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√ В град Хошимин ще бъде открита СТИВ
Ще бъде открита Служба по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в най-големия град във Виетнам – Хошимин. Неин
ръководител ще е Олег Маринов, досегашен съветник в посолството на Република България в столицата Ханой.
Откриването е по инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), чрез осъществяване на
публично-частно партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката.
Председателят на АИКБ Васил Велев и Олег Маринов са обсъдили възможностите за активизиране на дейността на
икономическата служба с цел по-ефективно съдействие на българските фирми, имащи интерес към виетнамския пазар,
и интензифициране на стокообмена между двете държави. „С Виетнам имаме традиционно добри дипломатически
взаимоотношения, на основата на които може да бъде стимулиран търговският ни износ. За 2012 г. той е бил на стойност
едва 10 млн. евро, докато Словения, например, за миналата година е реализирала износ към азиатска страна за над 590
млн. евро“, посочи Васил Велев.
Откриването на СТИВ в Хошимин е в отговор на необходимостта от създаване на нови и от разширяване на
съществуващите Служби по търговско-икономически въпроси към задграничните представителства на България. СТИВ са
от ключово значение за създаването и поддържането на икономически връзки и за търсенето на нови пазари в чужбина,
убедени са от Асоциацията.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Данъчните получават допълнителни правомощия за проверки
Мобилни групи на НАП ще пломбират и проверяват доставки на рискови стоки
Мобилни екипи на Националната агенция за приходите ще могат да спират транспортни средства, които превозват
рискови стоки откъм измами с ДДС. Те ще могат да пломбират заредените микробуси, да налагат запори върху
рисковите стоки и да следят разтоварването им.
Това е малка част от новите правомощия, които ще получи Националната агенция за приходите (НАП), за да подобри
борбата си с ДДС измамите. Те са вписани в проекта за допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
бяха разпространени от Министерството на финансите и би трябвало да влязат в сила от началото на 2014 г. А първите
реакции на бизнеса са свързани с опасения, че новите правомощия на данъчната администрация може да не се
използват добросъвестно.
В законопроекта не се посочват стоките с висок фискален риск. Те ще се определят от изпълнителя директор на НАП,
като списъкът ще е публичен и ще се утвърждава от финансовия министър. По предварителна информация в него ще
попаднат хранителни стоки, строителни материали и потребителска електроника – мобилни телефони, GPS устройства и
др.
Защо и как се прави
Фирмите, които участват в сделки с рискови продукти, ще трябва предварително да уведомяват НАП, че предстои
доставка на стоки с висок фискален риск. След като знаят мястото на натоварване, данъчните ще могат да проверяват и
да пломбират превозни средства с такива продукти, когато се изписват от един склад за доставка към друга фирма.
Освен това служители на НАП ще могат и да присъстват при разтоварването, за да проверят, че сделката е приключена и
доставката е била реална.
Когато стоките се въвеждат на територията на България от страни от ЕС, инспекторите ще могат да поставят маркиращи
устройства още на самата граница и да присъстват и при разтоварване в склада на фирмата получател, както и да
сравняват декларираните количества във фирмените документ с информация, която ще изискват от шофьорите на
фирмите спедитори. Те ще проверяват дали чуждестранният доставчик, посочен в документите, е регистрирано по ДДС
лице и при съмнения ще могат да изискват българският клиент да предостави банкова гаранция за стойността на
дължимия по този вид стока данък.
Според заместник-министъра на финансите Людмила Петкова, която отговаря за данъчната политика, този тип контрол
вече се прилага в Румъния и е допринесъл за ограничаване на данъчните измами.
Под този режим няма да са стоките, които се внасят от трети страни, както и акцизните стоки, защото за тях отговарят
митниците.
Опасенията на бизнеса
"И в момента правомощията на НАП не са малко, но невинаги се използват на правилното място. Опасенията на бизнеса
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са, че потърпевши от новия режим ще са изрядните фирми, а не тези, които би трябвало да подлежат на засилен
контрол", казва Милен Райков от "EY България".
Той дава пример с разпоредбата, която дава право на органа по приходите да поиска обезпечение за влязла в България
стока, ако НАП разполага с информация, че получателят или купувачът на превозваната стока е лице, което е участвало в
измами с ДДС. "Не става ясно каква точно трябва да е тази информация, как точно я е получил органът по приходите и
т.н. Наличието на информация за престъпление не означава извършено престъпление. Да не говорим, че искането на
обезпечение реално ограничава свободното движение на стоки в рамките на ЕС", допълва той. Неговите опасения са, че
много читави фирми ще се откажат да правят търговия тук, ако новите правомощия на данъчната администрация не се
използват добросъвестно.
