Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Разсрочване на данъци, но срещу по-висока лихва
Фирми и хора с временни затруднения ще могат да отлагат задълженията си по-лесно
Данъкоплатците с временни финансови затруднения ще могат да разсрочват или отсрочват задълженията си към
държавата по-лесно. Разрешението вече ще може да се издава и от данъчни служители и периодът, за който може да се
отложи плащането, ще е по-дълъг. Освен това отпадат някои от изискванията, които правеха получаването на
разрешение ако не невъзможно, то поне много трудно. Уловката е, че се въвежда по-висока лихва върху отложените
плащания.
Новият режим ще действа заедно със стария, при който процедурата е по-сложна и практически неприложима, но пък
лихвата е по-ниска (основният лихвен процент). Сега данъкоплатците ще могат "да си купят" по-бърза и облекчена
процедура срещу лихвата върху забавената сума (ОЛП +10). Това става ясно от корекциите в законопроекта за изменения
в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за следващата година, които бяха приети от Министерския съвет
(МС). От облекчението за разсрочване и отсрочване са изключени местните данъци и такси, както и акцизите.
По-малко бюрокрация
От новите текстове в ДОПК отпадат голяма част от изискванията, които утежняваха процедурата на разсрочване на
данъчни и осигурителни задължения (без акцизи и местни данъци). Такива бяха например границите на коефициенти за
рентабилност, ефективност и финансова автономност, както и други изисквания, в които длъжниците трябваше да се
вписват. С по-облекчения режим длъжниците към държавата, които имат и други задължения, ще могат да избегнат
разваляне на търговски договори или забавяне на плащания по тях, както и неизпълнение на задължения по трудови
договори. Данъчни експерти добавят, че новият режим ще помогне на фирмите с временни затруднения да се предпазят
от блокиране на сметки и започване на процедура за обявяване в несъстоятелност. Досега отлагането на публични
задължения беше недостъпно на практика, а разсрочените за 7-годишен период задължения буквално се броят на
пръстите на едната ръка. Законовите изисквания бяха толкова стриктни, че изискваха длъжникът да докаже, че няма
нужда от разсрочване и отсрочване. Едно от тях например е дружеството да е на печалба през последните три години.
За сметка на облекчението обаче ще бъдат засилени механизмите на държавата за контрол. Досега върху отложените
задължения се плащаше само основният лихвен процент (ОЛП). При облекчения режим лихвата е законната, т.е.
ОЛП+10%. Нов момент е и изискването длъжникът да извършва всички плащания във връзка с дейността си само по
банков път, както и да предоставя на данъчните тримесечно извлечение от банковите си сметки.
Няколко инстанции надолу
Разрешение за отсрочване и разсрочване на публични задължения вече ще могат да издават и данъчни служители,
определени от териториалните директори на Националната агенция за приходите (НАП). Те ще имат право да издават
документа за задължения към бюджета до 300 хил. лв. Досега най-ниската инстанция, която можеше да взема това
решение, бяха териториалните директори, и то за три пъти по-малки задължения - до 100 хил. лв. За по-високи суми
отговорен беше изпълнителният директор на НАП, а за задължения над 300 хил. лв. - финансовият министър. Поправката
в ДОПК го освобождава от това задължение, като всички разрешения за отсрочване и разсрочване вече ще се издават на
ниво НАП.
Освен сумата по-висок е и горният праг на периода, за който може да се отложи плащането. На най-ниската инстанция
ще може да се иска отлагане до две години вместо до една, както беше досега. За задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски за над 300 хил. и до 3 млн. лв. компетентен да дава разрешение ще е
териториалният директор на НАП, а над тази сума - изпълнителният директор на приходната агенция. Максималният
период на отлагане в тези случаи ще е до 3 години.
По-бързо решение
Друго облекчение, предвидено в законопроекта, е скъсяването на сроковете, в които трябва да бъде взето решение.
Досега те бяха 3 месеца, а за министъра на финансите - до 4 месеца, след като е получил искането. Сега той се скъсява до
1 месец, а за суми над 3 млн. лв. - 2 месеца.
