретни механизми, които да гарантират, че планираните политики ще се случат. "Това е рамка, базирана
на европейските приоритети за МСП, а конкретните мерки и действия ще се формулират в годишните програми", уточни
директорът "Бизнес среда и политика за МСП" в МИЕ Ивайло Грънчаров.
Сред предвидените в стратегията цели са въвеждане на електронно правителство, облекчаване на достъпа до
финансиране, прилагане на най-добрите практики в областта на обществените поръчки и др. "Стратегията е стегната,
надеждата ни е тя да не остане поредната добре организирана хартия", посочи Елеонора Негулова от Националното
сдружение на малкия и средния бизнес. Според нея за целта трябва да се създаде интегрирана система за прилагане на
тези политики, която да има междинни звена - регионални, областни и общински. "Малкият бизнес не е на жълтите
павета, той е в провинцията", добави и Кукушева.
Добрите страни на стратегията са обхватът и начинът, по който е изготвена, смята Петър Статев от клъстър
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"Информационни и комуникационни технологии". "Това е един от малкото документи, които въвеждат нова концепция има анализ, има поставени цели, има и възможност тези цели за бъдат измервани", посочи той.
√ Първи негативен сигнал
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/23/2109012_purvi_negativen_signal/
Първи сигнал, че политическата обстановка в страната и готвената актуализация на бюджета могат да се оценят
негативно и от пазара, дойде във вторник. Тогава стана ясно, че Министерството на финансите е отменило аукциона за
държавни ценни книжа (ДЦК) в понеделник, на който държавата предложи 10-годишни дългови инструменти за 50 млн.
лв. От ведомството на Петър Чобанов твърдят, че причината за отменения търг е техническа, като две от най-големите
банки първични дилъри не са успели да подадат своите поръчки.
От обявените от БНБ параметри по емисията обаче става ясно, че постигната средната доходност по приетите поръчки е
4.01% - т.е. най-високата, постигана по тази емисия от началото на годината досега. Интересът също е бил слаб презаписването е едва 1.17 пъти. За сравнение - при предишни отваряния на емисията доходността е сравнително пониска - между 3.26% и 3.63% (виж графиката), а заявките са били два до три пъти над предложените книжа.
Участници от пазара сега твърдят, че интересът се е очертавал слаб още преди аукциона и настроенията са били за
доходност около 3.90-4%.
Какво означава отмяната
Инвеститорите обясняват предпазливостта си с политическата несигурност и готвената актуализация на бюджета, която
предвижда емитирането на нов дълг в размер на 1 млрд. лв. Това е точно толкова, колкото е и планираната нетна
емисия ДЦК съгласно действащата емисионна политика за 2013 г.
"Дори и да не съществуваше този технически проблем и заявките бяха повече, ефектът нямаше да е значително поразличен. Най-вероятно коефициентът на покритие щеше да се повиши до 1.4-1.5 и доходността да се понижи с 4-5
базисни точки, но при 85% участие (11 от 13 първични дилъри) ефектът наистина е сравнително пренебрежим",
коментира дилър в банка.
От друга страна, отмяната на аукцион не е прецедент. Подобна практика имаше и предишното правителство, особено
когато става въпрос за бенчмаркова емисия за дългосрочния лихвен процент, който се следи от Европейската централна
банка, каквато е тази в момента. Затова е възможно и сега МФ да е решило да откаже емисията, за да не дава лоши
сигнали навън. Още повече че правителството не изключва възможността през тази година да излезе и на
международните пазари.
"Подобни действия са се случвали и в миналото, като според мен причините са две. От една страна, е техническият
проблем, а от друга страна - покачването на доходността. Тя се покачва от 3.6% на 4%. Тя съответства на намеренията на
Министерството на финансите, но и на политическата нестабилност", коментира Емил Аспарухов, ръководител на
трежъри отдела в Банка ДСК.
Той обяснява, че досега е имало малко предлагане на ДЦК, но всички вече очакват след актуализацията на бюджета да
се предложи още един милиард. "За вътрешния пазар това е много голяма сума и всички са играли много предпазливо в
очакване на нова по-голяма емисия", допълва Аспарухов.