Представител на верига, търгуваща с потребителска електроника, заяви, че очаква компанията да попадне под обсега на
промените, защото има доставки на електроника от страни - членки на Европейския съюз. "За доставките ни се грижи
логистична компания и поради това очакваме тези въпроси да се поемат от нея. Възможно е обаче нормативно да
бъдем засегнати пряко. Още не сме запознати със законопроекта и поради това не можем да го коментираме", обясни
той пред Капитал Daily.
"Много често проблемите не идват от законите, а от начина, по който те се прилагат. Все още обаче не съм запознат със
законопроекта." каза Андрей Евтимов, изпълнителен директор на "Доверие Бирко" (Mr. Bricolage).
√ НАП ще има достъп до банкова тайна след решение на съда
НАП ще може да иска от съда да нареди на банки и инвестиционни посредници да разкрият информация за свои
клиенти, предвиждат други промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. И в момента банковата тайна може
да се разкрива след решение на съда, но досега приходната агенция не бе сред институциите, които имаха право да
отправят такова искане до съда.
С други промени в ДОПК данъчните ще получават също и информация от пенсионни фондове, застрахователни
компании и работодатели, когато изплащат доходи на чуждестранни лица. Платците на дохода, както и фирмите, които
наемат имущество, предоставено от живеещ в България чужденец, който е гражданин на ЕС, ще трябва да предоставят
информация за платените му възнаграждения и удържания данък на НАП за конкретната година в срок до 30 април на
следващата година.
√ Лихвите от публични облигации може да не се облагат
Предложеното от финансовото министерство данъчно облекчение ще облагодетелства в най-голяма степен
банките и застрахователите
Приходите на местните юридически лица от лихви от облигации, регистрирани за търговия на фондовата борса, да не се
облагат. Подобно предложение е разписано в законопроект за изменение на Закона за корпоративното подоходно
облагане (ЗКПО), публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите (МФ). Ако бъде прието, то ще
засегне немалка част от големите инвеститори в корпоративни облигации като застрахователи и банки. Освен това
отчасти може да раздвижи замразения пазар на облигации в страната и да изкара на борсата много от непубличните
емисии. Не е изключено обаче предложението да доведе и до бум на преоформени банкови кредити в облигации.
Инвестиционен стимул
Досега от подобно облагане у нас бяха освободени само институционалните инвеститори като пенсионни и взаимни
фондове заради по-специалния си юридически статут. Освен тях обаче големи инвеститори в облигации са банките и
застрахователите. За разлика от пенсионните и взаимните фондове те могат да инвестират и в непублични емисии, т.е.
такива, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар.
През годините на кредитен бум преформатирането на кредити в облигации беше и сред активните практики на местните
банки с цел занижаване на кредитните им експозиции. Съответно евентуалното освобождаване от данък би било
допълнителен стимул за банките да поразчистят балансите.
"Това определено е възможност, от която банките биха могли да се възползват", коментира Теодор Георгиев, директор
"Инвестиционно банкиране" в "Карол".
Така например една от последните големи нови емисии облигации, допуснати за търговия на Българската фондова
борса - тази на "НУРТС България" за 40 млн. евро, покри кредит към свързаната с дружеството Корпоративна търговска
банка. Всъщност тази емисия представлява близо една четвърт от всички облигационни заеми, издадени от 2012 г.
насам. Общата им сума за този период е около 300 млн. лв., а компаниите, листнали тези книжа на борсата, са 20. Затова
и ефектът върху бюджета ще е минимален, тъй като приходите от този данък трудно биха надвишили няколко милиона
лева.
Причината облигационният пазар да е свит е липсата на инвеститорски апетит заради редицата проблемни
емисии. Затова в момента от тази опция, дори и при наличието на данък върху приходите от лихви, се възползват
редица по-големи икономически групи. С това, от една страна, подпомагат компания от собствената си група, а от друга,
прочистват баланса на друга компания в групата, която евентуално преди това е кредитирала издателя. Според това кой
финално изкупува облигациите може да става изваждане на риска от групата, но може да означава и мултиплициране,
ако крайният собственик на книжата отново е в групата. Обикновено второто се наблюдава активно при икономически
групи, в чиято структура влизат например пенсионни фондове и/или банки.
