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√ Обсъждат рисковете от сивата икономика
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Министерството на финансите на Република България
организират пресконференция, на която ще бъдат представени предложенията за промени в нормативните актове,
целящи превенция и ограничаване на неформалната икономика в България по проект „Ограничаване и превенция на
неформалната икономика", изпълняван от АИКБ. Брифингът ще се проведе на 27 септември 2013 г. от 11,40 часа в зала
„Роял 1" на Шератон София хотел Балкан!
В пресконференцията участие ще вземат: Васил Велев, председател на УС на АИКБ; Людмила Петкова, заместникминистър на финансите и председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика;
Георги Атанасов, ключов експерт „Законодателство" по проект „Ограничаване и превенция на неформалната
икономика"; Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта; Добрин Иванов, изпълнителен
директор на АИКБ.
В условията на тежката икономическа криза, която продължава в Европа, все по-отчетливо e отрицателното въздействие
на неформалната икономика върху динамиката на развитие на предприятията, върху възможностите за иновации и
обогатяване на човешкия капитал. Сред основните причини, посочвани от бизнеса и гражданите за прибягването до сиви
практики, са сложното, противоречиво и често променящо се законодателство, нееднозначните административни
процедури и множеството случаи на безнаказано заобикаляне на правилата.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал Daily
√ Правителството разпредели 258.7 млн. лв. от ремонта на бюджета
Парите, които бяха предвидени за мотокрос, ще отидат за спортни училища
Правителството си гласува как да похарчи по-голямата част от допълнителните средства, които си осигури с
актуализацията на бюджета за тази година. Общо парите, които Министерският съвет одобри да бъдат извадени от
резерва за непредвидени и неотложни разходи и разпределени по министерства, са 258.7 млн. лв. С актуализацията на
бюджета той беше увеличен с 286 млн. лв. Сега това, което се разпределя, е с 10 млн. лв. над разходите, които от
Министерството на финансите бяха разписали в проекта на постановлението преди няколко седмици.
След силния обществен отзвук все пак управляващите са се отказали от първоначалното си намерение да дадат 3.6 млн.
лв. на федерацията по мотоциклетизъм. Вместо това средствата ще бъдат пренасочени за ремонт на бази в някои
спортни училища, научи "Капитал Daily".
Къде отиват допълнителните пари
Половината от новите 10 млн. лв. ще бъдат насочени към бюджета на Министерския съвет (МС). За какво са
предназначени обаче не беше съобщено и вероятно ще стане ясно, след като постановлението бъде публикувано на
сайта на институцията. Другите 5 млн. лв. пък отиват във финансовото ведомство. Те ще се използват за два пътни
проекта, които ще минат през Министерството на финансите (МФ). Все още не е ясно кои са те, но най-вероятно става
въпрос за някой от проектите, които ведомството изпълнява по проект на Световната банка. Останалите пътни
инфраструктурни проекти обикновено са към Агенция "Пътна инфраструктура".
Останалите разходи ще бъдат разпределени според първоначалния проект на постановлението, което беше публикувано
на сайта на финансовото ведомство. Министерството на вътрешните работи например ще получи 25 млн. лв. за
плащания към доставчици, включително за екипировка и за горива. Допълнителните пари се дават, въпреки че то е сред
ведомствата с най-раздут щат, а освен това и с най-голямо увеличение на бюджета през тази година - с 20% до 1.2 млрд.
лв. От МВР не са предоставили повече информация за договорите, по които се налагат тези плащания.
За социални разходи са отделени 40 млн. лв., за капиталови разходи за лечебни заведения - 8 млн. лв. Министерският
съвет получава и 23 млн. лв. за плащания по вече закупени лицензи и софтуерни продукти от Microsoft. За компенсиране
на т.нар. зелена добавка отиват 85.6 млн. лв., а 15 млн. лв. са за земеделски субсидии.
