Вестник Капитал Daily
√ Повече от милион лева данъци са укрили интернет търговци
Акция на НАП, продължила повече от година, прераства в ревизии на 30 фирми
Десетки компании за търговия по интернет укриват продажбите и печалбите си, като така не плащат ДДС и корпоративни
данъци. Това съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП), които през миналата година са проверили близо
400 компании от бранша. От НАП уточниха, че са установени данъчни задължения за над 1 млн. лв. Най-големият
единичен начет пък е за 70 хил. лв. на пловдивски предприемач, търгувал с детски пелени. Това означава, че реалните
продажби са били на стойност 5 до десет пъти по-големи (от НАП не уточниха каква част е укритият ДДС и каква
неплатеният корпоративен данък).
Една на десет
Инспекциите са започнали в първата половина на миналата година, като служители на НАП са изискали информация от
куриерските компании, които извършват фактическите доставки от търговците до крайните клиенти. Така са описани
реалните обороти, оценени по брой обем и стойност в куриерските документи, след което е проверено дали
счетоводните документи на компаниите се разминават с данните на куриерите.
Общо проверените търговци са над 400 и данните са показали подозрителни резултати в повече от 30 компании за
интернет продажби, поради което от НАП са им назначили пълни данъчни ревизии.
При доказване на данъчни нарушения при всички от тематичните ревизии това ще означава, че близо един на всеки
десет онлайн търговеца ощетява държавата, като не декларира печалбите си.
Мениджърите на две куриерски компании обясниха пред "Капитал Daily", че са били потърсени от инспекторите на НАП
още миналата пролет след провеждането на изборите. "Обърнаха се към нас с искане да им предоставим информация за
продажбите на нашите клиенти. Ние отговорихме на всичките им запитвания и повече не сме били търсени", каза
изпълнителният директор на една от фирмите, като подобно мнение изказа и негов колега от конкурентна компания.
Най-лесно засечки са правени във фирмите, които събират средства при доставки с наложен платеж. Тогава е ясно и
какви средства постъпват в търговците, защото куриерските фирми пазят данните за всяка събрана сума.
Какви са санкциите
При доказване на нарушения в ревизионния акт са възможни две санкции. От една страна, се оценява размерът на
укритата печалба, като за нея се плаща данък от 10%, както и лихви за периода от настъпването на падежа за тези
задължения. Отделно укриването на данъци над 3000 лв. се наказва със затвор от една до шест години, а за неплащане
на данъци над 12 000 лв. се предвижда лишаване от свобода от две до осем години.
√ Европейските пазари удариха шестгодишен връх
Добрите резултати на Unilever подкрепиха оптимизма на инвеститорите
Във вторник европейските акции отново тръгнаха нагоре и достигнаха нови шестгодишни върхове благодарение на
някои добри корпоративни резултати и новините за ново облекчаване на паричната политика на Китай. Доларът
поскъпна заради очакванията за ново свиване на покупките на ценни книжа от страна на Федералния резерв този месец.
За засилването на щатската валута спрямо еврото спомогна и индексът на германското инвеститорско доверие ZEW,
чието ниво за януари се оказа под очакванията на анализаторите. Това е първият спад на показателя след пет поредни
месеца на ръст.
В началото на деня оптимизмът на пазарите се поддържаше от новината, че китайската централна банка е инжектирала
над 255 млрд. юана (42 млрд. долара) във финансовата система. Това успокои страховете от кредитна криза във втората
най-голяма световна икономика след отчетеното свиване на финансирането през декември.
Основен принос за ръста на европейските пазари имаха резултатите на компании като производителя на хранителни
стоки и козметика Unilever. Акциите на фирмата поскъпнаха с 3.5% заради по-високия от очакваното ръст на продажбите
през четвъртото тримесечие. Подиндексът на европейската хранителна индустрия в рамките на Stoxx 600 достигна найвисокото си ниво от миналия май, за което спомогна и ръстът на акциите на Danone с 2.1%.
Акциите на софтуерната компания Wirecard поскъпнаха до рекордно ниво, след като фирмата съобщи, че печалбата й е
нараснала с 15% през миналата година. В другата крайност бяха акциите на Alstom, които се сринаха с 12%, след като
френският производител на влакове понижи прогнозите си за маржовете на печалба.
