Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Вестник Сега
√ 1/5 от българите никога не са получавали касова бележка за плодове и зеленчуци
Данъчните започнаха ударни проверки за издаването на фискален бон
Една пета от българите никога не са получавали касова бележка при покупката на плодове и зеленчуци. Това показва
анализ на Асоциацията на индустриалния капитал за 2012 г., оповестен неотдавна. През миналата година процентът на
хората, които декларират, че не им е издавана касова бележка на пазара или в зеленчуковите магазини, е 18 на сто.
Добрата новина, според анализа е, че процентът им намалява. При предходно изследване през 2010 г. той е бил около
33 на сто.
Рядко се получават касови бележки и при козметичните процедури, при покупките на цигари и алкохол. Най-рисковите
групи стоки и услуги са едни и същи и при двата анализа, но все пак броят на неизправните търговци постепенно
намалява. При шивашките и обущарски услуги, както и при автоуслугите търговците, които не са издавали касова
бележка през 2010 г., са били 41%, докато през 2012 г. са отчетени "скромните" 27.2 на сто. Издаването на касов бон
често се пропуска и при счетоводните услуги или при посещението при лекаря. И тук има известно подобрение - ако през
2010 г. при почти 19% от тези услуги не са издавани касови бележки, през миналата година този процент е 14.4 на сто.
Липсата на фискален бон се обяснява не само с укриването на оборот, но и с липса интерес от страна на самите
потребители, което ги прави съпричастни и дори толерантни към сивите практики, смятат експертите от асоциацията.
В опит да затегнат контрола и да повишат събираемостта на налозите данъчните тръгнаха "на лов" за нарушения в цялата
страна от началото на ноември. Ще се проверяват най-вече магазините на дребно, като в идните няколко седмици над
1000 обекта ще бъдат посетени от инспекторите. Целта е търговците, чиито обороти се различават значително от тези на
колегите им в съседство, да бъдат проверени дали издават касови бележки и на какво се дължат разликите. Ревизиите в
София започнаха още в петък, като само за няколко часа са били проверени над 40 обекта, отчетоха от НАП. Около 30 на
сто от тях са били хванати, че не издават фискални бонове. Глобата в тези случаи е до 500 лв., а ако нарушението се
превърне в системно, може да се стигне и до затваряне на търговския обект.
БГ ГЕНИЙ
Опитите за надхитряване на системата у нас не секват, макар търговските обекти вече да имат онлайн връзка с НАП,
откъдето в реално време отчитат продажбите. В началото на годината данъчните се оплакаха от некоректни търговци,
които издават фалшиви касови бележки. Само при няколко проверки в София инспекторите на приходната агенция
изловиха 30 търговски обекта, които издават бонове ментета. Те представлявали бележки, на които с големи букви
пишело "фискален бон", над който обаче със ситен шрифт се мъдрел надписа "моля изисквайте".
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√ Българско участие на конференция за устойчиво развитие в Париж
Това беше едно от основните послания на д-р Милена Ангелова, изпълнителен вицепрезидент на Европейския център на
работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР –
www.ceep.eu), в речта й при откриването на 16-тата Конференция на местните публични предприятия в Париж, Ла
Дефанс. В рамките на форума, бе проведено и Изложение на френските местни публични предприятия, който бе открит
от д-р Ангелова и от Президента на Френската федерация на местните публични предприятия и заместник-председател
на френския Сенат г-н Жан-Леонс Дюпон.
Във встъпителния дебат на Конференцията участие взе заместник-председателя на Европейската комисия г-н Мишел
Барние. Преди това, г-н Барние обсъди с д-р Ангелова и г-н Дюпон въпросите за развитието на иновативни форми на
финансиране на дейността на местните публични предприятия посредством развитието на законодателството в областта
на публично – публичното и публично-частното партньорство.
В рамките на последвалия дебат, г-н Барние представи инициативите си в областта на постигането на единен европейски
пазар, на работещ европейски патент, на оптимизиране на законодателството в областта на обществените поръчки и
концесии.