Той припомня, че и миналата година е имало емисии с постигната по-висока доходност, които дори са с по-кратък
матуритет от сегашната.
Слаб ли е интересът
От Министерството на финансите обясняват отменения аукцион не с нисък интерес от страна на инвеститорите, а със
стремеж да не се допусне неравнопоставено третиране, като определени банки се отрежат от възможността да
наддават. Затова и се обмисля нова дата, на която да бъде предложена емисията.
Инвеститорите обясняват още, че по принцип лятото е по-слаб период за пазара на дълг. От друга страна обаче, не е
нормално МФ да не могат да продадат един аукцион, и то съвсем скоро преди падежа на ДЦК за 800 млн. лв. Става
въпрос за извънредната емисия, която пласира правителството на ГЕРБ с цел да плати по-рано евросубсидиите на
земеделците. Тя падежира през август, а парите за плащанията бяха преведени от Брюксел на България няколко месеца
по-рано.
Други пазарни анализатори пък коментират, че тези ДЦК се купуват основно от пенсионни фондове и сделката за
"Доверие" също може да оказва някакво влияние, може да се преструктурират портфейли.
Има ли технически проблем
В съобщението си Българската народна банка, която е агент по емисиите на ДЦК и провежда самите аукциони, не
съобщава за техническия проблем. Споменава се обаче, че са подадени поръчки от 11 първични дилъри, а в сайта на
Министерството на финансите се вижда, че през тази година броят им е 13. Първичните дилъри са банки, които купуват
ДЦК за своя сметка и по заявки на свои клиенти – институционални и индивидиуални инвеститори. Практиката пък
показва, че има случаи, в които не всички дилъри участват на аукциони.
На въпрос на "Капитал" от какво естество е бил техническият проблем, от пресцентъра на БНБ отговориха, че е имало
проблем при подаване на заявките при някои от участниците и те не са стигнали до БНБ, съответно не са били
обработени. Но грешката не е била в системата на централната банка.
"Поръчки за всеки аукцион се подават до 10 сутринта. Около 9 часа имаше оплаквания от участниците на пазара, че има
проблем с основната система за подаване на заявки. Затова някои участници подадоха своите заявки по алтернативния
канал - чрез SWIFT", разказва дилър.
Така или иначе при желание МФ можеше да одобри дори и част от поръчките. "Обаче не е одобрил нито една, защото
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всички са с висока доходност", твърди Георги Ангелов от "Отворено общество". Според данните на БНБ най-добрите от
приетите заявки са били при 3.82% доходност.
Вестник Стандарт
√ Бюджетът е за ревизия, но защо крият харчове
http://www.standartnews.com/mneniya-intervyuta/byudzhetat_e_za_reviziya_no_zashto_kriyat_harchove-197665.html
За синдикатите актуализацията на бюджета в средата на годината не е драма. Доволни ли са обаче профсъюзите от
корекциите в основния финансов закон? Какво липсва и какво ги притеснява в коригираните приходи и разходи? Има ли
нужда от нов дълг и ще има ли миньорски стачки през август, попитахме Пламен Димитров, президент на КНСБ.
- Господин Димитров, според КНСБ наложителна ли е актуализацията на бюджета?
- Неизбежна е. Има обективни причини за това, свързани с промяна на макроикономическите показатели спрямо
заложените. Ръстът на БВП е по-нисък от планираните 1,9%, оценките вече са за 0,8%-0,9%, т.е. наполовина по-малко.
Инфлацията е на минус, вместо 3,4%. Потреблението бе заложено да расте, но то намалява. Износът пък расте, което
води до повече разходи за ДДС. Т.е. вървим към съвсем друг макросценарий.
- Критиците обаче казват, че актуализацията на бюджета е лош сигнал за инвеститорите.
