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√ Общините получават част от плоския данък през 2015 г.
В замяна местните власти ще бъдат натоварени с нови отговорности
Преотстъпване на част от данъка върху доходите на физически лица може да получат общините от 2015 г. Мярката се
обсъжда активно от представители на правителството и Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), като
споровете са какви допълнителни отговорности да се прехвърлят на местните власти заедно с допълнителното
финансиране.
"Поискахме от премиера Пламен Орешарски до 30% от приходите, които осигурява плоският данък на бюджета, да се
отстъпят на общините, където живеят лицата, които го плащат. Министър-председателят прие аргументите ни и сега
работим по цялостната реформа във финансирането на общините", каза Емил Савов, заместник-председател на НСОРБ.
По думите му сегашният модел за определяне на изравнителна субсидия, с която републиканският бюджет покрива
дефицитите в бюджетите на общините, ще се промени напълно.
От Министерството на финансите пък обясниха, че поговорка още не е постигната, а срещу отстъпването на част от
приходите кметствата ще трябва да поемат и част от отговорностите на централното правителство. В момента дебатът
между местна и централна власт е в посока какви задачи да се прехвърлят на първата заедно с отстъпването на част от
приходоизточника.
Какво ще се промени
Данъкът върху доходите на физическите лица ще остане 10%, както и досега. Три процентни пункта от него обаче ще
осигуряват приходи за общините, а останалите седем ще останат приход на републиканския бюджет. Националната
агенция за приходите ще продължи да събира данъка, като след това ще превежда отчисленията на общините.
След актуализацията на бюджета за тази година се очаква от лични подоходни данъци държавата да събере 2.46 млрд.
лв., което означава, че всеки процентен пункт от действащата ставка носи 246 млн. лв. С други думи, ако общините
получаваха 3 процентни пункта от данъка тази година, в републиканския бюджет щеше да влязат 738 млн. лв. по-малко
приходи, или близо 1% от брутния вътрешен продукт.
Също през тази година е предвидено общините да получат субсидии от републиканския бюджет за общо 2.28 млрд. лв.
Това са пари, които централното правителство дава на местните власти, за да се грижат за училищата, спешната
медицинска помощ и други дейности на своята територия. Средствата покриват също част от разходите за инвестиции,
поддръжка и ремонт на пътища и общински сгради.
Полицейските управления и противопожарните служби пък остават отговорност на вътрешното министерство, а
различни услуги за частния сектор се оказват от териториални поделения на министерства и правителствени агенции.
Отстъпването на част от плоския данък като приход на общините или ще намали модела за субсидиране на местните
власти, или ще доведе до прехвърляне на отговорности от правителството към общините.
Кога може да се случи
Според източници от Министерството на финансите реформата на общинските бюджети ще приключи през следващата
година. Ако се постигне споразумение, финансовото ведомство ще изготви тригодишна бюджетна прогноза и
конвергентна програма, в която изчисленията ще са на база децентрализацията. Реално обаче промените ще влязат в
сила най-рано от 2015 година.
Недостатъци
Един от проблемните моменти е, че мярката няма да разпредели равномерно средствата между отделните населени
места. През 2011 г. например правителството на ГЕРБ се отказа да я прилага, защото повече от половината подоходни
данъци се събират от живеещите в големи градове, където се концентрира голяма част от икономическата активност.
В малките населени места пък, където има висока безработица и застаряващо население, отстъпването на подобен
приход може почти да не промени финансовото им състояние и тези общини ще продължат да зависят от
изравнителните субсидии, които им дава централната власт.
√ Разходите за труд растат по-бавно
Производителността е отбелязала спад през второто тримесечие на годината
Разходите за труд на работодателите са забавили ход през периода април - юни тази година. Те са нараснали с 3.4% през
второто тримесечие, докато през последните няколко се движеха нагоре с между 7 и 9%, показват данните
Националният статистически институт.
Промяната в тенденцията може да означава, че пазарът на труда започва да се съживява след дългия период, в който
фирмите произвеждаха същите обеми продукция с по-малко служители в отговор на икономическата криза, а пазарът на
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труда се свиваше с по 200 хил. заети годишно. Така през 2011 г. възнагражденията и ефективността на хората се
увеличаваха (виж графиката) за сметка на закритите работни места. Другата причина може да е отшумяващ ефект от
увеличението на минималната работна заплата през миналата и началото на тази година, както и на ръста на
минималните осигурителни прагове.