Д-р Ангелова подчерта особената важност на местните публични предприятия за успешното реализиране на Европейския
проект. „Именно те са механизмът, чрез който предимствата от функционирането на Европейския съюз могат да
достигнат до всеки гражданин. Те съчетават пазарните принципи и свободната конкуренция с принципа на социална
кохезия“, отбеляза още д-р Ангелова в речта си.
Г-н Барние се съгласи с вижданията на д-р Ангелова, че Договорът от Лисабон поставя изчерпателно основата за
балансирането на социалните и пазарни цели на Съюза и трябва да бъде транспониран възможно най-директно в
конкретни законодателни актове, за да бъде напълно използван потенциала на над 16 000 местни публични предприятия
в ЕС.
economic.bg
√ Данета Желева, Главен изпълнителен директор на "Индустриален холдинг България"
Номинирана в категория "Мисис Икономика"
Скъпи читатели,
след броени дни предстои едно от най-големите бизнес събития в страната - церемонията по връчването на
ежегодните награди "Мистър и Мисис Икономика 2012" на списание "Икономика" и www.economymagazine.bg.
Конкурентите в 9-те обновени категории вече са ясни, определени от авторитетния Комитет по номинациите,
който бе сформиран за провеждането на конкурса.
Предстои жури от 33-ма икономисти, финансисти, експерти и досегашни носители на наградите "Мистър
Икономика" да определи имената на победителите тази година.
Преди финала на състезанието "Икономика" ви представя хората, които ще се включат в надпреварата за
отличията.
Данета Желева е Главен изпълнителен директор на "Индустриален холдинг България". На този пост е избрана през юли
2003 г. Тя е в управлението на публичния холдинг от септември 1999 г. като представител на Диа Експерт ЕООД - член на
Надзорния съвет.
Притежава 10-годишен опит като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Завършила е право в Софийски университет
"Св. Климент Охридски". Член на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. Член на УС на
Фондация "Буров", Член на УС на Асоциация на семейния бизнес и зам.-председател на Асоциация на българските частни
пристанища.
- Г-жо Желева, кой е най-големият успех в кариерата ви?
Признанието за успехите обикновено идва с оценката на другите. Сред професионалните награди, които най-много ценя,
са тези за "Най-добро корпоративно управление" на "Индустриален холдинг България" и за "Работодател на годината" за
антидискриминация и разнообразие на работното място.
Когато човек е устремен напред и нагоре, високите върхове са пред него.
- Кога е било най-трудно и какво ви е карало да изпитате удовлетворение от бизнеса?
Най-трудно в човешки план винаги ми е било да уволнявам хора - не защото не се справят с професионалните си
задължения, а защото външни фактори и обстоятелства ме принуждават и е въпрос на оцеляване. В професионално
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отношение, отговорността да ръководиш различни по характер и структура компании изисква познания и
информираност, в повечето случаи специфични, които е трудно да бъдат изградени, поддържани и развивани.
Същевременно удовлетворението е свързано с преодоляването на тези трудности и успехите на професионалните екипи,
които ръководя.
- Как оценявате изминаващата вече година за бранша, в който работите и за "ИХ България"?
Много трудна, но по-добра от предходната. За "Индустриален холдинг България" това е година на преструктуриране, с
цел фокусиране върху основните направления в бизнеса ни - машиностроене, морски транспорт и пристанищна дейност.
До голяма степен оптимизирахме и продуктовите си линии. Разделихме се и с някои ненужни активи. Пазарът, на който
работят дружествата в групата на практика е глобален и стремежът ни е да се сравняваме с най-добрите.
- Какви са очакванията ви за следващата година?
Кризата и проблемите в Европа дават невероятен шанс за развитие на експортно ориентираните и конкурентоспособни
български компании.