Индексите FTSEurofirst 300 и Stoxx Europe 600 поскъпнаха с по 0.3% до съответно 1348 и 336.56 пункта, достигайки найвисоките си стойности от януари 2008 г. "В момента е разумно инвеститорите да задържат доверието си в акциите, макар
че те ще са много уязвими, ако макроикономическата картина се подобри по-малко от очакваното. Всички залози са
ръстът на печалбите да се върне тази година", коментира пред Bloomberg Дирк Тилс, инвестиционен мениджър в KBC
Asset Management. Според средните прогнози на анализаторите печалбите на компаниите в рамките на индекса Stoxx
600 ще нараснат с 13.4% през тази година, след спада с 5.3% през 2013 г. Индексът е напреднал със 17% през миналата
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година, като пазарната стойност на компаниите достигна 15.4 пъти очакваните им печалби – най-високото ниво от четири
години.
Сред големите националните индекси най-сериозен ръст от над 0.5% отбеляза германският DAX, с което изчисти загубите
си от предишната сесия. Френският CAC 40 напредна с 0.4%, а британският FTSE 100 – с 0.2 на сто. Подновеният
ентусиазъм на европейските пазари обаче подмина Българската фондова борса, като основният индекс Sofix отстъпи с
0.48% до 532.11 пункта. Обемът на регулираната търговия обаче надмина 1.5 млн. лв., което е почти двойно повече от
предишната сесия.
Вестник Дневник
√ България очаква критичен мониторингов доклад от Еврокомисията
Европейската комисия ще публикува днес докладите си по механизма за сътрудничество и проверка за България и
Румъния, които следят за реформите в правосъдието и вътрешния ред. Механизмът, който беше създаден за двете
страни и се прилага само за тях, ще продължи да действа поне още година, става ясно от черновите на докладите.
В текста за България Европейската комисия определя като разочароващ напредъка на страната в областта на съдебната
реформа, борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Според наблюдателите напредъкът на българските
власти е ограничен и крехък, а това е придружено и от някои провали.
Евродокладът обхваща последната година и половина, като в него са отправени препоръки и критики, като някои от тях
повтарят почти изцяло такива от лятото на 2012 г. В черновата на текста е отбелязано, че Висшият съдебен съвет е
започнал да решава проблема с натовареността на съдиите, но пък има критика, че като цяло не е независим орган с
достатъчно възможности да проведе реформите.
Въпреки че в последната година и половина се смениха трима министри на правосъдието, перспективите за нов
Наказателен кодекс не са особено обнадеждаващи, смятат наблюдателите. В черновата те отбелязват още, че проектът
БОРКОР е провал.
Докладът описва непрозрачното номиниране на конституционните съдии, има критики към комисията за конфликт на
интереси. Един абзац е отделен на назначаването на шеф на ДАНС и последващото му оттегляне. В текста се посочва, че
Еврокомисията е изразила мнението си за това назначение, а парламентът е отменил решението след тази и други
реакции.
"Като цяло тези събития оставиха тежко наследство по отношение на доверието сред обществото и сред партньорите на
България, за което властите трябва да положат сериозни усилия, за да преодолеят ситуацията", пише в доклада.
От седмици в очакване на критичен доклад министри от кабинета и самият премиер Пламен Орешарски подготвят за
него. Сред обясненията им за предстоящите критики е, че това е очаквано и че докладът ще обхване управлението на три
правителства и два парламента, така че никой няма да може да обвини другия.
Въпреки че няма общо с Шенгенското споразумение и критериите за присъединяването към зоната без граничен
контрол, някои държави членки обвързват докладите с влизането на България и Румъния в Шенген.
Според страни като Холандия и Франция двете нови членки трябва да получат положителни оценки от Еврокомисията по
механизма, за да докажат, че са способни да пазят външните граници на шенгенското пространство. Критиките в
днешните доклади ще означават, че темата за разширяването на Шенген ще продължи да бъде блокирана вероятно до
следващата година.