Заплатите с по-малко увеличение
Възнагражденията обаче растат по-малко, отколкото разходите, които се изискват по закон (обезщетения, социални и
здравни осигуровки). Заплатите се увеличават с 3.2%, докато другите плащания, които работодателите правят за труд - с
4.7%.
По сектори също има сериозни разлики. В услугите например увеличението на показателя е под 2% (виж графиката),
докато работодателите в строителството са плащали на годишна база почти 5% повече за труд, а в индустрията - с 3.8%
повече спрямо същия период на 2012 г.
По-ниска ефективност
През второто тримесечие се обръща и още една тенденция - има спад на производителността на труда (измерена чрез
брутен вътрешен продукт, изработен за един час). През този период обаче работните места се увеличиха с почти 30 хил.
и е вероятно това да е едно от обясненията и за по-лошите резултати при този показател. Едва ли е единственото, тъй
като ефективността на работниците спадна с почти процент на годишна база при ръстове от 2 до 4% преди това.
Изкуствен ръст
В началото на следващата година разходите на работодателите отново ще нараснат и заради увеличението на
нормативно определяни тавани като минималните осигурителни прагове и минимална работна заплата. Праговете по
икономически сектори всяка година се определят със споразумения между работодателските и синдикалните
организации. Тази година беше постигнат консенсус за 44 бранша, като от тях за 10 са се споразумели за нулев ръст.
Така средното увеличение догодина ще е 4.1%.
За останалите 41 сектора до 85 пък министърът на труда и социалната политика трябва да вземе решение дали да
разпростре увеличението административно, защото няма договорка. Миналата година бившият социален министър
Тотю Младенов не увеличи административно праговете в браншовете, в които работодатели и синдикати не постигнаха
консенсус. Тази година Министерството на финансите вече публикува анализ, според който повишаването на
минималните осигурителни доходи, а не на минималната работна заплата, потиска заетостта. Такава е и препоръката на
Европейската комисия към България - "да преразгледа минималните осигурителни прагове, за да се гарантира, че
системата не оскъпява прекалено наемането на нискоквалифицираните работещи".
Според анализаторите пък основен проблем е, че праговете не са диференцирани по региони. Така в Северозападна
България например, където безработицата е много висока и възнагражденията - по-ниски, работодателите трябва да се
съобразяват със същите осигурителни прагове, както и колегите им в столицата, където заплащането така или иначе
надминава административната граница.
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Вестник Стандарт
√ Нова идея: 880 лв. таван на старите пенсии
Експерти умуват дали максималният осигурителен доход да нарасне на 2400 лв.
И вълкът сит, и агнето цяло. Тази дилема за размера на пенсиите се опитват да решат днес експертите от Консултативния
съвет за усъвършенстване на осигурителната система. Заедно със социалното министерство те обсъждат няколко
варианта за кого да падне и за кого да остане таванът на пенсиите.
"Няма решение, което да е справедливо за всички, търсим как възможно най-малко да са хората, недоволни от
промяната", коментира преди дни министърът на труда Хасан Адемов. Според действащото законодателство от 1 януари
2014 г. без таван на парите за старост ще са само новите пенсионери. За близо 53 хиляди души обаче несправедливото
ограничение ще остане да действа, въпреки че са се осигурявали върху високи доходи и пенсиите им би трябвало да са
над сегашния таван от 770 лв.
Най-справедливото решение - да се премахне ограничението за всички, изглежда невъзможно при огромния дефицит
във фонд "Пенсии". Държавата не може да осигури необходимите 120 млн. лв. допълнителни разходи за догодина,
обяви Адемов. Най-вероятният сценарий е таванът да се премахне само за новоотпуснатите пенсии, а за старите - да се
увеличи със 70 лв. до 840 лв. Сумата се получава при завишаване на максималния осигурителен доход от 2200 на 2400
лв., който се обмисля от правителството (таванът на пенсиите е равен на 35% от максималния осигурителен доход - б.р.).
Така догодина броят на ощетените пенсионери ще намалее от 53 хиляди на 32 хиляди. При този вариант бюджетът ще
трябва да търси само около 10 млн. лв. Увеличаването на максимума, върху който се начисляват осигуровките обаче,
предизвиква силно недоволство сред хората с по-високи трудови доходи. Затова все повече привърженици набира
вариантът вместо да расте максималният осигурителен доход, да се промени съотношението му спрямо тавана на
пенсиите. Експертите от социалното министерство и от Консултативния съвет по пенсионна реформа обмислят този
процент да се завиши от 35 на 40%. Така догодина най-високата "стара" пенсия ще стане 880 лв.