На практика световните пазари са пред нас. В допълнение на това, макроикономическата и финансова стабилност на
държавата ни, съчетани с доброто данъчно законодателство и членството ни в Европейския съюз, са много добра
атестация за всяко едно бизнес партньорство.
От нас се иска само да сме активни и в професионално отношение да сме адекватни на изискванията на клиентите.
Гаранция за това е и фактът, че в компанията ни работят хора с международно конвертируеми професии корабостроители, инженери, капитани, механици и моряци. Трябва да имаме смелостта да поемем новите
предизвикателства.
- Колко работници и служители са били под ваше ръководство в най-добрите години за бизнеса и колко са сега?
През 2007 г. в групата работеха около 3500 човека. Към днешна дата те са около 1600.
Това, разбира се, в основната си част се дължи на отпадане на някои компании от портфолиото ни, но в същото време и
на оптимизация и редукция на персонала.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Сметката, моля
Възрастта и стажът за пенсиониране може да замръзнат за две години. През 2014 г. антиреформите в
пенсионната система ще струват 64 млн. лв.
Идеите на правителството за спиране на реформите в пенсионната система не само че няма да помогнат на бюджета, но
и ще отворят още по-голяма дупка в него. Само догодина те ще струват на държавата общо 64.2 млн. лв. От тях 45.5 млн.
ще се похарчат заради блокирането на пенсионната реформа, тъй като ще бъде спряно увеличението на възрастта и
стажа за пенсиониране, започнали през 2012 г.
Зам.-председателят на социалната комисия Георги Гьоков дори заяви по време на заседанието й миналата седмица, че
ако се наложи, реформата ще остане във фризера и през 2015 г.
Идеи без срок
Правителството вече обяви, че замразяването на пенсионната реформа ще бъде само за една година. Въпреки че това е
записано и в проекта на бюджет 2014, корекцията в разпоредбата на Кодекса за социално осигураване (КСО) не казва
докога точно ще важи стопирането на реформата. Социалната комисия в парламента миналата седмица прие на първо
четене проекта за изменение в КСО. В него е записано, че възрастта за пенсиониране за най-масовата категория труд трета, остава 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете, колкото е и тази година. Необходимият
стаж замръзва на 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете. Не е вкаран обаче текст, който да
казва докога ще действа замразяването. Причината вероятно е, че управляващите все още не са измислили по какъв
начин да обвържат възрастта за пенсиониране с продължителността на живота. Такъв режим се обмисля в експертен
съвет за осигурителната система към социалното министерство и би трябвало да влезе в сила от 2015 г.
"През 2014 г. няма да бездействаме, а ще работим усилено по механизъм за повишаването на пенсионната възраст в
зависимост от нарастването на средната продължителност на получаване на пенсията", каза Георги Гьоков, цитиран от
"Труд", пред комисията. "Ако се наложи, мораториумът върху вдигане на възрастта може да продължи и през 2015 г.",
допълни той. Ако това наистина се случи, сметката за пенсии догодина ще нарасне дори повече - с 59.6 млн. лв. според
разчети на НОИ.
Друго ще има ли
Освен спирането на възрастта социалната комисия прие на първо четене и другите две пенсионни идеи, записани като
корекции в КСО. Така от догодина вероятно ще се върне старият режим за пенсиониране на военните - само при 27
години стаж, от които две трети реално изслужени в системата. Премахването на възрастта за военните, което влезе в
сила от началото на тази година, е предложение на леви депутати. Според сметка на осигурителния институт това ще
струва около 2.7 млн. лв. догодина и ще доведе до допълнително 800 нови пенсионери. Към тях трябва да се добавят и
парите, които ще са необходими за изплащане на до 20 заплати обезщетение на излизащите от пазара на труда и така
вероятно сметката ще набъбне доста повече. По време на заседанието на Националния съвет за тристранно
сътрудничество и синдикати, и работодатели се обявиха против промените, разписани в двата законопроекта.