За сметка на това обаче данъкоплатците, които са поискали разсрочване и отсрочване, няма да имат право на
обжалване, когато решението е отрицателно. Досега в ДОПК съществуваше такава възможност, а срокът беше до 14 дни
след решението.
Преференцията за облигациите мина на първо четене
Данъчната преференция за доходите от лихви по борсово търгувани корпоративни облигации, за която се появиха
съмнения, че е лобистка, беше приета на първо четене в парламента с проекта за изменение на Закона за
корпоративното подоходно облагане. Първоначално Министерството на финансите предложи вариант, при който са
освободени както български, така и чужди инвеститори в облигации. Впоследствие проектът претърпя редакции и от него
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бяха изключени българските дружества. Вероятно между първо и второ четене ще бъдат внесени още промени.
Председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев каза миналата седмица, че ще предложи да се върне
преференцията и за българските фирми. На първо четене беше приет и Законът за данъците върху доходите на
физическите лица, с който се запазват данъчните облекчения за млади семейства с ипотека за единствено жилище, както
и измененията в Закона за местните данъци и такси и Закона за счетоводството.
Вестник Стандарт
√ Удрят с 35% данъци сделките с офшорки
С данъци в общ размер от 35% ще ударят сделките с офшорни компании, които целят укриване на налози. Това
предвижда законът за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, който е внесен в парламента от председателя на
бюджетната комисия Йордан Цонев.
Сделките между български компании и фирми от офшорни зони, с които страната ни няма сключени споразумения за
избягване на двойното данъчно облагане, ще бъдат третирани като сделки между свързани лица, обясни Цонев за
"Стандарт". Това означава, че ако сделката е сключена при услови, които се различават от пазарните цени, преведената
сума към офшорната компания няма да се признава за разход на българската фирма и ще се обложи с корпоративен
данък от 10%. Освен това преведените средства ще се приемат за скрито разпределение на печалба и ще се облагат с 5%
данък дивидент. Допълнително към това има и санкция от 20% за скрито разпределение на печалба. Така общо сделките
с офшорни компании, които целят укриване на налози, ще се облагат с 35%. Този механизъм се въвежда, за да не
пострада реалният бизнес, който сключва сделки с офшорни компании. Наказателното облагане с 35% ще засегне само
сделките, които се сключват при условия, различаващи се от пазарните.
Между първо и второ четене законът за офшорките ще бъде усъвършенстван, тъй като в хода на обществената дискусия
откриваме пропуски, които трябва да бъдат запълнени, каза Йордан Цонев. За да не може законът да се заобикаля, ще
бъде добавено, че до 20-те дейности, до които няма да се допускат офшорни фирми, няма да се допускат и свързани с
тях лица. Така ще се избегне възможността компания от юрисдикция с преференциален данъчен режим да регистрира
фирма в България и с нея да участва например в обществени поръчки. За зони с преференциален данъчен режим се
считат тези, където данъкът върху печалбата се отклонява с повече от 60% от този в България, т.е. данъкът е под 4%. Ще
бъде избегнато и заобикалянето на закона с компании, регистрирани в Белгия и Холандия, заяви Цонев. Това не са
офшорни зони, но данък за минаване на сделки през тях е с пъти по-нисък отколкото у нас. Затова се наричат "данъчни
хулигани", обясниха юристи. Ще бъдат въведени и големи глоби за медии, които не приведат собствеността си в
съответствие със закона, каза Цонев. Става въпрос за медии, които нямат лиценз, който може да им бъде отнет като
сайтове, вестници и т.н., допълни той. По повод критиките, че законът е направен така, че да разчисти малките играчи в
полза на големите, Цонев заяви за "Стандарт": "Апелирам към всички, които мислят така, да ми дадат текстове как да
ударим големите и аз лично ще ги внеса".
Вестник Труд
√ Брюксел на косъм да спре парите на 15 ноември
Европейската комисия е пред фалит и може да спре плащанията към страните членки от 15 ноември. За да се избегне
това, Брюксел настоява за спешно увеличение на бюджета си за тази година с 2,7 млрд. евро. Това се казва в писмо на
председателя на ЕК Жозе Мануел Барозу до Европейския парламент, съобщи председателят му Мартин Шулц.