Според Мирослав Стоянов, директор "Инвестиционно банкиране" в "Елана трейдинг", възвръщането на доверието на
институционалните инвеститори към облигации зависи изключително от въвеждането на допълнителни законови мерки
за защита на интересите на облигационерите в случай на неплатежоспособност от страна на емитента. Според него едва
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при наличието на подобна по-висока защита можем "да бъдем свидетели на нещо повече от епизодични сделки" с
корпоративни облигации.
Умерени очаквания
Все пак според него има печеливши от предложените промени. "Приемането на предложената от МФ промяна в ЗКПО, а
именно освобождаването на лихвите по облигации и дългови ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар от
корпоративен данък, би означавала промяна в нагласата на юридическите лица към този инструмент. Аналогичният
инструмент на една инвестиция в облигация, а именно депозит в банка, участва в образуването на данъчната печалба. В
тази връзка от гледна точка на юридическите лица инвестицията в облигационен заем би се превърнала в една поатрактивна дестинация за свободния им кеш", смята Стоянов.
Според Теодор Георгиев пък всяка промяна в посока намаляване и/или премахване на данъчното бреме би била
положителна за пазара на облигации в България. В крайна сметка обаче дори промените да доведат до по-голямо
предлагане на облигации, търсенето им ще продължи да зависи от комплекс от фактори като финансово състояние на
емитента, условия по ценната книга (срок, доходност, плащане на главница) и макроикономическа ситуация. "Можем да
кажем, че в настоящия момент наши клиенти имат интерес към подобни инструменти, но те са доста предпазливи и
внимателни в инвестиционното си решение", обобщи Георгиев.
√ Големите промени за обществените поръчки се отлагат
Остава предложението за големите строителни търгове да се наемат задължително подизпълнители
Големите проблеми по обществените поръчки се отлагат, а засега ще се направят само промени, за които има консенсус.
Това стана ясно от думите на вицепремиера Даниела Бобева по време на обсъждането на промени в Закона за
обществените поръчки, които бяха приети в сряда на първо четене от икономическата комисия. По време на дебатите
стана ясно, че следващата година може отново да се подготвят изменения в закона. Промяна няма да има на критерия
за най-ниска цена, по който обикновено се избират изпълнителите на поръчките, нито ще се променят минималните
прагове за стойност, над които се обявява търг.
Поне засега се запазва предложението минимум 30% от работата по големите строителни поръчки на стойност над 2.6
млн. лв. да се дава задължително на подизпълнители. Засега това ще е само за строителството и няма да се разширява
към други видове поръчки, уточни Бобева.
От проекта отпада и забраната за офшорни фирми при публичните търгове, тъй като ще се подготвя обща уредба за
ограничаването им при работа с публични средства, каза още вицепремиерът.
Прозрачност в интернет
Според Бобева със сегашните промени се създава рамка за електронизация на обществените поръчки, запазва се целта
да се насърчи участието на малки и средни предприятия и да се ограничи корупцията. Част от мерките е публикуването в
интернет на договорите и анексите към тях, както и участие на външни експерти, избирани на лотариен принцип. Бобева
подчерта, че над 40 различни организации са дали становища и предложения по проекта, като даде пример за
гражданско участие в обсъждането на представители на протестиращите от февруари и от лятото.
Да измерим пазарните механизми
По повод критиките за непазарна практика, ако се впише в закона на задължение да се наемат подизпълнители, Бобева
коментира, че това е регулация, продиктувана от пазара и от кризата. Критики към предложението изказа бившият
министър по европейските фондове от ГЕРБ Томислав Дончев. Според него текстът е дискриминационен и много лесно
може да бъде отменен от Европейския съд и дори да се стигне до наказателни процедури срещу България. В
публикувания вариант на промените при поръчките за строителство на стойност над 2.64 млн. лв. победителят трябва да
наеме подизпълнители за поне 30% от общата стойност на строителството. Председателят на Камарата на строителите
Светослав Глосов коментира, че и сегашните промени не уреждат точно как ще става разплащането с подизпълнители.
От Камарата на строителите в България предложиха консорциумите, които участват в поръчки, да нямат задължение да
се регистрират като юридически лица с точно разпределение на дяловете в сдружението. Бобева изрази опасения, че по
този начин може да се заобикаля изискването за наемане на подизпълнители, но от камарата увериха, че не е това
целта им.