Половин милиард недостиг
Въпреки че управляващите аргументираха актуализацията на бюджет 2013 с желанието да се разплатят с бизнеса, от
думите на финансовия министър Петър Чобанов стана ясно, че недостигът на средства в различните ведомства бил за
много повече от 116 млн. лв. (които отивали за разплащане с бизнеса) и посочи сумата от 500 млн. лв.
Например сега стана ясно, че Военномедицинска академия (ВМА) няма да получи нищо от допълнителните средства,
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които разпредели кабинетът, въпреки че има 66 млн. лв. просрочия към началото на годината. А и в периода на дебатите
около актуализацията Чобанов обясняваше, че повече от 30 млн. лв. ще се предоставят именно на ВМА.
√ Проучване на Института за икономическа политика: Реформата в образованието е ключова за икономиката
Подобряването на квалификацията без мерки и в други сфери обаче ще засили изтичането на мозъци
България е сред най-бързо застаряващите нации не само в Европа, но и в световен мащаб. По данни на Световната банка
до 2050 г. населението на страната ще намалее с 40%, а всеки трети българин ще бъде над 65 години. В същото време
производителността на труда е сред най-ниските в ЕС, и то главно заради промишлените сектори, които добавят
стойност. Затова решаващи за развитието на човешкия капитал и икономиката като цяло са мерките в образованието,
става ясно от изследване на Института за икономическа политика (ИИП) и фондация Friedrich Ebert. Реформите само в
сферата на образованието обаче няма да са достатъчни за задържането на квалифицираната работна сила, уточняват
авторите на доклада. Нужни са и още промени.
Негативните ефекти
В дългосрочен план ще нараства натискът върху българските предприятия, най-вече малките и средните, да се
интернационализират, се посочва в изследването. Това се дължи на влошаващата се демографска структура, което кара
компаниите да търсят нови пазари, за да запазят позициите си. От друга страна, България има сравнително ниска
покупателна способност, което също принуждава българските предприятия да гледат навън. По последни данни към
2011 г. само 11% от малките и средните фирми реализират износ, т.е. като цяло те са изключително ориентирани към
вътрешния пазар.
Обезлюдяването на някои части на страната в резултат на демографската криза пък пречи на разрастването на местния
бизнес и възможността за привличане на чуждестранни инвестиции. "При намаляващ пазар и влошаващи се качествени
характеристики на човешките ресурси страната трудно би могла да компенсира подобни развития само с атрактивна
данъчна политика и ниски разходи за труд", коментира изпълнителният директор на ИИП Ясен Георгиев. Това от своя
страна може да застраши икономическото развитие и сближаването на доходите с тези в ЕС.
Фокус и към пазара на труда
Тази негативна тенденция изисква политически решения и реформи най-вече в сферата на образованието и пазара на
труда, тъй като именно това може да помогне за развитие на човешкия капитал в по-дългосрочен план. Такива мерки
биха подобрили качествените характеристики на човешките ресурси и оттам - производителността на труда. "Един от
големите проблеми за всяка реформа обаче е четиригодишната перспектива на правителствата", посочи Георгиев.
От ИИП предупреждават, че подобряването на образованието няма автоматично да доведе до по-добри резултати за
икономиката. Една от причините за това е световната тенденция квалифицираните специалисти да се насочват към други
страни. Изтичането на мозъци засяга най-вече малките и отворени икономики като България, което се вижда и от
последния анализ на Световния икономически форум за конкурентоспособността. България там е на 128-о място от 144
страни, което означава, че е особено засегната от тази тенденция. "Затова и мерки само в образованието, ако не бъдат
последвани от мерки в други сфери, ще доведат до това, че в страната ще се образоват млади хора на световно равнище,
които няма да се реализират тук", каза Георгиев.