Късно снощи Европарламентът отпусна нужната сума и така гарантира плащанията (виж по-долу)
Дефицитът в бюджета на ЕК за тази година е около 20 млрд. евро. Той се дължи на по-ниските собствени приходи на
комисията. Спрените плащания от тази година ще трябва да се поемат от бюджета за 2014 г. Това според българския
евродепутат Ивайло Калфин означава, че ще се дават пари само за стари проекти.
Виж тук новите електронни издания в MediaMall - цени от 0,50 до 5 лева
Спирането на плащанията от ноември ще засегне и България. Още през пролетта Брюксел предупреди за възможността
да прекрати плащанията по еврофондовете в края на годината. Това беше един от мотивите на Министерството на
финансите да поиска актуализация на бюджета с цел вземане на нов държавен заем. Тогава ведомството обясни, че
забавянето на европлащанията ще се отрази на бюджета в началото на 2014 г.
Проблемът е, че европроектите се плащат първо от хазната и после парите се възстановяват от ЕК. Забавеното
възстановяване ще блокира бюджетни средства. Подобна заплаха имаше и в края на миналата година, което бе
използвано като аргумент от кабинета “Борисов” да не се отпуснат коледни добавки за пенсионерите. В крайна сметка
Брюксел плати на България всички поискани суми, макар и в последните дни на годината.
“Проблемът с европейския бюджет не е изненада. Темата беше дискутирана и при последното посещение на
еврокомисаря по регионално развитие Йоханес Хан”, обясниха от кабинета на вицепремиера Зинаида Златанова. Преди
3 седмици тя изпратила писмо до министрите, които ръководят европрограми, да направят всичко възможно бързо да
изпратят искания за плащане до Брюксел, тъй като ще се възстановят само поисканите до края на октомври суми.
Увеличаването на евробюджета т.г. с 3,9 млрд. евро е едно от изискванията на Европарламента, за да приеме бюджета
на ЕС за следващия програмен период (2014 - 2020 г.). Държавите членки обаче са против актуализацията. Ако не се
стигне до съгласие, това може да забави реалния старт на новия програмен период.
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Спасение в 12 без 5
Европейският парламент спешно гласува отпускането на 2,7 милиарда евро, с които Европейската комисия да закърпи
бюджета си за тази година, съобщи тази вечел БНТ.
Ако това не беше станало, след две седмици Комисията щеше да спре да изплаща пари по различни проекти, от което
щяха да пострадат и много български общини. Проблемът се появи след като стана ясно, че Европейският съюз е събрал
по-малко мита, отколкото са били планирани.
На извънредно вечерно заседание депутатите от Комисията по бюджет на Европейския парламент приеха промяна в
бюджета на Европейската комисия и така я спасиха от изпадане в несъстоятелност.
Рано сутринта председателят на Европейската комисия Жозе Барозу се обадил по телефона на председателя на
Европейския парламент Мартин Шулц и му казал, че положението е много сериозно. Това беше повторено и в
пленарната зала в Люксембург по време на дебатите от еврокомисаря, отговарящ за бюджета.
"Единственият ни шанс да продължим да плащаме тази година е да приемем това изменение на бюджета, за което
Съветът вече се съгласи. Приветствам изключителните усилия на Парламента, защото това е единственият начин да не
спираме плащанията тази година" - заяви Януш Левандовски, европейски комисар за финансово програмиране и
бюджет.
Кризисната ситуация възникна, защото се оказа, че Европейският съюз е събрал по-малко мита, отколкото било
планирано. По време на дебатите днес обаче мнозина евродепутати бяха недоволни от това, че Комисията съобщава за
проблема в последния момент. Еврокомисарят Левандовски обвини за това някои страни от съюза, които като че ли
нарочно давали грешни прогнози.
Евродепутатът Ивайло Калфин, който е член на бюджетната комисия, по-рано предупреди, че от евентуално спиране на
разплащанията най-много ще пострадат гражданите и общините, които разчитат на пари от еврофондовете.