Социалният министър Хасан Адемов също неведнъж е споменавал, че трябва да се въведе възраст за пенсиониране за
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всички, за да се ограничи ранното пенсиониране. Сега режимът за пенсиониране само със стаж важи за полицаите
например.
Още една вратичка
Българските данъкоплатци ще трябва да платят още 16 млн. лв. и за въвеждане на нова вратичка за ранно пенсиониране.
В пенсия ще могат да излизат и хора, на които не им достигат до 24 месеца стаж или възраст, за да изпълнят
изискванията за пенсиониране на трета категория труд (най-масовата), гласи едно от предложенията за промени в КСО
на левицата, което също мина на първо четене.
За всеки месец, недостигащ до навършване на стандартната възраст, тези хора ще взимат пенсия, намалена с 0.4%. Така
максималното намаление на пенсията може да достигне до 9.6%, се посочва в мотивите към законопроекта. Ако се
допусне, че 4500 - 5000 души годишно ще се възползват от тази възможност, от левицата са изчислили, че ще са им
необходими допълнително 16 млн. лв. догодина, за да се изплащат пенсиите и на тази група хора. Така от бюджета
догодина ще трябва да се платят общо 64.2 млн. лв. повече за трите промени.
През 2015 г. пък нужните средства за гъвкавото пенсиониране с до 24 месеца по-рано ще набъбнат до 32 млн. лв. (за
тези, които са се пенсионирали предсрочно през 2014 и през 2015 г.). Известни икономии могат да дойдат поради факта,
че хората, които се възползват от тази възможност, ще получават по-ниски пенсии.
Коледни добавки към пенсиите под 251 лв.
Най-вероятно пенсионерите с доходи под линията на бедност, която е 251 лв., ще получат коледни добавки, съобщи
социалният министър Хасан Адемов. Става дума за над 1 млн. души, които ще получат помощта. Идеята е добавката да е
в еднакъв размер за всички, който ще стане ясен до края на месеца. "Ако успеем на базата на икономии, каквато вече
реализираха депутатите, както и на такива от други институции и на базата на очаквано преизпълнение на приходната
част, ще намерим нужните около 50 млн. лв. за надбавки", уточни Адемов, цитиран от "Инвестор". Финансовият
министър Петър Чобанов миналата седмица също каза в парламента, че ще има добавки за Коледа за възрастните. "Да,
вървим в тази посока. За тези нужди ще отидат и 12-те млн. лв. икономии от бюджета на парламента", каза Чобанов.
Вестник Труд
√ Бюджет 2013 - на червено
Данъчните приходи в актуализирания бюджет 2013 със сигурност няма да се изпълнят, става ясно от данните на
финансовото министерство за деветмесечието.
По всяка вероятност неизпълнението в края на годината ще бъде над 500 млн. лв., след като изоставането от плана към
края на септември е с около 700 млн. лв., коментираха експерти пред "Труд".
Според тях заради проблема с приходите ще се наложи значително свиване на разходи, а според някои анализатори има
риск и от нова актуализация и надхвърляне на заложения в бюджет 2013 дефицит от 2% от БВП.
Още в средата на годината Националната агенция за приходите алармира за опасността от неизпълнение на числата,
заложени от предишното правителство. Това наложи и актуализацията на бюджет 2013 от сегашния парламент.
В бюджета "Дянков" бяха заложени с 1,35 млрд. лв. повече данъчни приходи за тази година в сравнение с 2012-а. С
актуализацията увеличението беше смъкнато на 800 млн. лв. За първите девет месеца обаче са събрани едва около 100
млн. лв. допълнителни приходи в сравнение с данните в края на септември 2012 г.
"Вижда се, че се закъсва с приходите, и то след актуализация на бюджета, изпълнението им е повече от трудно. Това
поставя под риск заложения дефицит, който е на ръба. На фона на тези данни в бюджет 2014 са заложени 1,25 млрд. лв.
повече данъчни приходи. Може би този критерий трябва да се преосмисли", коментира пред "Труд" Петър Ганев от
Института за пазарна икономика.