- Ако погледнем назад в последните 5 години, ще видим, че през 2009 г. ГЕРБ също актуализира бюджета, когато дойде
на власт. През 2010 г. първият бюджет на ГЕРБ също беше ревизиран. Не виждам чак такъв драматизъм и сега да се
направи ревизия. Особено когато има обективни причини. Дори служебното правителство направи корекция на
бюджета, като намали приходите с 400 млн. лв. и разходите с още толкова. Но понеже това не се отрази на бюджетното
салдо, никой тогава не протестира. Нашата голяма критика обаче е, че в актуализацията на бюджета липсват политики за
подобряване на събираемостта, така че да се финансират повече разходи, без да се увеличава още дефицитът и без да
се емитира допълнително дълг. Прави се точно обратното. Според актуализацията данъчните приходи се намаляват с
550 млн. лв., но пък се вдигат неданъчните, така че общо приходната част се намалява с около 200 млн. лв. КНСБ смята,
че могат да бъдат събрани повече приходи. Преди изборите премиерът Орешарски и финансовият министър Чобанов
твърдяха, че могат да бъдат събрани допълнително 1 млрд. лв. годишно от акцизи и ДДС от горива, цигари и алкохол. За
оставащите пет месеца на т.г. това са 400 млн. Ние обаче не виждаме подобни допълнителни приходи в бюджета.
Според КНСБ напълно е възможно да бъдат събрани между 150 млн. и 200 млн. лв. от ДДС и акцизи от контрабандните
стоки, а също и от криминализиране на укриването на осигуровки.
- В парламента обаче отхвърлиха проектозакона на ГЕРБ за криминализирането на укриването на осигуровки.
- Доколкото зная, БСП готвят тяхно предложение. Това ще бъде и дългосрочна мярка за повече приходи, така че да не се
налага да вдигаме данъци.
- Какви нови разходи бихте искали да има в ревизирания бюджет?
- Насочени към социалната сфера. Първо за работещите българи настояваме за увеличаване на минималната заплата на
340 лв. от 1 октомври. Това не изисква допълнителни разходи от бюджета, напротив - ще има лек положителен ефект от
повечето данъци и осигуровки. Вдигането на минималната заплата ще натовари бизнеса с около 35 млн. лв. годишно,
т.е. с 8,7 млн. лв. за последните три месеца на годината. Което не е толкова много на фона на сумата от 20 млрд. лв.,
които се плащат като заплати в България за година. Искаме увеличаване на квотата на ваучерите за храна с 40 млн. лв.,
което също няма да доведе до изваждане на пари от бюджета. Наред с това има много бюджетни системи, които са
недофинансирани. Например в агенциите към министерството на земеделието са заложени заплати само за 9 месеца там трябват 9 млн. лв. допълнително. Същото е в "Напоителни системи", където са необходими 7 млн., за да вържат
годината. За "Български пощи" трябва допълнителна субсидия от 10-12 млн. лв. за покриването на универсалната
пощенска услуга. Подписаното споразумение за увеличение с 8% на заплатите на учителите не може да бъде изпълнено
в една трета от училищата. Там не стигат 9,5 млн. лв. Всички тези разходи, а и още много други, просто бяха орязани от
предишния финансов министър Симеон Дянков, за да постигне икономии. Искаме да видим коледни добавки за
пенсионерите. Имаме разчети за три варианта, които са между 35 млн. до 60 млн. лв., в зависимост от това дали ще се
дадат на всички 2,5 млн. пенсионери или на най-бедните 750 хиляди с пенсии до 200 лв. За безработните трябва да се
завишат обезщетенията с по 30 лв. на месец, но не за всички, а само за тези, които получават от бюрата по труда до 200
лв. За това са необходими 11 млн. лв. Искаме още 9 млн. лв. за заетост на над 5000 млади безработни още тази есен.
Сегашните програми и мерки за борба с младежката безработица не са достатъчни. За социално слабите, които са на
енергийни помощи, искаме да бъде завишена сумата, която получават през зимните месеци - от 328 лв. тя да нарасне
над 400 лв., така че да покрива не 350 киловатчаса на месец потребена еленергия, а 500. Това ще изисква 29 млн. лв.
допълнително. Общо разходите за допълнителни социални плащания не са чак толкова много, но пък ще бъдат усетени
от 1,2 млн. души. Трябва да си спомним какво искаха февруарските протестиращи, а не само юнските. Те искаха глътка
въздух за доходите и сега е моментът да им се даде през актуализацията на бюджета.
- Какво ви тревожи в разходната част?