Силни и слаби страни
Според авторите на доклада един от дефицитите на българската образователна система е свързан с нуждата от
осъвременяване на образованието в сферата на информационните технологии и насочването към умения за създаване
на добавена стойност и насърчаване на иновационния капацитет. Широко разпространеното мнение сред българите, че
страната разполага с едни от най-добрите таланти по математика и информационни технологии, е по-скоро мит. Това
може да е вярно за няколко математически гимназии, но като цяло качеството на образованието по математика и
природни науки не е особено конкурентоспособно в регионална перспектива, посочват от ИИП.
В същото време страната може да се похвали с много добри резултати в обучението по чужди езици. "Сравнявайки
България с другите държави в региона, виждаме, че това е една от нашите силни страни", каза Георгиев. Според него
страната определено има добри традиции и ефективни методи за изучаване. Това се потвърждава и от голяма част от
чуждестранните инвеститори, които посочват владеенето на чужди езици като едно от предимствата на страната.
√ България е сред енергийно най-несигурните страни в света
Най-голям риск за страната представляват обезпокояващо високите енергийни разходи, сочи изследване на Център
за изследване на демокрацията
България е сред държавите с най-висок риск на енергийната сигурност, като по този показател тя заема 73-то място в
класацията на 75-те държави с най-високо енергийно потребление в света. Освен това на фона на ниските доходи на
населението страната е силно уязвима от шокови промени в цените на енергоресурсите. Дори семействата със средни
доходи са енергийно бедни, а това превръща проблема в заплаха за националната сигурност. Това сочат изводите от
анализ на Центъра за изследване на демокрацията "Индекс на рисковете за енергийната сигурност за България",
представен в сряда от Центъра за изследване на демокрацията.
Индексът е изготвен по методологията на американския Институт за енергетиката на XXI век към Американската
търговска камара, който през миналата година за пръв път публикува международно изследване по темата.
Нивото на риск за енергийната сигурност на България е почти два пъти и половина по-високо от средното за
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), коментира анализаторът Мартин Цанов от ЦИД.
Твърде високи енергийни разходи
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Един от отличените проблеми в анализа е, че най-голям риск за страната представляват обезпокояващо високите
енергийни разходи и високата уязвимост от шокови промени в цените на енергоизточниците. "В България през 2012 г.
разходите на домакинствата за енергия достигат 14.4%, докато по определението за енергийна бедност горната граница
на този показател е 10 на сто", коментира програмният директор на центъра Руслан Стефанов.
Статистиката сочи, че през последните 14 години това съотношение винаги е било нарушено, като най-добрите стойности
са през 1999 - 2001 г. - под 11 на сто, а оттогава почти непрестанно нараства .
Заради ниската степен на енергийна ефективност и на компаниите, и на домакинствата растежът на икономиката, вместо
да увеличава разполагаемия доход, иззема от него за все по-големи енергийни разходи, поясни Мартин Цанов.

Липса на газова алтернатива
Руслан Стефанов открои като един от основните рискове зависимостта на страната от доставките на газ, което води и до
високи цени на газа, а оттам и на другите видове енергия. Близо пет години след газовата криза ние все още не сме
направили нищо, за да диверсифицираме газовите доставки, а едно тяхно прекъсване би било пагубно за българския
бизнес, коментира той. Липса на алтернатива на газовите доставки от Русия пък прави практически невъзможно
лавирането при търсене на по-евтини източници. Заради това пък потребителите нямат никакъв стимул да се
преориентират към синьото гориво, е друг извод на анализа.
Въпреки еврофинансирането досега страната все още не е постигнала резултат по нито една от газовите връзки със
съседните й държави, напомни Стефанов.
Според Цанов страната ни би трябвало спешно да се концентрира върху диверсификация на газовите доставки чрез
изграждане на интерконекторните връзки със съседните страни. Проектът "Южен поток" не дава на страната ни
диверсифициране на доставките, както щеше да даде проектът "Набуко", ако се беше осъществил, посочи Стефанов. Той
заяви, че в момента България плаща петата най-висока цена на газа в Европа.