Според него до нова актуализация на бюджет 2013 няма да се стигне, но ще се наложи свиване на всякакви разходи, като
например неплащане на обещаваните коледни добавки за пенсионерите.
"При такова изоставане не знам какви мерки могат да помогнат. Няма как да се изпълнят заложените приходи", заяви
пред "Труд" и бившият зам. финансов министър Любомир Дацов. Според него правителството няма да може да прави
допълнителни разходи в края на годината, явно визирайки и коледните добавки.
От финансовото министерство вчера не коментираха числата.
На фона на изоставането в приходната част разходите като дял от планираното за годината изпреварват нивото от
септември м.г. макар и с малко. На годишна база повече растат социалните разходи, субсидиите и капиталовите разходи.
Така в републиканския бюджет към септември е натрупан дефицит от 313,4 млн. лв. при излишък от 612,6 млн. лв.
година по-рано.
Какви са числата
Изоставане на приходите е повсеместно - както при данъците, така и при неданъчните постъпления, особено при тези от
стопанисване на държавна собственост. Приходите от ДДС например са с 228 млн. лв. повече спрямо септември 2012 г., а
се чака ръст от 555 млн. лв. От данъка върху доходите на физическите лица досега са събрани 30 млн. повече, а от този
налог се очакват 230 млн. лв. отгоре. Според отчета на финансовото министерство към септември постъпленията от
данъци и осигуровки са 16,5 млрд. лв., което е 72,3% от годишните разчети. От ДДС са събрани 5,48 млрд. лв. (71,6% от
плана), от акцизи - 2,99 млрд. лв. (72,7%), от осигуровки - 4,46 млрд. лв. (73,5%).
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√ Първо прекрояване на бюджет 2014
Министерският съвет е прекроил в крачка проекта за бюджет 2014, става ясно от документа, който бе внесен в
парламента на 30 октомври. В него е записано, че фонд "Земеделие" остава първостепенен разпоредител с бюджетни
средства.
Първоначалният проект на финансовото министерство предвиждаше фондът да се влее в земеделското министерство.
Срещу промяната реагира остро аграрният министър Димитър Греков, който обяви, че това означава от Нова година да се
замразят за 4-5 месеца разплащанията с европари, тъй като ще се наложи нова акредитация на фонда пред Брюксел.
Според проекта за бюджет, внесен в парламента, фондът ще разполага с 367,2 млн. лева догодина. В това число се
включват 263,6 млн. лв. субсидии, които ще бъдат изплатени като държавни помощи, премии за тютюн, доплащания към
евросубсидиите за ниви и др. Записани са и 50 млн. лв. капиталови разходи.
Бюджетът на самото земеделско министерство ще е 209,3 млн. лв., което е намаление с 31,7 млн. лв. спрямо тази година.
Така и не стана ясно защо Министерството на финансите публикува първоначален вариант на бюджет 2014, с който
агрофондът се вливаше в министерството. От ведомството на Петър Чобанов не отговориха на въпросите на "Труд" защо
това се прави.
Вливането на фонда към агроминистерството противоречеше и на Закона за публичните финанси, въз основа на който бе
написан бюджетът за догодина. В него има изричен текст, че фондът трябва да остане независим и да е първостепенен
разпоредител с бюджетни кредити.
Депутатът от ГЕРБ Десислава Танева коментира, че вероятно сливането цели фонд "Земеделие" да започне да покрива
разходи на нереформирани предприятия като "Напоителни системи" и Селскостопанска академия.
Танева добави, че в момента решения за разплащания на фонда се вземат от управителен съвет от 11 зам.-министри от
различни ведомства. Тя допусна, че може би се цели решенията да се вземат само от агроминистерството, което подлага
на съмнение прозрачността им.
40 млн. лева по-малко за пътища
Парите, които държавата отпуска за поддържане на пътищата през 2014 г., ще са с около 40 млн. лв. по-малко отколкото
през 2013 г. Това личи от бюджета за догодина, чието обсъждане в парламентарните комисии ще започне тази седмица.