Бобева се съгласи, че промяната, задължаваща възлагането на 30% от договора на подизълнители не е пазарна мярка,
но, от друга страна, ситуацията в строителството и проблемът с достъпа на малки фирми "налага да се вземе
нестандартна мярка".
√ Икономическата свобода в България продължава да се влошава
Липсата на воля за реформи и неефективната съдебна система спъват развитието на страната
Намаляването на регулациите за бизнеса, свиването на държавните разходи, облекчаването на данъчно-осигурителното
бреме и гарантирането на върховенство на закона и на независимостта на съдебната власт – това са част от основните
фактори, необходими за повишаването на икономическия растеж на България, посочват от Института за пазарна
икономика (ИПИ). Препоръките за повишаване на икономическата свобода в страната бяха представени в сряда заедно с
представянето на новото издание на годишния доклад "Икономическа свобода по света", който се изготвя от канадския
институт Fraser. През 2013 г. в изследването са включени 152 държави, сред които България заема 49-а позиция. Начело
на класацията за поредна година е Хонконг, следван от Сингапур и Нова Зеландия (виж таблицата).
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В застой
Изчисляваният от Fraser Institute Индекс на икономическата свобода (Economic Freedom of the World index, EFW) включва
в себе си няколко основни групи категории, по които се оценяват държавите. Крайният рейтинг, който се присъжда, е в
скала от 1 до 10, като по-високите стойности са индикатор за по-голяма степен на икономическа свобода. В
публикуваното в сряда подреждане, което се отнася за представянето на държавите към 2011 г. (последната година, за
която има налични официални данни за всички страни), България постига общ рейтинг от 7.26. Това отрежда на страната
49-о място заедно с Израел и Черна гора. За сравнение, в миналогодишното издание на изследването България е била
на 47-а позиция с резултат от 7.30. Сред държавите от ЕС страната заема 22-ро място.
"Притеснително е, че България отбелязва сериозен застой при развитието на икономическата свобода", коментира
резултатите от изследването анализаторът от ИПИ Зорница Славова. По думите й управлявалите през последните години
правителства "нямат воля за сериозни реформи, които да осигурят повишаване на свободата на гражданите и бизнеса и
по-добро управление на страната". Така доброто представяне на страната по някои от показателите се неутрализира от
продължаващите проблеми в други области. "Въпреки наличието на стабилни пари и положителното влияние на
плоския подоходен данък България продължава да е пример за неефективна съдебна система, корупция и високо
регулиране", обяснява Славова.
Силни и слаби страни
Най-висок е рейтингът на страната в категория "Достъп до сигурни и стабилни пари" (9.32), като благоприятстващи
фактори за този резултат са както валутният борд, който продължава да гарантира стабилни пари, така и относително
ниската инфлация. Традиционно най-слабо е представянето в категория "Законодателна структура и неприкосновеност
на частната собственост" (5.03). Като основни проблеми в тази област докладът очертава изключително ниската степен
на независимост и безпристрастност на съда, липсата на доверие в полицията и неефективната защита на правото на
собственост.
Постигнатите рейтинги в останалите категории са съответно 6.64 за "Размер на правителството", 7.60 за "Свобода на
международната търговия" и 7.73 за "Регулиране на кредита, труда и бизнеса". Сред проблемните за страната области
авторите на доклада очертават още относително високата осигурителна тежест, значителният обем на държавните
трансфери и субсидии, високите разходи на компаниите за наемането и освобождаването на служители,
административните изисквания за бизнеса, бюрократичните разходи и корупцията в страната.

Вестник Труд
√ Данъчен пакет 2014
Екосертификат сваля данъка върху колата
4

Общинският данък върху автомобилите най-сетне ще зависи от екологичността им. От 1 януари 2014 г. годишният налог
ще се смъква с до 50% за возилата с мощност до 74 kW (100 конски сили), ако притежават евросертификат. Това
предвиждат проектопромени на Закона за местните данъци и такси, публикувани вчера от финансовото министерство.
Най-голямо ще е облекчението за колите със сертификат “Евро 5” и “Евро 6”. Те ще могат да свалят данъка си
наполовина. За притежателите на “Евро 3” и “Евро 4” намалението ще е с 30%. Така налогът за един нов лек автомобил,
съобразен с най-високите еконорми на ЕС, и с мощност 70 kW например ще падне от 133,28 лв. на 66,64 лв. за София.