- Не сме наясно тези 285 млн. лв., с които правителството вдига разходите, за какво точно ще бъдат използвани. От тях
160 млн. лв. са за разплащане на договори с бизнеса предимно от Министерство на отбраната и на МВР. Единственото,
което разбрахме и приемаме, че 30 млн. лв. са дълг към ВМА. Останалите средства за какво точно отиват, не сме чули.
Няма разбивки, не е ясно наистина ли са необходими. Защото не трябва да забравяме, че бюджетите на тези две
министерства са най-големите - по 1 млрд. лв. Ако те не могат да намерят допълнителни резерви, за да платят
задълженията си, значи нещо не е в ред. Притесняват ни и тези недостатъчни 85 млн. лв. за запълване на дупката в НЕК,
която е 500 млн. лв. заради зелената енергия.
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- Какво мислите за емитирането на нов дълг?
- Смятам, че не трябва да правим 1 млрд. лв. допълнителен дълг през т.г., а само до новия дефицит от 490 млн. лв.,
който се отваря. Този дефицит може и да е по-нисък, ако се съберат повече приходи. Чобанов казва, че нямало да харчи
целия 1 млрд., а ще го държи като буфер за евентуални нужди през второто полугодие. Не е ясно обаче защо ще вземеш
заем, върху който ще плащаш лихва, а ще го сложиш в резерва. КНСБ настоява този дълг да бъде до размера на
допълнителния дефицит и да е предимно ДЦК на вътрешния пазар. Ако се налага да се подготвим за текущи плащания
по външния дълг в началото на 2014 г., може в края на т.г. да направим заем на външния пазар. Например емисия от 200
млн. евро и да е ясно предназначението на тези пари, без да има опасения, че ще се харчат за пенсии, заплати или нещо
друго, което не е добре. Засега не са ясни намеренията на правителството.
- Ще има ли миньорски стачки в началото на август заради цената на въглищата?
- Продължава да е неясно какво ще стане с цената на въглищата. Голямата въпросителна е дали новият начин за
ценообразуване от 1 август ще бъде изпълнен. Т.е. дали НЕК ще събере тези 500 млн. лв. от продажбата на парникови
емисии и да разплати с тях зелената енергия и кафявата добавка за когенерациите и заводските централи. Тези 500 млн.
лв. не ги виждаме в актуализацията на бюджета. Ако НЕК не ги събере, отново ще спре да плаща на тецовете, те пък
няма да плащат на мините. Другото несигурно нещо е какво ще стане с износа на ток. Изчакваме търговете на АЕЦ
Козлодуй, ТЕЦ 2 и някои други тецове на регионалния пазар. Те са тези дни. Искаме да видим дали при силно
намалената такса пренос и новото ценообразуване ще постигнат по-добри цени на износ. Производителите очакват те
да са по-високи от досегашните цени на вътрешния пазар и ни уверяват, че на тази база ще вдигнат цената на въглищата.
Какви договори са постигнали, ще стане ясно до края на седмицата. От тях зависи дали тецовете ще имат по-голямо
натоварване и ще гарантират работните места на миньорите.
- Освен работа за миньорите какво ще предприемете, за да гарантират и безопасни условия на труд след трагедията в
"Ораново"?
- Първо очакваме от държавата да възстанови в приемливи размери орязаната национална минноспасителна служба.
Трябва и да се реши дали тя ще бъде към Гражданска защита, към Пожарната или самостоятелна. Все още не съм видял
докладите на всички институции, за да преценя какво е било положението в мина "Ораново". Но трябва да има по-строг
контрол върху инвестициите в безопасността на мините. Инспекцията на труда трябва да гарантира при проверките си,
че всички минни дружества са вложили по съответния начин препоръчаните инвестиции. И ако не са - сериозни санкции
и затваряне на мини. Никой не е казал, че животът на миньорите е по-малко важен от техните работни места.
Вестник 24 часа
√ Швейцарско правило за пенсиите - добре, но по какви показатели
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2170101
Любомир Дацов, зам.-министър на финансите 2003-2009 г.
Bъзможност за автоматично индексиране и увеличаване на максималната пенсия, която в момента е с таван, е едно от
намеренията в пълната управленска програма на правителството на Пламен Орешарски. Това всъщност е само един
компонент от това, което трябва да се случи като реформа в пенсионната система. То е добро решение от гледна точка
на това, че става дума за стар проблем който не стимулира хората с
по-високи доходи да спестяват повече за пенсия. С това решение ще се преодолее една несправдливост.