През 2013 г. държавната субсидия за Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) беше 220 млн. лв. През февруари обаче
правителството на ГЕРБ отпусна допълнително 130 млн. лв. за ремонти на три виадукта.
Освен с тези пари АПИ разполагаше през тази година и със 130 млн. лв. от държавни инвестиционни заеми. Така че
общата сума за поддържане на пътищата през тази година е 480 млн. лв. Извън тези пари остават европейските средства
по оперативна програма "Транспорт", с които може само да се изграждат нови пътни участъци, но не и да се
рехабилитират стари.
Бъдещата оперативна програма "Региони в растеж" предвижда да бъдат вложени 750 млн. лв. за рехабилитация на
пътища, но това е сумата за целия период от 2014 до 2020 г.
Вестник 24 часа
√ Обратното начисляване на ДДС на път да върне 300 млн. лв. в бюджета
Схемата за събиране на ДДС при сделките със зърно ще се обърне на 180 градуса от 1 декември. Въвежда се т.нар.
обратно начисляване на данъка.
Това означава следното. Сега производителят продава пшеница и начислява 20% върху цената, която получава от
търговеца, и има задължение да ги внесе като ДДС. При новия режим обаче производителят ще продава само стойността
на стоката без ДДС-то. То ще трябва да бъде начислено от купувача и той ще получи правото на данъчен кредит.
Новият механизъм вече е заложен и в бюджета за 2014 г. и сметките в него са правени след отчитането на ефекта от
въвеждането. Според експертите се очаква приходите в хазната да се увеличат с около 200 млн. лв.(от финансите вече
сочат ефекта на 300 млн. лв. ) Причината е, че на практика се ограничават възможностите за източване на ДДС от сделки
със зърно, които сега минават за едни от най-рисковите.
Самият производител от своя страна пък няма да има правото да си приспада данъка, а ще трябва да изчака държавата
да му върне внесения ДДС за консумативи, които е потребявал, например торове, горива, семена и т.н.
Не смятаме, че мярката ще има положителен ефект за бюджета, със сигурност
тя е в ущърб на зърнопроизводителите, коментира Ангел Вукодинов, шеф на Националната асоциация на
зърнопроизводителите. Като отговорни хора от бранша обаче били готови да я приемат. За това имало подписани
договорености на 1 октомври в присъствието на премиера Пламен Орешарски. Две от точките в тях обаче били грубо
погазени.
Първоначално знаехме, че мярката ще влезе в сила от 1 януари и ще е
за срок от 2 г., след който, ако има доказателства, че е ефективна, може да бъде продължен, каза Вукодинов. Депутатите
обаче на практика бламирали правителството си и приели обратното начисляване на ДДС да започне още на 1 декември
и да е за максималния срок от 5 г., позволен от евродирективата.
"Заради лъжите и липсата на морал в управляващите излязохме с декларация в подкрепа на студентите и на
животновъдите, като ще защитаваме земята си, хляба си, правата си и бъдещето на децата си с всички средства", каза
Вукодинов. Браншовата организация очаквала следващите действия на управляващите и можело да се стигне и до
следващи стъпки - включително ефективни протести на зърнопроизводителите.
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Но дали ще има протести, решават отделните структури на организацията и дават мандат на националното ръководство,
уточни шефът на асоциацията.
Иначе обратното начисляване на ДДС означава, най-просто казано, ако сега
продавам зърно за 100 хил. лв. на месец, няма да получа 20 000 лв. ДДС от търговеца,
с които да си приспадна платения данък за консумативите, а постоянно ще чакам държавата да ми ги върне, обясни
схемата Вукодинов. Това в годишен план правело намаление на оборотните средства на производителите с 10-15%.
Който ги има налични, ще се справи, другите ще трябва да вземат кредити, твърди Вукодинов. Според него печелившите
от новата схема са търговците и преработвателите
на зърното, които затова я подкрепяли. Те си освобождавали 20% оборотни средства.