За автомобили с мощност над 74 kW обаче отстъпка не се предвижда, т.е. облекчението ще важи само за по-евтините
базови модели на леките коли и малките градски возила. Но много нови модели с по-мощни двигатели, отделящи помалко вредни емисии, няма да се възползват от облекчението.
В момента местният автоданък зависи от мощността на двигателя и годината на производство. Така на практика
собствениците на старите замърсяващи коли плащат по-малко. Конкретният размер на налога за съответната година се
определя от общинския съвет в границите, посочени в закона.
Сега всички коли с мощност до 74 kW могат да намалят данъка си наполовина, ако имат монтиран катализатор. Тези
устройства, които на Запад са задължителни, у нас струват между 1000 лв. и 4000 лв., поради което доста возила не
разполагат с тях. Те са и чест обект на кражби заради съдържащите се в тях между 1 и 4 грама платина и други ценни
метали. Затова на практика сегашното данъчно облекчение за екоустройство в колата не работи, признават от
Министерството на финансите. “Съществуващото облекчение е в голяма степен неприложимо, предвид липсата на
възможност за доказване наличието на действащо катализаторно устройство за всеки отделен автомобил”, изтъкват от
ведомството в мотивите към законопроекта.
Оттам посочват още, че предложението е “първата стъпка в посока преминаване към имуществено данъчно облагане на
превозните средства, определено на база нивата на емисии вредни вещества”. В ЕС най-големи екооблекчения за
автомобилите има в Белгия, Великобритания, Холандия, Франция и Испания. Запазват се екооблекченията за автобуси и
товарни автомобили. Те ще могат да намаляват данъка си с 50%, ако отговарят на еконормите “Евро 3”, “Евро 4”, “Евро
5”, “Евро 6” или “EEV”.
От финансовото министерство не са представили изчисления какъв ще е ефектът върху бюджетите на общините от
новата мярка, въпреки поетия ангажимент да се прави оценка на въздействието на всеки нормативен акт. Въпреки това
от МФ твърдят, че не се очакват допълнителни разходи за местните бюджети.
“Държавата прави помен с чужда пита. Ако иска да провежда политики, тя трябва да го прави чрез републиканските
данъци. Ако го прави чрез местните данъци, трябва да ни компенсира”, коментира пред “Труд” изпълнителният
директор на Националното сдружение на общините Гинка Чавдарова.
МФ се отказва от семейното облагане
Финансовото министерство се е отказало от идеята да връща семейното подоходно облагане, поне не за догодина, личи
от публикуваните вчера промени в данъчните закони.
Онзи ден стана ясно, че ведомството обмисля данъчни облекчения за семействата с деца. Изчисленията на ефекта от
мярката върху бюджета обаче показали, че сумата е прекалено голяма и няма да може да се поеме от бюджет 2014.
“В програмата на правителството въвеждането на семейното подоходно облагане е залегнало като възможност към края
на мандата. Много е трудно да се въведе подобно облагане. Има много други реформи, които трябва да бъдат
извършени преди това.
Дали ще успеем да го направим не знам, но не сме се отказали със сигурност”, коментира вицепремиерът Даниела
Бобева. Депутати обясниха, че отказът от мярката е по инициатива на финансовото министерство, а не заради натиск от
БСП или ДПС.
Освен че не въвежда нови облекчения за семействата, финансовото министерство предлага да отпадне сегашната
данъчна отстъпка за ипотечните кредити на младите семейства за първо жилище.
Мотивът е стартирала процедура от Еврокомисията за нарушаване на правото на ЕС заради дискриминация към
европейските граждани. От БСП реагираха с резерви към отпадането на облекчението.
Повече общини с нулев данък печалба
Разширява се броят на общините, в които на фирмите ще се преотстъпва изцяло данък печалба, предвиждат промени в
Закона за корпоративното подоходно облагане, публикувани вчера от финансовото министерство.
В момента у нас действа одобрена от Европейската комисия държавна помощ, която предвижда нулев данък печалба за
общините с висока безработица. Сега в тази категория попадат общините, в които безработицата е с над 35% по-висока
от средната за страната. Според промените този процент се сваля на 25%, което означава, че в списъка ще влязат още
селища със сериозни проблеми със заетостта. Мярката обаче ще влезе в сила само ако се окаже съобразена с новите
насоки на ЕС за регионална помощ за периода 2014 - 2020 г. и бъде одобрена от Европейската комисия.