Вестник 24 часа
√ По-лесен достъп до европари, но без компромис при злоупотреби (обзор)
По-лесен достъп до европейските програми ще има през новия програмен период, който стартира от тази година. Това
каза вчера вицепремиерът Зинаида Златанова на дискусия на в. "Труд" за научените уроци от 7-те години от сегашния
програмен период. В дебат взеха участие над 80 представители на фирми и неправителствени организации.
Ако има 1 пункт, по който е постигнат национален консенсус, това е европейското бъдеще на България, откри дебата
главният редактор на вестника Иван Михалев.
"Готови сме да опростим правилата, да дадем по-голяма свобода на изпълнителите и да намалим бюрокрацията. В
същото време няма да има компромиси с никой, който си позволява злоупотреби или, да го кажем на езика на Брюксел,
който прави сериозни грешки", каза Златанова.
Тя съобщи, че вече са усвоени 63,89% от евросредствата за този програмен период и това е напредък, в сравнение с
първите години.
В анкета сред 6000 изпълнители на европроекти 23% посочват като най-голям проблем недостига на оборотни средства.
Другият проблем, от който се оплакаха участниците в дискусията, е забавяне на плащанията не с 10 дни, както е по
правилата, а с по 3 месеца.
Поискаха авансово плащане дори до 90-95%. По някои програми и сега съществува авансово плащане до 65 на сто.
Предложено е още на предишното правителство да се създаде гаранционен фонд, който да отпуска кредити, за да нямат
фирмите такива затруднения. Предложението е направено и пред кабинета "Орешарски" и се обсъжда, обясни Мария
Димитрова, шеф на дирекция за управление на средствата от ЕС към Министерския съвет.
От юли ще може проектите по европрограмите да се подават онлайн, по електронен път ше се изпращат и отчетите на
фирмитеизпълнители.
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Сега възможност за е-процедури има по 3 програми - "Регионално развитие", "Развитие на човешките ресурси" и
"Административен капацитет". Все още изцяло на хартия обаче е "Конкурентоспособност".
Защо искат да попълваме едни и същи документи по няколко пъти, питаха участници в дискусията. Няма да се наложи,
когато НАП, Търговският регистър и информационната система за наблюдение и отчитане на еврофондовете бъдат
свързани онлайн. Това обаче няма да стане тази година.
Вестник Труд
√ Министрите приемат Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020
Министерски съвет гласува днес на проект на решение за приемане на Национална стратегия за насърчаване на малките
и средните предприятия 2014-2020 г.
Очаква се на редовното заседание кабинетът да разгледа проект на решение за приемане на годишен доклад за
състоянието и развитието на земеделието - 2013 г. Правителството ще гласува проект на решение за едновременно
намаляване и увеличаване капитала на „Агенция дипломатически имоти в страната" ЕООД.
Предстои министрите да гласуват проект на постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет. Очаква се кабинетът да обсъди проект на решение за одобряване проект на закон за изменение и
допълнение на Закона за туризма.
Седмичното правителствено заседание започва в 10:00 часа.
√ Чакаме 1,7 млрд. лева от 22-ма инвеститори
Два фактора пречат на растежа в България - спадът на инвестициите и управлението на работната сила. Това заяви
икономическият вицепремиер Даниела Бобева по време на годишната среща на правителството и бизнеса.
Тя допълни, че в момента страната очаква 22 инвестиционни проекта на стойност 1,7 млрд. лева, които ще създадат
около 7000 работни места. Бобева не уточни за какви инвестиции става въпрос, но сред големите проекти, заявени до
момента, е изграждането на мегакурорта "Дестинация Рила" за 550 млн. евро.
По информация на агенцията за инвестиции интерес има от компании за производство на автомобилни части, както и за
аутсорсинг на бизнес процеси.
"Демографските стратегии не дават резултати, политиците не успяха да осигурят нормални условия за развитие на
бизнеса. Задачата ни е да пресечем тази практика", коментира още вицепремиерът.
На въпроси от бизнеса защо внезапно бе въведена 20% такса върху приходите на производителите на ток от слънчеви и
вятърни централи, Бобева отговори, че мярката е погрешна, но неизбежна.