Още негативи и някои позитиви
Данните от изследването показват още, че по редица показатели България е по-застрашена и с по-голям риск от средния
за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това са зависимост от внос на газ,
интензивност на въглеродните емисии, на употребата на петрол, на енергия за транспорт, енергийна интензивност и
разходи за внос на изкопаеми горива като дял от брутния вътрешен продукт.
Все пак някои показатели в страната са по-добри от средните за ОИСР- това са разнообразие на източниците на ток,
тенденции при емисиите парникови газове, риск при внос на въглища, енергия за транспорт на човек от населението,
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консумация на енергия на човек, цени на тока на дребно. Повечето от плюсовете обаче са свързани със слабото
индустриално производство (парниковите емисии), бедността на населението (самоограничения при пътуването и при
битовото потребление) и държавната субсидия при цените, коментира Цанов.
Вестник Стандарт
√ Мрачна прогноза за икономиката
Ръстът ще е до 0,6%, догодина ще се утрои
Тройно по-висок ръст на икономиката през 2014 г. спрямо настоящата, прогнозира финансовият министър Петър Чобанов
на форум, организиран от Ройтерс. По думите му през следващата 2014 г. българската икономика ще нарасне с до 2% в
резултат на политиките на правителството за постигане на растеж и заетост. На фона на оптимистичните прогнози за 2014
година обаче Чобанов занижава очакванията си за ръста на икономиката през настоящата година. Резултатите от второто
тримесечие на тази година не дават основание да очакваме възстановяване на икономиката, като очакваният
икономически ръст за 2013 г. е около 0,6%, става ясно от думите на финансовия министър. Според него основен проблем
за ниския ръст продължава да е ниското ниво на инвестиции в страната. Занижаването на прогнозата за икономическия
ръст през тази година се случва за трети път. Първо, по времето на служебния министър на финансите Калин Христов
официалната прогноза за ръст на БВП беше намалена от оптимистичните очаквания на бившия министър Симеон Дянков
за 1,9% на 1%. След това в началото на септември, отново в изказване пред Ройтерс, министър Чобанов отбеляза, че
очаква ръст между 0,6 и 0,8 на сто. Докато сега в последната прогноза, очакванията на финансист номер 1 се заковават на
песимистичните 0,6%. Чобанов уточни още, че за следващата година ще се стремим към бюджетен дефицит под 1,8-2%
от БВП. При положение, че за настоящата година дефицитът беше увеличен до 2% с актуализацията на бюджета. От
гледна точка на външния дълг България има възможност да набере до 400 млн. евро до края на годината, но все още
предстои да бъде решено дали това ще бъде под формата на синдикиран заем, или на еврооблигации, посочи Чобанов.
През следващата година ще се наложи излизане на международните пазари, за да се рефинансира емисията на глобални
доларови облигации с падеж през януари 2015 г. в размер на 1,1 млрд. долара, припомни финансовият министър. За
целта страната ни ще започне да наблюдава финансовите пазари отблизо още от началото на 2014 г. Според Чобанов в
страната няма "политическа криза", а протестите са намалели след обсадата на парламента през юли. "Политическата
среда е доста предизвикателна, но тя помага да бъдем по-съсредоточени и да представяме реформи и мерки, които да
помогнат за връщането на растежа", казва Чобанов. Според него скоро резултатите от мерките по отношение на
подобряване на бизнес средата ще станат видими. Към момента няма възможност за слагане на минимален необлагаем
доход, но в диалог със социалните партньори може да се търсят варианти за увеличение на минималната работна
заплата през 2014 г., стана ясно от думите на Чобанов.