Списъкът на общините, за които важи преференцията, се одобрява в началото на всяка година от финансовия министър.
За тази година те са малко над 100.
В същото време за фирмите, които ще ползват облекчението, се въвеждат нови изисквания за поддържане на
средномесечна численост на персонала. Средномесечният брой работни места в компанията трябва да е по-малък от 30
щата, а 70% от хората да бъдат заети пряко в извършваната производствена дейност. Изисква се също и поне 30% от
персонала да са хора с постоянен адрес в съответната община.
Одобрение от Брюксел се чака и за данъчното облекчение за земеделците, което се очаква да бъде продължено и за
2014 г.
Налогът върху лихвите остава
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Данък “лихва” се запазва и догодина, става ясно от пакета данъчни промени, обявен вчера от финансовото
министерство. Като опозиция левицата се противопоставяше на данъка, но преди дни премиерът Пламен Орешарски
призна, че налогът няма как да бъде отменен тази година, защото приходите от него вече са планирани. И за догодина
финансовото министерство е преценило, че доходността по влоговете ще се облага с 10% данък.
В данъчните промени за догодина не се предвижда и въвеждане на необлагаем минимум въпреки предизборните
обещания на левицата, че ще отмени плоския данък от 10% и ще върне прогресивното облагане.
Тютюнопроизводителите вече ще трябва да се регистрират отделно, за да ползват данъчните облекчения като
земеделски производители. Субсидиите на земеделците за 2009 г. или по-рано, но получени през 2013 г., няма да бъдат
облагани с данък, предвиждат още данъчните промени.
√ Плащаме на бюджета и с гербови марки
Идея за нов регламент, който да позволи плащанията към институциите - такси, услуги за издаване на удостоверения,
различни документи и т.н., да могат да се извършват и чрез държавни таксови марки, се обсъжда в управляващото
мнозинство, научи “Труд”.
Облекчаването на плащанията от гражданите към бюджета чрез отпадане на задължителния банков превод бе сред
ангажиментите на левицата.
Причината е, че сега в повечето ведомства и общини плащанията стават по банков път. Така например за издаване на
удостоверение, за което гражданинът плаща 5 лв. на държавна институция, той трябва да се бръкне с още няколко лева
такса на банката за трансакцията. Според финансисти тези пари са сериозно перо от приходите на банките.
Ако нов регламент бъде одобрен, опцията за банков превод няма да отпадне, а хората ще получат още един вариант за
издължаване.
Марките са държавни ценни книжа с определен паричен номинал. Идеята е всяко плащане към бюджетна сметка да
може да става със залепяне на марки върху документите, които гражданинът подава за съответна услуга. Изискването е
номиналът да отговаря на цената на услугата. Тези пари влизат в държавния бюджет.
Например ако искате да си извадите шофьорска книжка, вместо да плащате един път услугата на държавата и втори път 5 лв. на банката, ще можете да залепите марки на документите, които подавате в КАТ, и да си спестите втория разход.
В края на мандата на ГЕРБ Министерският съвет прие решение за поставяне на ПОС терминали в институциите, което
също избягва банковите такси за гражданите. За всяка трансакция обаче институциите плащаха по 50 ст. на банката.
Законът за държавните такси и сега позволява плащания с таксови марки, но “само ако това е изрично предвидено в
нормативен акт”. До 1 януари 2012 г. пък законът изискваше от министъра на финансите да определи с наредба реда за
плащания на държавни такси, но такава нямаше. Затова хасковлията Тодор Бойчев води съдебна битка, след като опита
да си плати с марки издаването на шофьорска книжка. От МВР му отказали, защото по закон парите за издаване на
документите отиват в министерството, а при плащане с марки ще отидат директно в бюджета.
Вестник Стандарт
√ 10 варианта за таван на пенсията
10 варианта за промяна на тавана на пенсиите обсъждат експертите от консултативния съвет за пенсионната реформа и
социалното министерство.
"Търсим оптимален, който едновременно да е най-справедлив за хората, финансово приемлив и да ни извади от
конфликта с планираното премахване на тавана само за новоотпуснатите след 1 януари 2014 г. пенсии", заяви
министърът на труда Хасан Адемов. Окончателното решение ще бъде взето до 1 ноември, когато трябва да е готов
бюджетът на Държавното обществено осигуряване. Със сигурност от 1 януари обаче ще се увеличи максималният
осигурителен доход, за който вече има консенсус в консултативния съвет - от 2200 на 2400 лв.