Реално търговецът само ще запише начисления ДДС при покупката на житото, но няма да го внесе, а ще го приспадне от
данъка, който сега трябва да чака от държавата, след износа на продукцията.
С мярката ДДС няма как да се открадне, защото реално го няма и фигурира само в тефтерите. Веднъж е записан като
начислен при покупката и втори път е приспаднат след износа, тоест крайният ефект е нула.
Всъщност излиза, че държавата така се лишава реално от данъка при сделките със зърно, но от това не губи, защото
досега крайният резултат е бил винаги минус, или повече е възстановеното, отколкото е начисленото. Често по веригата
се намесва фирма
фантом с фалшиви фактури и се източва ДДС. От асоциацията на зърнопроизводителите обаче смятат, че съмненията за
данъчни измами несправедливо се отправят към производителите.
Ние нямаме интерес да го правим, източването на ДДС си е отделен бизнес и тези, които се занимават с него, просто ще
се преместят по веригатапреди зърнопроизводителите или след нея при преработката, твърди Вукодинов.
Според него мярката приличала на анекдота, в който учителката влязла в час и видяла, че отсъстват половината ученици,
за което наказала присъстващите.
България е малка държава и ако данъчната администрация има желание, може да контролира измамите и сега при
действащата схема, смята Вукодинов. При срещите на бранша от финансовото министерство признали, че източването на
ДДС реално винаги ставало с участието на служител от данъчната администрация.
Мярката ще бъде ефективна само ако този механизъм се прилага по цялата верига - от торовете, препаратите, семената,
през зърнопроизводството, търговията, преработката, до износа с кораби, твърди и Радослав Христов, зам.-шеф на
асоциацията на зърнопроизводителите.
Другият вариант, който предлагат браншовиците, е да има диференцирана ставка при сделките със зърно, например 8
или 10 на сто. Тогава стимулът за измами щял да намалее рязко. Винаги където има ДДС, ще има и мераци
за краденето му, твърди Христов.
От асоциацията на зърнопроизводителите обаче са склонни да продължат дискусията с финансовото министерство по
темата и настояват за анализ и за дефектите от този механизъм. Първоначално от НАП коментираха, че обратното
начисляване може да свие източването на ДДС със 700 млн. лв., но по-късно намалиха разчетите на 150-200 млн. лв.
На нас не ни е ясно как правят тези изчисления, но никой не анализира и вероятността много от по-малките
производители да слязат под прага за регистрация по ДДС от 50 хил. лв. и така да се увеличи сивият сектор в бранша,
коментира Ангел Вукодинов. Според него, ако обратното начисление се приложи, много от българските
зърнопроизводители ще предпочетат да купуват горива, торове, препарати, семена и части за земеделска техника от
други страни в ЕС като Румъния и Гърция, защото те ще са без ДДС като вътрешнообщностни доставки. Така можело да се
стигне до закриване на много представителства у нас на компании, които предлагат консумативи за
зърнопроизводството.
Ние не сме против борбата с данъчните измами, напротив, но да не става само на гърба на зърнопроизводителите, иска
Вукодинов. Според него заради обратното начисляване трябва да има пакет от мерки за компенсация на
зърнопроизводителите. Също и правилата за възстановяване на ДДС трябвало да бъдат в съкратени срокове до 30 дни,
както и данъчните ревизии да не могат да се бавят безкрайно.
Всъщност механизмът за обратно начисляване на ДДС се прилага и сега в България при сделките със скрап - сектор, който
също е квалифициран като рисков за източване на данъка. Зърнопроизводителите обаче твърдят, че сравнения не може
да се правят, защото там отсъства сферата на производството, а става въпрос само за търговия и рециклиране. Затова и
не приемат те да са първите, с които ще се експериментира моделът.