Следващия понеделник парламентът ще обяви мнението си за бюджета на Европейския съюз за 2014, но днешните
проблеми загатват, че недостиг на пари може да има и догодина.
Вестник 24 часа
√ С над 1 млрд. лв. се увеличава приходната част на Бюджет 2014
Едно от основните обещания на БСП, което се залага в Бюджет 2014, е увеличаване на приходната част с над 1 млрд. лв.
Това е постижимо чрез борба с контрабандата и със сивия сектор в икономиката, и чрез оптимизиране на работата на
приходните агенции - НАП и „Митници", заяви на брифинг в парламента председателят на социалната комисия Корнелия
Нинова.
„Бюджет 2014 ще бъде първият пълен бюджет на правителството на Пламен Орешарски, през който кабинетът и ние ще
покажем, че може да има и различна политика от тази, която се правеше досега. Оптимисти сме за това, което се залага в
Бюджет 2014 и сме доволни, че през него и през данъчните закони се изпълняват в най-голяма част ангажиментите на
БСП, дадени преди изборите", коментира Нинова.
„Доволни сме, че в този бюджет има за първи път поставени ударения върху три политики - социална, образование и
икономически растеж и развитие на регионите.
За следващата години залагаме на увеличаване на работни места и доходи - 340 лв. минимална заплата, увеличение на
средствата за деца с увреждания, възстановяване на швейцарското правило, замразяване на стаж и възраст за
пенсиониране", подчерта депутатът.
„През данъчните закони се изпълни основно наше обещание за поемане на акциза на горивата за земеделските
производители. Приема се мярка, с която се насърчава създаването на работни места в общини с висока безработица.
100% преотстъпване на корпоративния данък на фирми, които инвестират и създават 30 работни места в общини с 25%
безработица", отбеляза Корнелия Нинова.
√ 50 лв. коледен бонус за пенсии до 200 лв., мислят и за тези с до 300 лв.
Държавата твърдо е планирала коледни бонуси за пенсионерите. Те ще са по 50 лв., като засега планът е да ги получат
възрастните хора с доходи под 200 лв. Това било решено в понеделник вечерта на заседание на съвет на управляващите
в резиденция "Лозенец".
На него, финансовият министър Петър Чобанов е представил и проекта за новия бюджет, научи "24 часа".Съветът е
оставил опцията бонуси да вземат и повече от 660 000 най-бедни стари хора, като летвата може да се вдигне и за пенсии
до 300 лв. ако събираемостта на приходите върви както досега.
На вечерното заседание в понеделник било решено още пенсиите да се индексират всяка година по швейцарското
правило, което отчита осигурителния доход и инфлацията за предходната година в съотношение 50/50. Идеята на
финансовия министър влиянието на инфлацията да е по-голямо е отпаднала.
Не е било прието и депутатско предложение индексирането на пенсиите да се изтегли с два месеца напред - от април
догодина. През 2014 г. минималната заплата става 340 лв., е записано в последния вариант. Засега тя няма да се
индексира, автоматично, както предлага социалното министерство, било решено на сбирката.
Майчинските от догодина също се вдигат до 340 лв. Разчетите са за най-ниска пенсия от 153,50 лв, а максимална - 840 лв.
заради новия осигурителен доход от 2400 лева.
Вариантът, одобрен от съвета на коалицията, залага макрорамка, разчетена при 1,8% ръст на икономиката, дефицит 1,8%
и инфлация от 1,8%. Финансите залагаха по-ниска инфлация 1,5% и по-висок дефицит от 1,9%.В проектобюджета е
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предвидено индексиране на бюджетните заплати с 8-12%. Всеки министър ще преценява от колко човека може да се
лиши.
1,1 млрд. повече приходи трябва да се събират догодина в сравнение с тази, за да похарчи 1,2 млрд. лв. повече. 850
млн.лв. от тях ще са за социални разходи. Държавата твърдо е планирала коледни бонуси за пенсионерите. Те ще са по
50 лв., като засега планът е да ги получат възрастните хора с доходи под 200 лв. Това било решено в понеделник вечерта
на заседание на съвет на управляващите в резиденция "Лозенец".