"Наистина в учебниците пише, че не се прави така. Искам да подчертая, че тази мярка не е минавала през
правителството, но има и по-страшни неща като фалита на НЕК", каза Бобева. Тя допълни, че "всички в енергетиката
трябва да си платят за състоянието ". Според шефа на бюджетната комисия към парламента Йордан Цонев (ДПС) таксата
от 20% "не е ретроактивна мярка, защото не е влязла в сила със задна дата".
Бобева обясни и защо не се среща с представители на зеления бизнес: "Имали сте среща с икономическия министър
Драгомир Стойнев, аз не мога да ви кажа нищо повече."
Участници в срещата изразиха притеснение заради липсата на диалог при промяната на закони в парламента. "Мислим
за всичко.
Аз самият много държа при промяната на всеки закон да се прави оценка за въздействието, но това не може да стане
заради бързането", каза Йордан Цонев. Той обяви още, че ДПС е готово да подкрепи изграждането на "Белене" и 7-и
блок в АЕЦ "Козлодуй", ако се докаже, че са икономически изгодни, финансово обезпечени и нямаме задължение за
изкупуване на тока от тях.
Е-услугите не били популярни
От 3600 услуги, които предлагат държавната и общинската администрация, едва 1000 са електронизирани. Това обяви
икономическият вицепремиер Даниела Бобева.
По думите забавеното въвеждане на онлайн услугите е само част от проблема пред изграждането на работещо еуправление. Проблем е, че хората не ги използвали, защото не били достатъчно популяризирани.
"До края на седмицата ще представим стратегия за изграждане на е-управлението. Процесът продължава", каза Бобева.
В средата на миналата седмица премиерът Пламен Орешарски обясни, че към момента не може да се говори за еправителство заради липсата на достатъчно средства за изграждането му. Единствената възможност е да се предлагат
отделни услуги онлайн, каза Орешарски.
√ Европарите ще вървят с по-малко бюрокрация
С по-малко бюрокрация и хартия ще вървят еврофондовете през новия програмен период (2014-2020 г.). Електронното
кандидатстване и отчитане по всички оперативни програми ще стане факт от средата на годината. Практиката от общини,
фирми и неправителствени организации да се искат едни и същи документи по няколко пъти ще бъде сведена до
минимум. Целта е достъпът до евросредствата да се улесни, а усвояването да се ускори.
Обещания за по-малко бюрокрация и по-лесни правила даде вчера вицепремиерът Зинаида Златанова. Тя участва в
дискусия за научените уроци от първия програмен период (2007-2013 г.), организирана от в. “Труд”.
Повече свобода
“Готови сме да опростим правилата, да дадем по-голяма свобода на изпълнителите и да намалим бюрокрацията. Но
няма да има компромиси с никой, който си позволява злоупотреби или прави сериозни грешки”, каза Златанова.
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Част от конкретните мерки за улесняване на работата с европарите са набелязани след анкета сред общини, бизнес и
неправителствени организации за основните трудности, които срещат (виж повече долу). Други се подготвят от години.
Новите правила ще са факт до старта на предстоящите оперативни програми. Очакванията са те да бъдат одобрени найрано в средата на годината.
Онлайн
От юли електронното кандидатстване и отчитане ще бъде въведено по всички програми, обясни Мария Димитрова, шеф
на дирекция “Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз” към Министерския съвет. То ще
важи и за вече започнати проекти. Хартиеният вариант също ще остане, а общини и бизнес ще могат да избират кой да
използват. Електронното управление на европарите е от мерките, по които се работи от години. То е и изискване на
Брюксел за новия програмен период.
Сега онлайн подаване и отчитане има по три програми - “Регионално развитие”, “Развитие на човешките ресурси” и
“Административен капацитет”. Подадените електронно проекти са около 700. Повечето обаче са на държавни или
общински институции, каквито са и основните ползватели на парите по трите програми. В същото време програмата за
бизнеса “Конкурентоспособност” все още е изцяло на хартия, а на фирмите им се налага да носят купища бумаги в
министерството на икономиката.