Ако се запази връзката на тавана на пенсиите и максималния осигурителен доход, експертите смятат, че е посправедливо сегашното съотношение от 35% да се завиши. Един от вариантите е да се вдигне на 46%, а другият - на 40%.
В първия случай най-високите заварени пенсии ще надхвърлят 1100 лв., а във втория - ще са 960 лв. Обсъжда се вариант
максималната пенсия да се обвърже с минималната, като разликата е 6 пъти. Това ще вдигне тавана на 900 лв.
Вестник Сега
√ НОИ ще плаща до 7200 лв. обезщетение при фалит
От 1 октомври се затяга достъпът до гаранционния фонд за неизплатени заплати
Над два пъти по-голямо обезщетение ще могат да получават още от 1 октомври служители на фирми във фалит, които не
са си получавали заплати в последните месеци преди обявяването на несъстоятелност. НОИ ще може да изплаща на
работници и служители до 1200 лв. на месец за начислени, но неизплатени заплати и други видове обезщетения за
максимум 6 месеца, или общо до 7200 лв., решиха вчера депутатите с пълно единодушие. Досега обезщетението беше
не повече от 1000 лв. на месец за 3 месеца или най-много 3000 лв. Разчетите показват, че до края на годината ще са
необходими около 500 000 лв. допълнително над сегашния бюджет от около 2 млн. лв. Финансови трусове обаче не се
очакват, тъй като във фонда за гарантирани вземания на работници и служители са натрупани около 240 млн. лв., а от
2005 г. до края на 2012 г. са изплатени по-малко от 4 млн. лв. на 2600 души. С откази са 627 или всеки пети, подал
заявление.
6

Промените в закона за гарантираните вземания на работници и служители при фалит на предприятието, предложени от
депутати от БСП, обаче на практика ще ограничат възможността на хората за достъп до парите, тъй като се затяга
условието за дейност на фирмите. Те ще трябва да са работили поне 12 месеца вместо досегашните 6. В същото време
остава връзката между правото на обезщетение от фонда и съдебното решение за обявяването на процедурата по
несъстоятелност, което може да се забави и с години.
Още при дебатите на промените в социалната комисия работодатели и синдикати обясниха, че промените означават
увеличеното обезщетение да се ползва от по-малко хора. Янаки Стоилов дори обеща да внесе промени, с които НОИ да
плаща неизплатени заплати още преди съдебното решение за фалита, а после държавата да си ги търси от активите на
фирмата. Имаше дори цяла работна група, която трябваше да реши как да се облекчи достъпът до фонда. Единствената
допълнителна промяна обаче беше увеличението от 30 дни на два месеца на периода, в който работниците могат да
подадат заявление във фонда. Оказа се, че голяма част от отказите са заради пропускане на този срок, тъй като
работодателите масово не уведомяват служителите си за обявения фалит.
Един от вносителите - Георги Гьоков, обясни пред "Сега", че най-вероятно ще бъдат направени още промени, които да
облекчат достъпа до фонда, но трябва да се подготвят много прецизно, за да не се отварят възможности за злоупотреби.
"Има много интересни предложения, например КНСБ искат фондът да може да се използва и при временно затруднение
на фирмите", коментира Гьоков.
НАКАЗАНИЕ
Основният аргумент да се затегнат условията за възстановяване на неизплатени заплати от фонда беше, че той може да
се използва за злоупотреби. Според подуправителя на НОИ Весела Караиванова тенденцията фирми да вдигат заплати,
без да ги плащат в последните месеци на дейността си, за да ги поеме после фондът, била забелязана през 2011 г.,
когато излезли данни за предходната година, че средното обезщетение се увеличило от 1271 на 2001 лв. През 2010 г.
обаче влияние оказа и увеличението на максималната сума - от 720 до 1000 лв. Дори самата Караиванова признава, че
след направени промени в данъчни закони, които засилили контрола върху предприятия в затруднение, т.нар.
контролирани фалити, подготвяни специално за източване на обезщетения, са били ограничени, а за 2012 г. средното
обезщетение от фонда пада под 1100 лв. Затова не е ясно защо трябва да се наказват стотици българи, за да се спрат
единиците, които биха злоупотребили с парите от НОИ, вместо да се мисли в посока по-добър контрол от държавата.
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