Най-неблагоприятният вариант е правителството на Орешарски да не предприеме никакви промени заради липсата на
пари. Това означава да отмени планираното в Кодекса за социално осигуряване вдигане на ограничението за
придобитите след 1 януари пенсии.
√ Нови 100 мерки топят бюрокрацията
С бюджета за 2014 г. дават пари срещу реформи
100 мерки за намаляване на административната тежест ще внесе вицепремиерът по икономическото развитие Даниела
Бобева на днешното заседание на Министерския съвет. Те са подготвени и инициирани от областните управители,
общините и министерствата, обясни Бобева по БНР. По нейни думи новите мерки се предприемат, тъй като всички
смятат, че е необходимо да се намали административната тежест за бизнеса, за да се даде тласък на икономиката. По
отношение на бюджета за 2014 г. Бобева заяви, че основният акцент в него трябва да е пари срещу реформи. Тя обясни,
че в работата си като вицепремиер основни трудности среща в областта на електронното управление, за което са
похарчени над 200 млн. лв. "В момента правим общ преглед какви услуги са електронизирани, но като цяло съм доста
разочарована от този сектор. Искам бързо да напреднем, но изглежда невъзможно", каза Бобева. До края на годината
ще се опитаме да направим електронни услуги за обществени поръчки в някои сектори, заяви още тя. Това ще бъде
полезен процес, защото електронизацията несъмнено ще доведе до намаляване на разходите на държавата при
покупката на стоки и услуги. Другата трудна реформа е административната, призна Даниела Бобева. "Установих, че поне
от 2000 г. насам всички административни реформи са еднакви. На нас ни трябва администрация, която разбира
проблемите на хората, на обществото и на бизнеса и насърчава политиците да вземат правилните решения", заяви
вицепремиерът.
dnevnik.bg
√България може да загуби 276 млн. евро от еврофондовете, заяви Златанова
България може да загуби 276 млн. евро по европейски програми в края на годината по изчисления към месец юли,
предупреди вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова в сутрешния блок на Би Ти Ви. Тя обаче
увери, че се прави всичко възможно тази сума да е по-малка.
Златанова обясни, че избягва на този етап да говори с конкретни суми, защото, "това е оценка на риска, тоест това е едно
бъдещо несигурно събитие". "В момента сме в толкова критичен период от изпълнението на програмите, че едно
забавяне с една седмица на един акт на някаква институция, която участва в процеса, може да ни струва стотици
милиони", подчерта тя.
По думите на вицепремиера конкретни данни за това колко пари са загубени ще могат да бъдат дадени едва след края
на годината, но се работи за това да се загубят възможно по-малко средства. Тя допълни, че към 15 септември тази
година са усвоени 35.35% от средствата.
Златанова подчерта, че работи върху оценките и част от мерките, предприети от служебното правителство и конкретно
министъра за управление на евросредствата Илияна Цанова. "И до ден днешен всъщност ние работим с тези хипотези,
защото те са добри", каза тя.
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Три месеца преди мониторинговия доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка
вицепремиерът изрази умерен оптимизъм за него. Тя заяви, че се надява да бъде отчетен напредък, но все пак той
оценява 18 месеца и всеки скандал или неуспешен опит за промяна ще бъде отчетен.
economynews.bg
√ Как ще се променят данъците през 2014?
Министерството на финансите (МФ) е публикувало на страницата си законопроекта за изменение и допълнение на
Закона за данъците върху доходите на физическите лица, съобщиха от
пресцентъра на ведомството. Освен него са публикувани още законопроектите за изменение и
допълнение на Закона за местните данъци и такси, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за
счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Проектите са в секцията "Проекти на нормативни
актове", уточняват от МФ.
„До края на този месец очакваме писмо от Европейската комисия по искането на Министерството на финансите от 8
август т. г. за запазване на намалената акцизна ставка на природния газ, ползван като моторно гориво, от 0,85 лв. за 1
гигаджаул, за да не се въведе от 1 януари 2014 г. минималната ставка за ЕС по евродирективата за природния газ" - това
заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова по време на презентацията си за представяне на проектите
за промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и в Закона за ДДС (ЗДДС). Искането е добре мотивирано и
МФ се надява да получи положително решение по този въпрос за срок от 6 години - от 01.01.2014 г. до 31.12.2019
година. В Европейския съюз има няколко държави, които ползват такава намалена акцизна ставка, сред тях са Италия,
Португалия и Белгия.