По-малко хартия
Следващата стъпка за улеснение на бизнес и общини ще е факт догодина. Тогава системата за отчитане на европарите ще
бъде свързана с базата данни на Националната агенция за приходите и с търговския регистър. Целта е част от
документите, които фирми и институции предоставят по проектите, да се получават по служебен път.
Така няма да губят време да вземат дадена справка от една държавна структура, за да я дадат на друга. А понякога един
и същ документ се иска многократно. Пример за това са декларациите дали фирмите са регистрирани или не по Закона
за ДДС. Те се искат всеки път, когато компанията заяви плащане. Това се налага, защото е възможно междувременно
фирмата да се е пререгистрирала.
След свързването на системата за европарите с тази на НАП подаването на декларацията ще отпадне, а проверката ще се
прави онлайн.
Еднакви правила
Различните изисквания по отделните оперативни програми са пречка за общини и фирми, които работят по повече от
един проект. За да се тушира проблемът, за новия програмен период ще бъдат разработени формуляри за
кандидатстване и отчитане, които да важат за всички програми. Така бюджетите на проекти по “Конкурентоспособност”
и “Човешки ресурси” например ще се правят по един и същ образец. Ще се допускат само разминавания, свързани със
спецификата на програмата.
Все още не е ясно как ще се реши основният проблем на бизнеса и общините - липсата на оборотни средства за
изпълнението на проектите и съфинансиране. Една от обсъжданите възможности е създаването на специален
гаранционен фонд с пари от националния бюджет. От него може да се отпускат кредити за оборотни средства. Парите ще
се връщат след получаване на евросубсидията. Подобен механизъм действа сега за общините. Окончателно решение за
новия фонд обаче няма.
Липсата на съфинансиране - проблем №1
Осигуряването на оборотни средства за изпълнението на европроектите и за съфинансирането им е най-големият
проблем на фирмите, общините и неправителствените организации при работата с еврофондовете. Това е съществена
пречка за 23% от участвалите в анкетата “Научените уроци”, направена от администрацията по управление на
еврофондовете. Проучването беше представено във вторник.
Осигуряването на оборотни средства е проблем от години. Това беше и една от причините много фирми, с проекти по
програма “Конкурентоспособност”, да се откажат от тях. Според правилата изпълнителите на европроекти първо трябва
да финансират със собствени средства дейностите по тях и след това парите им се възстановяват. На дискусията вчера
ползватели на европари се оплакаха също, че понякога администрацията бави възстановяването на сумите.
Според правилата парите трябва да се превеждат до 10 дни, след като разходът е одобрен. Често обаче минават месеци,
преди фирмите или общините да получат средствата. Проблемът обикновено се появява в края на годината, когато
сметките на отделните програми са празни заради трудностите по изпълнението на националния бюджет.
За над 1/5 от анкетираните работата с европари се затруднява от изискванията при отчитането на проектите. Тук пречка
са многото документи, които трябва да се попълват понякога по няколко пъти.
Представител на училище, което изпълнява проект по програмата “Развитие на човешките ресурси”, обясни, че
дейностите по него се отчитат електронно, но се налага по 4 пъти да се попълват едни и същи формуляри.
Сред проблемите на фирмите, общините и неправителствените организации са още трудните процедури по съгласуване
и по избор на изпълнители и доставчици.
На дискусията вчера отново беше засегнат въпросът с обжалванията на процедурите по обществени поръчки с пари от
ЕС. “Често се обжалва само заради идеята, а това забавя изпълнението на проектите”, обясни експертът от община
Благоевград Костадин Георгиев. Той попита дали не се обмисля компаниите, които атакуват търговете, да плащат повисока такса, за да се ограничи тази практика. Сега таксите са от 600 до 1700 лв. “Не можем да ограничим правото на
обжалване”, отговори вицепремиерът и мининистър на правосъдието Зинаида Златанова.
Сред предложенията за премахване на тесните места при усвояването на еврофондовете е да се увеличи срокът за
кандидатстване по отделните процедури. Както и да има възможност за обжалване на решенията по отхвърляне на
дадено предложение. Предлага се в такива случаи бенефициентите да получават резюме с мотивите за отхвърлянето на
проекта им, придружено с оценката му.