Въвеждането на автоматизъм в този случай е добро като политическа цел, но не е добре да бъде закотвено
законодателно. Защото всички автоматични механизми, действайки в една ли друга посока невинаги водят до добри
резултати. Обстановката в България в скоро време няма да престане да бъде "динамична". Много от параметрите ще се
развиват много бързо, ще има натрупване на дисбаланси в икономиката в една или друга област. Ако бяхме държава
като Германия или Франция с установена икономика (макар че в някои случаи те растат много по-бързо от нас в
последните години и имат много по-добри параметри), тогава една такава установена система и автоматизъм биха
работили.
В случая с швейцарското правило за индексиране на пенсиите обаче е добре да има автоматизъм, защото това
ограничава политическото вмешателство всяка година
и прави стабилна и прогнозируема системата в дългосрочен план. Когато говорим за пенсионна система трябва да
имаме предвид, че става дума за срокове на проявление на една или друга мярка в рамките на 25-30-50 години.
Измерението на ефектите там е с много по-дълъг период. При швейцарското правило обаче трябва много добре да се
преценят самите индикатори, по които ще бъде измервано то. Единият от тях, с които се работеше е средният
осигурителен доход. При измерването му обаче често се губи реалната връзка с икономическия смисъл. Чисто
статистически например средната работна заплата и осигурителния доход растат. Но част от растежа в последните
години е по простата причина, че бяха уволнени хора с ниски заплати и осигурителен доход и останаха тези с по-високи.
Така ако пенсията трябва да бъде увеличена на базата на този показател, постъпленията в НОИ няма да бъдат
достатъчни, за да доведат до покриване на допълнителнителните разходи.
Така че подлежи на дискусия кои да са основните показатели при определянето на швейцарското правило. Освен това
2014 г. за мен е малко амбициозен срок за връщане на това правило от чисто финансова гледна точка.
При сегашното състояние на бюджета и при положение че самото правителство влиза с актуализация, голямо
предизвикателство за бюджета е въвеждането на правило, което
ще доведе до вдигане на пенсиите поне с 4-5%. Така излиза при инфлацията поне 2-2,5% и при положение, че през
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последните години осигурителния доход скача в някои случаи до 7% независимо че няма процеси на увеличаване на
доходите.
Планът, за който говорим, предвижда и въвеждане на семейно подоходно облагане. То обаче едва ли ще има ефект,
защото трудно ще се почувства от хората в момента. В един момент разходите за администриране на такава реформа са
много близки до ползите, които получават определени семейства. На фона на това, че имаме плосък данък, семейно
подоходно облагане е излишно. Добрите правила указват, че е по-добре да се прави политика през разходната част на
бюджета, а не през приходната. Доброто и работещо решение е максимално изчистена и опростена система с единни
ставки и широка данъчна бази. Данъчната политика трябва да е през съотношението преки - косвени данъци, а не през
ставките.
А най-важната политика, която трябва да бъде откроена е по линията демографска
политика - пазар на труда - образование. Едно от най-проблемните неща от гледна точка на загубата на работни места е
системата на осигурителните прагове. Добро решение би било диференциране на осигурителните прагове по региони.
Тези прагове са проблем, защото в някои региони стимулират това хората да бъдат освобождавани, а не да бъдат
намалявани заплатите.
Интересно е дали тази програма в нейната цялост ще се прицели в малки поправки в системата, или ще се отиде към
съществени реформи. Ако се прокарват амбициозни реформи, ще трябва да минават през парламента, за което трябва
да се търси широко съгласие. Доброто решение е второто.
Вестник Сега
√ Обещаните промени за единната сметка се оказаха козметични
http://www.segabg.com/article.php?id=658464
Министерството на финансите (МФ) вчера реши да се похвали с две важни мерки, които би трябвало да подобрят
битието на добросъвестните фирми и да пресекат криенето на данъци. Първата е свързана с единната сметка за
плащане на данъци и осигуровки, която се оказа бреме за бизнеса заради автоматичното правило, че първо се погасява
най-старото задължение към бюджета. Така бе отнето правото на фирмите сами да преценяват какво да издължат
първо, когато нямат достатъчно оборотни средства.