√ Бърза писта за фирмите
Автокъщите продават по-лесно стари автомобили
Фирмите ще могат по-бързо да правят промени в регистрацията си в Търговския регистър, когато се сменят
собствениците и членовете на управителните и надзорните съвети. Това е една от промените, предложени от
вицепремиера Даниела Бобева, с цел облекчаване на административната тежест върху хората и бизнеса. Към момента в
електронния Търговски регистър са открити около 750 000 партиди на търговци. Годишно в регистъра се подават около
500 000 заявления за първоначална регистрация, за вписване на промени или обявяване на актове относно търговци,
гласят мотивите. По около 1 до 5 на сто от подаваните годишно заявления сега се изисква представяне на удостоверение
за гражданското състояние на гражданите - дали човек има граждански брак, деца, какъв е постоянният му адрес и
точните имена. Ваденето на тази справка обаче изисква време и пари. Промяната предвижда Търговският регистър да се
върже с ЕСГРАОН и да получава служебно информация за промяната в гражданското състояние на собствениците и
управителите на фирми.
Колите, спрени от движение, пък ще могат да се продават по-лесно, гласи друга мярка от пакета промени, целящи
намаляване на административната тежест. При прекратяването на регистрацията на автомобила вече няма да се отнема
малкият талон на колата. Промяната е предложена от Асоциацията на вносителите на автомобили. Така малкият и
големият талон на колите, спрени от движение, ще остават у собственика. Той обаче ще трябва да попълни декларация,
че ще съхранява возилото в частен имот. По този начин ще се облекчи продажбата на спрени от движение автомобили,
гласят мотивите за промяната. Така колите, които стоят с месеци в автокъщите, може да бъдат спрени от движение и за
тях няма да се плащат данъци и застраховки. А когато се намери клиент, автомобилът ще се пуска в движение.
√ Спестиха 75 млн. на бизнеса
75 млн. лв. са спестили фирмите от въведените облекчения на административната тежест. Това показва доклад, приет от
Министерския съвет. 57 от планираните 62 мерки от втория План за намаляване на административната тежест за
периода 2012-2014 г. вече са изпълнени. Има забавяне само на пет от тях, което представлява 8 на сто от всички мерки.
Благодарение на изпълнението на останалите 92 на сто от стъпките за облекчаване на бизнеса разходите на фирмите за
административни услуги са намалели с 5%. Планът предвижда до 2014 г. този процент да нарасне до 20 на сто.
Работата по изпълнението на забавените мерки от първия план за действие (2010-2012 г.) ще се прехвърли към втория
план за действие с нов срок 31.12.2013 г.
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√ Синдикати плашат с протести след дни
Масови митинги и стачки ще залеят страната след 15 октомври, ако в бюджета за 2014 г. няма мерки за повишаване на
доходите. Това се закани КНСБ, откъдето заявиха, че не са доволни от социалната политика на правителството на Пламен
Орешарски до момента. "Настояваме за ясна визия, че доходите на хората трябва да бъдат променени, започвайки от
увеличаването на минималната заплата", заяви Пламен Димитров, президент на КНСБ. Профсъюзът настоява и за
въвеждане на необлагаем минимум от догодина. Такъв обаче не се предвижда в пакета промени в данъчните закони.
"Това е най-лесният и бърз начин в джоба на хората да влязат повече пари", заяви Пламен Димитров. По сметките на
КНСБ данъчната мярка ще освободи около 600 млн. лв. ресурс в бюджетите на домакинствата. За въвеждане на
необлагаем минимум синдикатите заявиха, че ще търсят подкрепа и от управляващото мнозинство в парламента.
За увеличение на бюджетните заплати с 10% от 1 януари, настоява още КНСБ. Друго тяхно искане е въвеждането на
стимули за предприятията, които да доведат до разкриване на работни места. Едно от тях е приоритетно кредитиране на
малки фирми през Българската банка за развитие, както и повече пари за субсидирана заетост.
Очаква ни тежка есен, във всички сектори има напрежение, предупреди Пламен Димитров. След пощите протести се
задавали във въгледобива и транспорта, посочи той.