Дянков първо го поиска, но ЕС не разреши
Въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС при сделките със зърно беше поискано и от бившия министър
на финансите Симеон Дянков. То беше гласувано на заседание на МС на 2 май 2012 г. По тогавашното европейско
законодателство обаче задължително трябваше разрешение за т.нар. дерогация от Европейската комисия. През юли
2012 г. обаче от Брюксел поискаха прилагането на мярката от 4 г. да бъде намалено на 2 г. и България да поеме
ангажимент, че няма да настоява за удължаване. После на 19 април 2013 г. ЕК пък настоя мярката да се прилага само до
30 юни 2014 г., дата, до която е разрешена подобна дерогация на Унгария. Така или иначе разрешение от Брюксел не
беше получено.
Сега обаче обратното начисляване на ДДС може да бъде въведено и без нотификация от ЕК. Причината е, че на 22 юли
2013 г. е променен текст от директива 2006/112/ЕО, който вече позволява на страните членки сами да въвеждат
механизма за срок до 31 декември 2018 г.
Обратното начисляване на ДДС важи при всички сделки с пшеница, ръж, ечемик, овес, царевица, сорго, елда, просо,
лимец, тритикале, соя, слънчоглед, рапица и другите зърнени и технически култури.
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Финансите: Режимът може да се въведе и за сделки с GSM-и, компютри и др.
С въвеждането на механизма за обратно начисляване на ДДС очакваме загубите от косвения данък, които годишно са
около 1 милиард лв., да намалеят с поне 300 млн. лв., смята зам. финансовият министър Людмила Петкова.
Този механизъм се очаква да задейства преди 1 януари 2014 г. Идеята му е да няма раздуване на фактурната стойност на
продадените стоки. При ДДС измами от този тип най-често фирма убеждава данъчните, че сделката е станала при висока
цена и по нея е внесен 20% ДДС, който държавата трябва да възстанови. Реално обаче данъкът не се внася от доставчика,
който пък е фирма фантом. Новият механизъм обезсмисля тези измами, защото самите клиенти превеждат дължимия
данък и нямат изгода да надуват цените, обяснява Петкова.
"Поискахме от Европейската комисия да ни позволи прилагането на обратно начисляване още миналата година, но право
на дерогация така и не получихме. От 15 август обаче влиза в сила нова директива, която позволява на всяка държава
членка да прилага режима до 2018 година, и тъй като не желаем да губим време, вече сме готови с нужните
законодателни промени". Така Петкова отговаря на въпроса защо България не е въвела мярката по-рано.
Зам.-министърът прогнозира, че такова данъчно третиране по силата на новата директива могат да получат още сделките
с отпадъци, с мобилни телефони, таблети и компютри, т.е. при всички бързооборотни и скъпи стоки, защото измамите с
ДДС чрез надуване на цената се концентрират в тези сектори.
Механизмът задължава всеки производител на зърно срегистрация по ДДС у нас да получава от клиента си само
стойността на продадената продукция, без 20% ДДС, които се фактурират при действащия режим в момента. Купувачът
ще си самоначислява тези 20% като задължение към държавата и ще отговаря за внасянето им. Ако фирмата, която е
доставчик на зърнени и технически култури, е с тази основна дейност, тя ще излиза постоянно на ДДС за възстановяване
за платения по-рано косвен данък за горива и материали, обяснява замисълът Петкова.
Според нея това не трябва да е проблем за производителите, защото и в момента те правят основните си разходи месеци
преди да реализират реколтата си, и затова и сега данъчният им кредит се възстановява от НАП, вместо да си го
прихващат от ДДС, който събират при продажби. В одобрените вече на второ четене в бюджетната комисия промени в
Закона за ДДС се предвижда едно изключение от новия режим - само ако регистрирана по ДДС фирма продава на
клиент, който не е сред регистрираните. В този случай тя е единственият участник в сделката и затова с издаването на
фактурата ще събира както стойността на стоката, която продава, така и 20% ДДС за нея. При износ на стоката търговецът
няма право на възстановяване на ДДС, защото тогава ставката е нула.
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