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√ Бюджет 2014 мина второ четене в ресорна комисия с дребни промени
Предложението за необлагаем минимум се вмъкна в преходните разпоредби и мина без дебат
Въпреки че управляващите обещаха идеята за необлагаем минимум по данък общ доход да бъде подложена на
обществено обсъждане, това няма да се случи. Законовите текстове, с които се предлага промяната, са записани в
преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджет 2014. Това стана ясно при гласуването му на второ четене
за догодина в ресорната комисия към парламента. Финансовият план на държавата пък беше приет с малки промени и с
дебат, фокусиран върху начина, по който ще се изразходват 500-те милиона за проектно финансиране и размерът на
субсидиите за партиите.
На нивото на минималната заплата
Предложението, което депутатите от бюджетна комисия подкрепиха без дебат, е необлагаемият минимум да е за хора с
доходи, непревишаващи минималната работна заплата. За догодина тя е определена на 340 лв., но заявката на
управляващите е тя да продължи да расте всяка година, докато достигне 420 лв. до края на мандата на кабинета
"Орешарски". Условие да се ползва облекчението е хората да имат годишни доходи, които не надвишават сумата на 12
месечни минимални работни заплати. Освен това те трябва да са получени само по трудов договор. Работещите на
минимална заплата ще могат да получат платения 10% данък през 2015 г., след като попълнят данъчна декларация.
Промяната се предлага без анализ, без широко обществено обсъждане и след като бяха гласувани промените в
данъчните закони за догодина. Икономисти и работодателски организации я определиха като вредна, тъй като ще
увеличи сивата икономика и е първа крачка в посока промяна на философията на пропорционалното облагане (т.нар.
плосък 10% данък). Неофициално пък управляващите признават, че всички с доходи от 340 лв. до 380 лв. най-вероятно
също ще декларират по-ниска заплата с цел да се възползват от преференцията.
Незначителни поправки
Бюджет 2014 мина второ четене в комисия само с дребни поправки. С общо 3 млн. лв. се увеличават парите за
Националната разузнавателна служба и НСО. Другото ведомство, което ще получи малко повече, е Министерство на
здравеопазването – 29 млн. лв. От тях 22 млн. лв. ще дойдат за сметка на намаление на перото разходи за лихви, а със 7
млн. лв. - от бюджета на новосъздадената агенция за подслушвания ДА "Технически операции". Друго ведомство, на
което се намалява бюджетът за догодина, е парламентът - с 1.7 млн. лв., по предложение на председателя Михаил
Миков. Още 500 хил. лв. за сметка на разходите на лихви пък ще се пренасочват за увеличение на субсидията на
вероизповеданията. Другата поправка, която беше приета, е, от 100-те млн. лв. за образование, които са в резерва за
непредвидени и неотложни разходи, 22 млн. лв. да са целеви за допълнително увеличение на субсидията на
университетите за програми, които са насочени към търсенето на пазара на труда.
√ Брюксел повежда битка с укриването на данъци
Еврокомисията предлага нови правила за облагането на компании и дъщерни дружества
Европейската комисия (ЕК) представи амбициозен план за запушване на законовите вратички, позволяващи на компании
с мултинационални финансови структури да си спестяват данъци за милиарди евро. Плановете на Брюксел, които са
насочени срещу едни от най-обичайните данъчни политики на интернационалните компании, идват в отговор на
растящото обществено недоволство от укриването на корпоративни данъци. Предложенията предстои да бъдат
обсъдени, да придобият конкретен вид и едва тогава да се гласуват.
Те трябва да затворят вратичките в директивата за данъчното облагане на компаниите майки и дъщерните дружества.
Изначалната цел на директивата е да се избегне двойното облагане на компании, имащи представителства в различни
страни членки. Много компании обаче се възползват от пропуските в правилата и различията в отделните държави, за да
не плащат данъци изобщо.
Затваряне на вратичките
Еврокомисията възнамерява да задължи членките на съюза да въведат единни правила против злоупотребите. Ще бъдат
взети и специални мерки срещу специфични хибридни споразумения за кредитиране между компаниите и дъщерните
им дружества, които често се използват за избягване на данъчно облагане. В сегашния си вид директивата задължава
държавите да правят данъчни отстъпки на компаниите за дивиденти, получени от дъщерните им дружества в други
членки на ЕС.
В някои случаи обаче страните, в които се намират подразделенията считат тези транзакции за плащания по дълг, които
подлежат на данъчни изключения. Резултатът е, че плащанията от дъщерните дружества към компанията майка не биват
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облагани никъде. Според предложенията на ЕК, ако хибридните дългови плашания са освободени от данъци в страната,
където се намира дъшерното дружество, те трябва да бъдат облагани в държавата, където е базирана компанията майка.
Това трябва да сложи край на агресивното данъчно планиране чрез вътрешногрупови плащания, практикувано от много
международни компании.
"Данъчната политика на ЕС е фокусирана основно върху създаването на по-добра атмосфера за бизнеса. Това означава
премахване на данъчните бариери и проблеми като двойното облагане. Но тъй като с правилата ни се злоупотребява,
трябва да ги променим. Предложенията ще гарантират, че както духът, така и буквата на закона ще бъдат уважавани.
Това ще осигури по-високи приходи в националните бюджети и по-честна конкурентна среда за бизнеса", заявява
еврокомисарят по данъчните въпроси Алгирдас Шемета.
Международен проблем
Злоупотребите с хибридни финансови инструменти са на прицел не само в ЕС, отбелязва Financial Times. Проект за помащабни мерки срещу тези практики е подготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
В свой доклад до инвеститорите, публикуван през септември, банка Citigroup отбелязва, че хибридните финансови
споразумения за "ключов фактор" за ниските данъчни ставки на много европейски международни компании.
Анализаторите на банката изтъкват, че съществува значителен риск за силно покачван на данъците на фирмите,
използващи тези схеми.
Плановете на ЕК ще запушат пропуските по отношение облагането на на хибридни финансови инструменти като
конвертируемите привилегировани акции. Предлаганите от ОИСР мерки ще имат по-широк обхват и са насочени срещу
трансатлантически структури. FT дава пример с британски компании като производителя на подсладители Tate&Lyle,
транспортния оператор FirstGroup и индустриалната група Linde, които спестяват данъци от поне 150 млн. долара
годишно. Те постигат това, като отпускат заеми за милиарди на собствените си дъщерни дружества в САЩ и използват
различията в законодателството, за да получат данъчни облекчения.
Схемата най-често включва инкорпориране на ново британско подразделение, което обикновено няма служители, към
щатското дъщерно дружество на компанията. Новото дружество получава голям кредит от друго британско
подразделение на групата, но тъй като се води дъщерно на щатската компания, получава данъчни отстъпки за лихвените
си плащания в САЩ.
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