√ От 1 ноември: Нови правила за ДДС при сделки със зърно
Хазната връща на части налога на фирмите
От 1 ноември ще бъдат въведени нови правила за плащане на ДДС при сделките със зърно. Данъкът ще се внася в
държавната хазната от купувача, а не от продавача, което представлява обратно начисляване на налога. Това стана ясно
на заседание на земеделската комисия в парламента, на което присъства зам.-министърът на финансите Людмила
Петкова. Депутатите приеха единодушно промени в Данъчноосигурителния процесуален кодекс, които ще въведат новия
режим за плащане на ДДС. Той ще важи за сделки с култури като пшеница, ръж, лимец, ечемик, семена от кориандър,
кимион, както и при сделки с битови отпадъци от черни и цветни метали. С новата схема за плащане на ДДС държавата
се очаква да събере 250 млн. лв. допълнително. Беше обсъден вариант и за по-бързо възстановяване на данъка - за 15
дни, за фермерите, които вече са платили налога преди влизане в сила на новите правила и сега ще трябва да си получат
ДДС-то от хазната. Това обаче ще бъде обсъдено при второ четене на закона. Засега е предвидено срокът да е 30 дни за
стопаните, чиято основна дейност (над 50% от приходите) е зърнопроизводството. Пълно възстановяване в този срок
обаче ще има само за 20% от фермерите, обясни зам.-министър Петкова. В останалите 80% от случаите данъкът се връща
след ревизия. За да не плаща държавата лихви обаче, е въведен специален режим на връщане на налога. Когато се
налага преразглеждане на документите за заявено връщане на ДДС, се задържа само част от дължимите пари за
времето, през което тече инспекцията, обясни Петкова. Размерът на удържаната сума се определя така, че да е
приблизително равен на частта от поисканото ДДС, която е рискова, каза Петкова.
На 1 януари 2014 г. може да бъде сложена първата пломба с GPS за проследяване на рискови товари от границата до
мястото за разтоварването им, каза зам.-министърът на земеделието Явор Гечев. Става дума за плодове, зеленчуци,
месо, захар и други стоки, които често са обект на нелегален внос. Почти сме готови с промените в закона и се надяваме
те да влязат в сила до края на годината, допълни той.
√ Увеличаваме с €12 млн. вноската
на страната в капитала на Международната инвестиционна банка (МИБ). Кабинетът одобри участието на България в
увеличаването на внесената част от уставния капитал на МИБ с 12,36 млн. евро. Това ще бъде възприето добре от
рейтинговите агенции и ще способства за привличането от МИБ на финансов ресурс при по-добри условия, който ще
бъде инвестиран в страните членки - България, Виетнам, Куба, Монголия, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. В България
МИБ работи с Българската банка за развитие. С друго решение МС предлага на парламента да ратифицира промяна в
устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС). Уставният капитал на банката е 400 млн.
евро. Досега участието на България в него е 6,8% или 27,2 млн. евро, като внесената част е 9,74 млн. евро. Заради
излизането на Куба и Унгария от банката делът на България ще нарасне на 7,561% или 30,24 млн. евро.
√ Опрощаваме $2,9 млн. от дълга на Гаяна
България ще опрости 2,9 млн. долара от дълга на Гаяна към страната ни. Министерски съвет одобри проект на
междуправителствено споразумение между България и Гаяна, с което се урежда този дълг. Към 31 декември 2012 г.
задълженията на Гаяна към България, произтичащи от бартерен протокол от 1984 г., са 3,225 млн. долара. От 2004 г.
Гаяна е със статут на "силно задлъжняла и бедна страна", в резултат на което кредиторите от Парижкия клуб са
редуцирали задълженията на страната с 90%. Традиционно нито една страна не може да събере по-голям дял от дълга на
една силно задлъжняла и бедна държава от процента, договорен с кредиторите от Парижкия клуб. Проектът на
споразумението между България и Гаяна предвижда реалното получаване именно на максимално възможната сума от
дълга към България в рамките на тригодишен период. Така за три години България ще получи 322 хил. долара, а
останалите 2,9 млн. долара ще бъдат отчетени като официална помощ от България за развитие в приоритетен за Гаяна
сектор.