Людмила Петкова разясни и схемата за предоставяне на държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола,
използван при първично селскостопанско производство", която ще се прилага за земеделските производители чрез
предоставяне на ваучери за гориво за сумата от 70 млн. лв. през 2014 година. Схемата е одобрена през декември 2011 г.
от ЕК, но не е прилагана. Нашата страна иска удължаване на срока на действието й до 31.12.2014 година. По данни на
Министерството на земеделието и храните се предвижда от тази мярка да могат да се възползват 75 000 земеделски
производители. Заместник-министър Петкова обясни подробно механизма за прилагане на тази схема, кои земеделци
могат да се възползват от нея, как ще се разпределят ваучерите и как ще се отчита реалното потребление на гориво, за
което се ползва държавната помощ.
В промените на ЗАДС са предвидени и предложения за намаляване на административната тежест за бизнеса. Предлага
се малките винопроизводители, в случаите когато изпращат акцизни стоки до лицензиран складодържател на
територията на страната, също да прилагат режим отложено плащане на акциз, като стоките да не се придружават с
електронен административен документ. Предлага се предоставянето на обезпечения при режим отложено плащане на
акциз да бъде по реда на ДОПК, а не по реда на митническото законодателство. По този начин се прекратява
съществуващата практика за свръхобезпеченост на задълженията за акциз, водеща до значителни разходи за бизнеса.
Подробностите от презентацията по промените в ЗАДС и примери.
По отношение на предлаганите промени в ЗДДС заместник-министър Петкова уточни, че те се правят за въвеждане на
специалния режим "Касова отчетност на ДДС", който ще подпомогне малките и средни фирми, които срещат
затруднения при плащане на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки
и услуги от клиентите си. За фирмите, които ще прилагат специалния режим "Касова отчетност на ДДС", данъкът по
доставките в обхвата на режима става изискуем на датата на получаване на плащането по доставката (пълно или
частично). МФ предвижда 220 000 фирми да се възползват от тази отчетност на ДДС. Останалите промени в ЗДДС са
свързани с привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на ЕС - Директива 2006/112/ЕО и
практиката на Съда на ЕС, както и за въвеждането на Дерогация от Директива 2006/112/ЕО, касаеща отношенията на
България и Румъния при съвместната им работа на Дунав мост II.
classa.bg
√ Теглим 360 млн. евро външен заем чрез Германия
Семейно подоходно облагане и през 2014 година няма да има
България ще тегли външен заем чрез Германия. Държавата планира да пласира над 700 млн. лв. под формата на
облигации. Те ще бъдат емитирани през германски банки, съобщава в. "Преса".Причината за новаторския подход на
правителството е краткият срок за подготвяне на процедурата. Ако кабинетът реши да излезе на международния пазар
от свое име, ще са необходими повече от три месеца да се подготвят емисията , проспектът и всички документи,
свързани с него.
Затова идеята е ценните книжа да минат през немските банки, тъй като технологично това би отнело много по-малко
време, обясниха експерти. Освен това се прогнозира лихвите да бъдат по-ниски и по-изгодни за страната ни. Очаква се
управляващите да бъдат готови с проекта тези дни и той да бъде пуснат за обсъждане в Министерски съвет. Според
информацията България ще пласира 360 млн. евро (704 млн. лв.), но сроковете на емисията все още се уточняват. В
актуализацията на бюджета кабинетът увеличи тавана на дълга, който страната ни може да поеме до края на годината от
2 на 3 млрд. лв. Депутатите приеха, че новият милиард може да бъде пуснат на международните пазари. Вчера
финансовото министерство обяви, че България моли Брюксел за 6 години отстрочка за въвеждането на по-високия акциз
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на метана. Очаква се до края на октомври ЕК да отговори дали одобрява молбата. В момента за гигаджаул метан
акцизът е 0.85 лв. Ако не бъде удовлетворено желанието ни, от Нова година акцизът ще стане 5,10 лв. Така ставката на
килограм ще скочи от 0,04 лв. на 0,25 лв., а крайната цена ще се увеличи с 0,30 лв. Средната стойност в момента е 1.80
лв./кг. Финансовото министерство обсъждаше и въвеждането на данъчни облекчения за семействата с деца. Тази идея
обаче не е била приета от експертите, така че семейното подоходно облагане няма да има.
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