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ЕК: Внимавайте с обществените поръчки
Нефункционираща съдебна система, бавна администрация, липса на работеща стратегия за усвояване на европейските
средства и проблеми с обществените поръчки. Според Реналдо Мандметс, ръководител на отдел “България” в Главна
дирекция “Регионална и градска политика” в Европейската комисия, това са основните пропуски, които пречат на
страната ни да усвоява ефективно отпуснатите пари от фондовете през първите си 7 години членство в ЕС.
“България влезе в ЕС неподготвена за усвояването на парите. Нужни бяха три години, за да го направи. Първата вярна
стъпка беше назначаването на специален вицепремиер за еврофондовете в лицето на Меглена Плугчиева”, каза
Мандметс на среща с бизнеса и представители на кабинета вчера. По думите му най-големият проблем за страната са
нарушенията при провеждането на обществените поръчки, както и “че дори когато се върви в правилната посока, всичко
става много бавно”. Заради обществените поръчки пък много от процедурите са се провалили или им е било отказано
финансиране от ЕС и “част от общините са били изправени пред фалит”.
“Имате две години без спиране на пари от еврофондовете, което е добре, но има и някои препоръки, които трябва да
изпълните”, каза Мандметс. Според него първо трябва да бъде създадена функционираща съдебна система, нужна е и
стегната и конкретна стратегия за усвояване на евросредствата, която да не бъде 200 страници, както и да се ускорят
процесите по хармонизация на еврозаконодателството в България.
15 млрд. евро от ЕС
България ще разполага с повече от 7,4 млрд. евро по оперативните програми в периода 2014-2020 г. Още толкова
средства са предвидени по програмите за развитие на селските райони и за рибарство.
Или парите са почти 15 млрд. евро. Според оповестеното до момента, но все още неокончателно разпределение на
парите по оперативните програми най-много средства са отделени за транспортна инфраструктура. Следват
инвестициите в околна среда, където и нуждите на страната са огромни.
√ Димитър Греков: Увеличаваме износа на бг продукция
"Ще даваме повече стимули за развитие на малките и средните производители, защото това е формулата за излизане от
кризата", каза министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков на среща с представители на Съюз
„Произведено в България".
Министърът беше категоричен, че приоритет за правителството е увеличаването на родната продукция както на
българския пазар, така и на международния.
„Няма спор, че каузата на България е земеделието. Трябва да го развиваме, защото 20% от населението ни е заето в този
сектор", подчерта министърът.
„Въпреки че продуктите са ни познати, при сериозната конкуренция на пазара трябва постоянна реклама. Нужна ни е
агресивна реклама, която да подчертава предимствата на родните стоки", подчерта министър Димитър Греков.
Той припомни, че в новия програмен период приоритет ще са малките и средни стопанства, които трябва да повишат
конкурентоспособността си.
„Освен със специалните мерки по Програмата за развитие на селските райони, те ще са стимулирани и от
допълнителното плащане за първите хектари", посочи министърът.
Той допълни, че в подкрепа на производителите се предвижда изграждането на борси по Черноморието и на Дунава.
Вестник Монитор
√ Борим се за европари онлайн
Край на носенето на кашони с проекти
ЕС ни изплатил € 6,3 млрд.
Проектите за новите европрограми ще могат да се подават и онлайн от юли месец, съобщи вицепремиерът Зинаида
Златанова на дискусия в рамките на националната кампания „Научени уроци”. Оттогава общините, неправителствените
организации, фирмите и останалите бенефициенти ще имат възможност да правят отчетите за изпълнението на
проектите си по програмите за периода 2007 г. – 2013 г. също по електронен път. Така вече организациите и бизнесът ще
могат да избират дали да стоварват цели кашони с документи, когато кандидатстват за европари, или да си спестят това
неудобство, подавайки ги онлайн. Разнасянето на бумаги при отчитане на разходите също ще секне.
Сега електронни отчети подават само общините, болниците и ведомствата, които са бенефициенти по програмите
„Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие” и „Административен капацитет”. Реално от нововъведението –
електронно подаване и отчитане,
най-голяма полза се очаква да имат фирмите
особено тези, които изпълняват проекти за модернизиране по ОП „Конкуренто-способност”.