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Вестник Труд
√ Облекчават малките предприятия с нов режим за касова отчетност на ДДС
Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
и предлага на Народното събрание да го приеме, съобщиха от правителствената пресслужба.
Предложенията са свързани с хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските
директиви и решения на Съвета на Европейския съюз и Съда на ЕС в областта на косвеното облагане, както и с
прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.
Въвежда се нов специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност. Специалният режим цели
подпомагане на малките предприятия, 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.
Отчитането на ДДС по специалния режим за касова отчетност ще позволи на лицата, които го прилагат, да се разчитат
към бюджета при плащането по доставката от техните клиенти. Едновременно с това е регламентирано, че при
прилагане на този режим правото на приспадане на данъчен кредит за данъчно задължените лица, които го прилагат, ще
възниква от момента, в който ДДС върху доставените им стоки или услуги е платен на техния доставчик.
Режимът не е задължителен, малките и средни предприятия имат право да направят избор за неговото прилагане.
Режимът може да се прилага от малки и средни предприятия, които не са достигнали максималния праг на облагаемия
оборот до левовата равностойност на 500 000 евро. Облагаемият оборот трябва да е реализиран за период не по-дълъг
от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Друго изискване е доставките по режима да са с място
на изпълнение на територията на страната.
Със законопроекта са предложени изменения, свързани с доставките на стоки при условията на финансов лизинг.
Регламентирани са критерии в кои случаи сделката по лизингови договори следва да се приравни на придобиването на
стока. Регламентирани са и нови правилата за формиране на данъчната основа при бартер, дерегистрация, внос и
безвъзмездно подобрение при прекратяване на договор за наем.
Срокът, в който регистрираното лице може да упражни правото на приспадане на данъчен кредит за наличните към
датата на регистрацията активи, се увеличава от три на 12 месеца. Промените са свързани с практиката на Съда на ЕС и
уеднаквяване на сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит с тези по чл. 72 от ЗДДС.
Въведен е режим на облагане на доставки на стоки и услуги на Граничен комбиниран мост „Видин-Калафат" с цел
улесняване пътния и железопътния транспорт.
В законопроекта е прецизиран текстът относно корекциите на ползван данъчен кредит. Регистрираните лица по ЗДДС
няма да извършват корекции на ползван данъчен кредит при констатирани липси на стоки при тяхното съхраняване и
транспортиране, когато липсите са регламентирани в нормативен акт или фирмени стандарти и нормали.
√ Бизнесът иска преференции за повече фирми
Облекчението за приспадане на данък печалба да важи за инвеститори в общини, в които безработицата е с 20% повисока от средната за България. Това поискаха работодателските организации при обсъждането на пакета с данъчни
промени за 2014 г. в съвета за тристранно сътрудничество. Преференцията е записана в Закона за корпоративното
подоходно облагане.
В момента облекчението важи за общините, в които безработицата е с 35% по-висока от средната за страната, а
Министерството на финансите (МФ) предлага критерият да се понижи до 25%. “Предлагаме да се добавят и някои
условия, тъй като досегашната практика показа, че дори и фирма да направи инвестиция в община с висока безработица,
това не увеличава заетостта в нея”, каза зам. финансовият министър Людмила Петкова. Допълнителните критерии са
инвеститорът да открие поне 30 работни места, от които 70% да са в производството. Не по-малко от 30% от персонала
трябва да живее постоянно в общината, предлага МФ.
За да има ефект за заетостта, тези критерии трябва да отпаднат. Прагът е много висок, а всичко в тези райони е в сивия
сектор, каза Цветан Симеонов, председател на Търговско-промишлената палата.