На него, финансовият министър Петър Чобанов е представил и проекта за новия бюджет, научи "24 часа".Съветът е
оставил опцията бонуси да вземат и повече от 660 000 най-бедни стари хора, като летвата може да се вдигне и за пенсии
до 300 лв.
ако събираемостта на приходите върви както досега.
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Вариантът, одобрен от съвета на коалицията, залага макрорамка, разчетена при 1,8% ръст на икономиката, дефицит 1,8%
и инфлация от 1,8%. Финансите залагаха по-ниска инфлация 1,5% и по-висок дефицит от 1,9%.В проектобюджета е
предвидено индексиране на бюджетните заплати с 8-12%. Всеки министър ще преценява от колко човека може да се
лиши.
1,1 млрд. повече приходи трябва да се събират догодина в сравнение с тази, за да похарчи 1,2 млрд. лв. повече. 850
млн.лв. от тях ще са за социални разходи.
Дават 35 лв. за първо дете, 50 лв. за второ
Нова идея за детските добавки е била обсъждана от министрите и по-изтъкнати депутати от БСП и ДПС на сбирката на
правителството и народни представители за бюджета, научи в. "24 часа".
Добавката за първо дете да остане в сегашния размер от 35 лв., а тази за второ да бъде вдигната на 50 лв. е новият
вариант, обсъждан на срещата в резиденция "Лозенец". Запазва се и подоходният критерий, според който детски
добавки получават единствено родителите, които имат доход до 350 лв. на човек от домакинството месечно. Добавката
за трето и всяко следващо дете остава в размер на 35 лв., както е досега.
Новият вариант е коренно различен от обсъжданите до момента предложения за детските добавки през следващата
година. Предложението на правителството първоначално бе плащането да бъде вдигнато на 40 лв. на месец, а
подоходният критерий - на 400 лв. БСП пък настояваше детските да са по 50 лв. на месец и на тях да имат право всички
деца. Вариантът на социалистите дори бе залегнал в тяхната предизборна програма.
"Засега всичко са само варианти, които може да бъдат променени. Не мога да изляза и да обещая нещо на хората, след
като не е окончателно решено", коментира вчера социалният министър Хасан Адемов. Нито един от вариантите за
детските добавки все още не е обсъждан и със синдикатите и работодателите в Националния съвет за тристранно
сътрудничество.
Догодина няма да има увеличение на средствата по националния план за насърчаване на заетостта, стана ясно още от
думите на Адемов.
"Тези средства ще останат в размера от тази година", заяви той. През 2013 г. първоначално бюджетът бе предвидил 73
млн. лв. за насърчаване на заетостта, но след това служебното правителство на Марин Райков отпусна още 31 млн. лв. За
2014 г. сумата също щяла да е около 100 млн. лв.
"Амбициите ни се разминават с възможностите", коментира Адемов, запитан защо не се изпълнява неговото искане за
много повече средства по плана за заетостта.
Надеждите на социалния министър са България да получи още в началото на годината достъп до обещаните от ЕС 100
млн. евро по младежката гаранция. Тези пари също са насочени към насърчаване на заетостта, но само за млади хора.
Целта на социалното министерство ще е с наличните пари да не бъдат допуснати големи вълни от нови безработни,
които рязко да влошат положението, стана ясно от думите на Адемов.
НАП дава конфискувани стоки на БЧК
Конфискуваните от приходните агенции храни и бързоразвалящи се стоки да се дават веднага на БЧК, за да се
разпределят към нуждаещите се. Това предвиждат промени в Закона за НАП, които правителството е приело миналата
сряда заедно с промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В момента НАП може само да организира търгове
за конфискувани стоки, но така храните се развалят.
Възможност до 3 млн. лв. натрупани задължения към НАП да бъдат разсрочени за до 3 години, предвиждат промените в
ДОПК. Това обаче няма да се отнася за задължения по акцизи и местни данъци и такси.
Мобилните данъчни групи, които ще проверяват рисковите стоки, получават право да разпломбират камиони и след това
да поставят свои пломби, пише още в промените. Мобилните данъчни ще могат да поставят джипиеси на проверените
камиони, за да проследят къде отива стоката в тях.
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