„Ще се опитаме да преустановим подаването на един и същ документ по няколко пъти”, отбеляза Мария Димитрова –
шеф на дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” към правителството. Затова от догодина
управляващите органи на програмите ще могат да получават документи от НАП и Търговския регистър. Сега при всеки
отчет за усвоени пари по проект фирмите предоставяли документ, че са регистрирани по ДДС. Това се правело, защото
можело по всяко време да преустановят регистрацията си в НАП.
За да може по-лесно и бързо да се усвояват европейските средства по новите програми, ще има стандартизиран образец
за финансовите и междинните отчети, както и за някои други документи. Така ще се елиминират възможностите за
допускане на грешки. Освен това управляващите органи по новите програми ще имат еднакви изисквания. Предвижда се
и да се унифицират критериите на всички проверяващи органи по изпълнението и отчитането на проектите. Сега имало
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случаи, в които според Агенцията за държавна финансова инспекция няма нарушение, а според Сметната палата има или
обратното, оплакаха се от община Благоевград.
Да се създаде гаранционен фонд, който да кредитира безлихвено организациите, които нямат достатъчно оборотни
средства, за да поемат своя дял от разходите по проектите, предложили също така експерти на правителството.
Златанова отчете, че до края на миналата година са изплатени 55,76% от парите от ЕС и от националното съфинансиране
или малко над 6,3 млрд. евро.
„Съкратени са сроковете за плащанията по всички програми”, похвали се вицепремиерът и добави, че се работи за
намаляване на времето, което общините, организациите и фирмите губят за комуникация с чиновниците.
Липсата на оборотни пари основна пречка
Най-големият проблем при изпълнението на европроектите е липсата на оборотни средства. Това са изтъкнали близо
една четвърт от участниците в изследване, част от кампанията „Научени уроци”. В него са участвали 1153 общини,
организации и фирми, които са изпълнявали или все още изпълняват проекти по някоя от европрограмите за периода
2007 г. – 2013 г. 22% от анкетираните са изтъкнали като основна трудност отчитането на свършеното по проектите, 19% са
посочили сложните процедури на съгласуване, а 12% - избора на изпълнител. За една десета основната трудност се явява
при проверките по проектите, а за 8% - лошата комуникация с администрацията. Участниците в изследването са
предложили да се увеличат сроковете за подаване на проекти, а периодите за одобрение да се съкратят. Те настояват
също да се намалят бумащините и да се увеличи авансовото плащане, както и срокът за окончателно получаване на
парите за свършена работа да стане 30 дни. Проучването показва още, че 67% от участниците в него са изпълнили повече
от един европроект.
√ Започна подготовката на бюджета за 2015 г.
Започна подготовката на бюджета за 2015 г. Проектът на решението на Министерския съвет за бюджетната процедура за
догодина вече е публикуван на сайта на финансовото министерство. В документа подробно са описани етапите на
подготовка на следващия бюджет, който трябва да се направи според правилата в Закона за публичните финанси.
Процедурата за 2015 г. ще има два етапа. Първият приключва през април 2014 г., когато Министерският съвет трябва да
приеме средносрочната бюджетна прогноза за времето от 2015 г. до 2017 г. До 10 февруари финансовият министър ще
даде указания на министерствата и агенциите за изготвяне на прогнозите им, а те трябва да приключат с това до 4 март.
През април трябва да бъде одобрена и актуализираната стратегия за управление на държавния дълг. В края на октомври
тази година трябва да приключи вторият етап от бюджетната процедура. Дотогава кабинетът трябва да одобри
законопроекта за бюджета за 2015 г.
В проекта на решението, публикувано на сайта на финансовото министерство, се посочва още, че трябва да бъде
изготвена пролетна и есенна макроикономическа прогноза.