МФ сега предлага единната сметка да се раздели на две части и лихвите да се обособят от главницата - дължимите
данъци и осигуровки. "Ще се прилага същата поредност, която съществува при принудително събиране на задължения първо се погасява главницата, после лихвите", обясни зам.-министър Людмила Петкова. Тя даде следния пример: ако
фирма има две задължения за данъци и осигуровки за 500 лв. плюс още 50 лв. лихви, когато внесе 500 лв., това ще
покрие двете главници и лихвата ще спре да се трупа.
Според зам.-министър Петкова идеята е обсъдена с работодателите и те са я одобрили. Но предложената промяна не
отговаря на основното искане на бизнеса - да избира дали първо да плати здравните осигуровки, пенсионните вноски,
ДДС или корпоративния данък. Първоначално единната сметка бе приветствана от мениджърите, които се зарадваха, че
нововъведението ще им позволи с един платежен документ да погасяват задължения към хазната и това ще им спести
солените банкови такси за отделни преводи по различни сметки на НАП. После се оказа, че радостта е била прибързана.
Впрочем в плана на премиера Орешарски, който и вчера се обсъждаше на "Позитано" 20", изрично пише: "установяване
на права на данъкоплатеца да определя направленията на плащанията по единната сметка".
Другата мярка, представена вчера, е продължение на офанзивата срещу контрабандата на храни. Преди десетина дни
две министерства - финансовото и земеделското, сформираха смесени мобилни екипи, които инспектираха стокови
борси и КПП-та в търсене на стоки с неплатени данъци, с лошо качество, с неясен произход или придружени със
съмнителни документи. След анализ МФ предлага в НАП да бъде създадена нова дирекция за контрол "върху
движението на стоки с висок фискален риск", в която ще работят 250-300 инспектори. Засега в списъка на рисковите
стоки са плодове, зеленчуци, захар, месо и месни продукти, строителни материали, но той може да се допълва.
Акцизните стоки - цигари, алкохол, горива, си остават грижа на другата приходна агенция - "Митници", обясни Петкова.
Идеята е мобилни екипи на спедирекцията да спират и проверяват документите и товарите на тирове и при влизане в
страната, и при разтоварване на стоките в складове и по тържища. На съмнителните камиони ще се поставят пломби и
GPS устройства, така че да могат да се проследят, а при пристигане в крайната точка отново инспектори на НАП ще свалят
контролните устройства. Ако камионът само преминава през България, пломбата ще се сваля при напускане на страната.
Това е румънската практика, която искаме да приложим с цел намаляване на нелегалната търговия, съобщи Петкова.
От МФ се надяват затегнатият контрол да донесе поне 200 млн. лева повече приходи от ДДС. Това обаче няма да се
случи тази година. Петкова посочи, че са необходими промени в три закона - за ДДС, за НАП и Данъчноосигурителния
процесуален кодекс. Проектите ще са готови до седмица, но те трябва да бъдат приети от правителството и парламента,
а после да се подготвят дирекцията и екипите, което можело да стане не по-рано от Коледа. Освен това в НАП ще бъде
създаден електронен регистър, в който ще се въвеждат данните за купувача, за превозвача, количеството, вида и
стойността на стоката.
АКО МИНЕ
Наскоро от агроминистерството разказаха за шофьор на ТИР, натоварен с 22 тона дини, който три пъти безуспешно
пробвал да влезе през различни пунктове в България. Първия път го върнали, защото нямал документи, при втория опит
показал фактура за дървен материал.
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ДЕТАЙЛИ
В дирекцията за контрол върху рискови стоки освен мобилните групи ще има и регионални екипи - в София, Пловдив,
Бургас, Варна и В. Търново. Летящите патрули ще организират пунктове за проверка близо до КПП-тата на границите с
Гърция (Кулата, Илинден, Кап. Петко войвода) и Румъния (Силистра, Кардам, Русе, Оряхово, Йовково, Видин), които са
без бариери. Контрол ще има и край границите с Турция, Македония и Сърбия, както и на пристанищата Бургас и Варна.
Мобилните инспектори ще имат специални отличителни знаци.
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