Бизнесът реагира остро срещу това, че в данъчните закони липсва промяна за изчисляване на такса смет според
количеството отпадъци, а не според стойността на дълготрайните материални активи на предприятията. Министърът на
финансите Петър Чобанов коментира, че за момента няма възможност за промяна. Въпросът щял да се обсъжда със
сдружението на общините в началото на 2014 г.
classa.bg
√ Планират 960 лв. максимална пенсия от догодина
Максималната пенсия от догодина ще е 960 лева. Това ще важи и за новите, и за вече отпуснати пенсии. На това мнение
са управляващи, експерти и социални партньори. Около 53 000 пенсионери получават пенсии по-ниски от заслужените.
Според промени, приети с единодушие на Консултативен съвет към социалното министерство, от догодина те вече ще
получават реалния размер на пенсията си, съобщи Нова телевизия. „Беше един добър ден за Консултативния съвет,
защото успяхме да отделим спорно от безспорно. Успяхме да стигнем до обща позиция, която се подкрепя от всички, че
таванът на пенсиите през 2014 ще падне”, каза бившият министър на труда и социалната политика Иван Нейков. Идеята
е да се въведе общ модел на изчисление за всички пенсии – както тези, отпуснати преди 2000 година, така и тези след
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нея. Пенсията ще представлява около 40% от осигурителния доход. Това означава, че таванът на пенсиите догодина ще е
равен на 40% от планираната за догодина сума на максималния осигурителен доход от 2400 лева. Така най-високата
пенсия ще е 960 лева. Очаква се до дни НОИ да предостави разчети за това колко пенсионери от догодина може да
очакват максимален размер на пенсиите.
economynews.bg
√ Промени в Закона за акцизите
Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове и
предлага на Народното събрание да го приеме. С него се предлага увеличаване на акцизните ставки за природен газ,
използван като моторно гориво и гориво за отопление, както и за тежките корабни горива. Предложенията са свързани с
поетите ангажименти от нашата страна с Договора за присъединяване към ЕС относно повишаване на акцизните ставки
за достигане на минималните нива на Общността.
Увеличението на акцизните ставки е както следва:
- за природен газ, използван като моторно гориво - от 0,85 лв. на 5,10 лв. за 1 гигаджаул;
- за природен газ, използван като гориво за отопление – от 0,10 лв. на 0,60 лв. за гигаджаул;
- за тежките корабни горива - от 600 лв. на 645 лв. за 1000 кг.
България е изпратила до Европейската комисия нотификация за прилагане на намалена акцизна ставка върху природен
газ, използван като моторно гориво, в размер на 0,85 лв. за 1 гигаджаул за период от шест години, считано от 01.01.2014
г. Очаква се произнасяне от Европейската комисия по изпратената нотификация за съвместимостта с правилата в
областта на държавните помощи. Поради това в законопроекта е предвидено, в случай на одобрение от ЕК, до
изтичането на срока на действие на акта за одобряване на държавната помощ, приложимата акцизна ставка за природен
газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 да бъде 0,85 лв. за 1 гигаджаул.
В изпълнението на Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса е предвидена промяна в чл. 90г по
отношение на намаляване на сроковете за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия. Предвижда се,
когато предоставените документи отговарят на изискванията на Закона и предоставената информация е достатъчна,
митническите органи да издават разрешението в 14-дневен срок от постъпване на искането, а не както досега – в
едномесечен срок.
Със законопроекта се прилага одобрената от ЕК схема за държавна помощ „намалена акцизна ставка върху газьола,
използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво”. Схемата е
разрешена от ЕК през декември 2011 г. и е в сила до 31.12.2013 г., но не е приведена в действие досега. Затова
Министерството на земеделието и храните е изпратило искане до ЕК за удължаване срока на действие на схемата до
31.12.2014 г. Мярката има за цел създаване на облекчени условия за използваното от земеделските производители
гориво при производството на първични селскостопански продукти чрез прилагане на намалена акцизна ставка за газьол,
посредством ваучери за гориво.
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