Вестник Сега
√ Новата данъчна кампания започна с хаос
НАП е сгрешила образеца на ключова за смятането на дължимия данък служебна бележка
Националната агенция за приходите се оказа неподготвена за основната промяна в данъчната кампания през 2014 г. правото на хората с извънтрудови доходи да ползват 5% отстъпка при предсрочно подаване на декларация. За да може
отстъпката реално да се ползва, авансовото удържане на данъка върху извънтрудови доходи за последното тримесечие
на годината бе премахнато и хиляди българи бяха задължени да довнесат сами съответните суми. Броени дни преди
изтичането на крайния срок за ползване на отстъпката - 10 февруари, служебната бележка за платени извънтрудови
доходи, която се прилага към данъчната декларация, се оказа сбъркана. Образецът на друг формуляр, свързан с
извънтрудовите доходи - така наречената сметка за изплатени суми, пък изобщо не е публикуван.
За проблема със служебната бележка се разбра след сигнал на счетоводители до "Капитал Дейли". Вчера от НАП
признаха, че образецът на бележката е объркан. В сгрешения формуляр от работодателите се иска да обявят облагаемия
доход на лицата от наеми и друга стопанска дейност като авторски хонорари, доходи от реализация на селскостопанска
продукция и др. Всъщност вместо облагаем трябва да се изисква брутният придобит доход преди приспадане на
разходите. Гафът засяга всички граждани, които подават данъчна декларация.
Грешката не е малка, защото на свой ред може да доведе до грешно попълване на данъчната декларация. Брутният
придобит доход от служебната бележка се вписва в приложенията към данъчната декларация и едва след това се
извършва приспадане на признатите разходи. Ако задължените лица впишат автоматично сумите от служебните бележки
като брутен доход в декларациите, ще се стигне до двойно приспадане на направените разходи. Ако данъкоплатците са
по-запознати с данъчното законодателство и успеят да забележат грешката, пък ще трябва сами да изчисляват брутния
доход, като към вече посочения в служебната бележка облагаем доход добавят разходите, които са били приспаднати от
него. Това на свой ред крие възможност за грешки.
Образецът на служебната бележка ще бъде поправен и повторно обнародван в "Държавен вестник", както изисква
законът, обясниха вчера от НАП. От агенцията не съобщиха кога точно ще стане това, но увериха, че ще е максимално
бързо. Данъкоплатците, които вече са получили служебна бележка по сгрешения формуляр и не са подали данъчна
декларация, трябва да поискат от работодателите нова бележка по новия образец. Тези, които вече са попълнили и
внесли в НАП декларациите, ще имат възможност да ги коригират до 30 април, без да губят правото на отстъпка за
внесен в срок до 10 февруари данък.
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Проблеми има и с друг образец на документ, свързан с извънтрудовите доходи - така наречената сметка за изплатени
суми. До момента този образец изобщо не се е появявал в актуализиран вид. На сайтове на счетоводни компании се
обяснява, че формулярът няма как да се предостави, защото се чака публикуването му. Този документ има
информативен характер, не се прилага към данъчната декларация и е само за сведение на данъкоплатеца. Вчера от
Националната агенция за приходите обясниха, че формулярът ще е готов до седмица, като той на свой ред трябва да се
обнародва в "Държавен вестник". От НАП увериха, че ще работят максимално бързо за отстраняване на проблемите, и
помолиха за извинение.
Промяната в данъчните закони беше приета по времето на Симеон Дянков в края на 2012 г.
РЕЦИДИВ
Задължителното доплащане за последното тримесечие бе въведено, защото правото за отстъпка може да се ползва само
при реално довнасяне на данък. При авансово удържане на данък отстъпката на практика е неприложима. 5-те процента
намаление важат само за сумата, която се довнася. Тоест данъкоплатците, които решат да спазят късите срокове до 10
февруари, ще ползват 5% намаление само за дължимия за последните три месеца данък. За този скромен резултат и
работодателите, и данъкоплатците бяха затруднени. Редица работодатели бяха пропуснали да преустановят авансовото
удържане на данъка за последното тримесечие и трябваше да предприемат допълнителни мерки за възстановяването
му. Вместо равномерно на месечна основа данъкоплатците пък ще трябва да платят дължимите суми накуп. 5% отстъпка
върху довнесения данък има и за подадена до 30 април декларация, но по електронен път.
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