Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Васил Велев: Смешен плач са твърденията за непосилни дългове
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви, че България е на второ
място в Европейския съюз по добро съотношение на външния дълг към БВП и определи като "смешен плач" твърденията,
че идните поколения ще плащат непосилни дългове.
Цитиран от БГНЕС Васил Велев подчерта, че в Министерския съвет са на лице два пакета от мерки за малкия и среден
бизнес.
"Има изоставане по отношение на електронното правителство и в комуникацията между отделните електронни
системи", заяви председателят на АИКБ и определи таксата за битови отпадъци като една от най-високите за бизнеса. Тя
се събира, без да се гледа кой реално замърсява.
По думите на Велев бизнесът не трябва да подкрепя политици, а конкретни политики.
"Данъчната реформа е успешна и добра", каза още Велев и припомни, че България е била класирана на челните позиции
от Световната банка в това отношение Председателят на АИКБ препоръча плащането на данъци да стане по-лесно и понепредотвратимо, като се намали "сивият сектор".
Според него доходите могат да нараснат само чрез работеща икономика и несъразмерното увеличаване на минималната
работна заплата води до затруднения при наемането на нискоквалифициран персонал. "В земеделието е важно накъде
се насочват субсидиите, защото заради това се наблюдава изкривяване. През последните години субсидиите бяха
насочени към зърнените култури, а животновъдството и зеленчукопроизводството са много по-трудоемки", казда в
заключение Васил Велев.
√ Глобата за невнесен финансов отчет ще зависи от оборота
Управляващите подготвят строги мерки за некоректни фирми. Правителството обмисля компаниите, които не внасят
годишни финансови отчети, да бъдат санкционирани според оборота им, научи вестник Сега. Това ще вдигне значително
размера на глобата, която сега е до 3000 лева за първо нарушение. Мярката се налага, тъй като има фирми, включително
и чуждестранни инвеститори, които си спестяват задължението и така на практика крият отчетите си. Работна група към
вицепремиера Даниела Бобева вече работи по промените.
Някои от големите компании пък са намерили вратичка в законодателството - те отговарят частично на изискването да
обявяват финансовото си състояние, показва справка на "Сега". Големите компании са длъжни да подават отчети в
Националната агенция по приходите, Националния статистически институт и в Агенцията по вписванията, която ги
публикува в Търговския регистър. Някои хипермаркети, доставчици на телевизионни услуги и други обаче подават отчети
само в НСИ и НАП, но не и към Търговския регистър. Обяснението е, че отчетите в НАП и НСИ на практика не са публични,
докато тези в Агенцията по вписванията се публикуват автоматично във фирмените регистри и могат да се видят от всеки.
Тази хитрина се наказва с глоба, а мотивът за неизпълнението на задължението най-често е търговска тайна, отбелязват
експерти.
Има чуждестранни инвеститори като някои търговски вериги, които никога не са подавали отчети и не подават
информация за финансите си. Те предпочитат да не го правят и да си платят глобата", каза за Сега изпълнителният
директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов. По думите му има разлика между това дали малка
фирма или една търговска верига не си е подала отчета. Най-често малките фирми не го правят, защото нямат ресурс, от
незнание или просто заради грешки. Понякога дори парите са проблем, тъй като се плащат и такси. При големите
компании обаче причините за неподаване на отчета са съвсем различни, заяви Иванов.
Неотдавна депутатът от БСП Румен Гечев заяви, че някои от големите търговски вериги от години не плащат данък
печалба у нас, защото работят на загуба, което е твърде подозрително. Според него държавата вече е започнала масови
проверки на големите фирми, свързани със съмнения за фиктивни загуби. Официални данни за оборотите и печалбите на
веригите у нас няма, защото почти всички от години не публикуват финансови отчети, както изисква законът. Мотивът е,
че така опазват търговските си тайни, каза Гечев.
СПЪНКИ
Държавата продължава да събира такси от фирмите за това, че внасят отчетите си. Подаването на документите в
Агенцията по вписванията например през миналата година бе 50 лева. Според Асоциацията на индустриалния капитал
таксите не се премахват, защото носят сигурни приходи. Тази информация може да бъде изисквана служебно и да се
разменя между самите институции, а не фирмите да губят време и пари, смята Добрин Иванов. На същото мнение е и
Александър Димитров от Търговско-промишлената палата. По думите му за малките фирми трябва да има опростена
форма на отчет, тъй като те не разполагат със счетоводен ресурс, подобно на големите компании.
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√ Велев: Смешен плач са твърденията за непосилни дългове
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев подчерта, че България е на второ
място в Европейския съюз по добро съотношение на външния дълг към БВП и определи като "смешен плач" твърденията,
че идните поколения ще плащат непосилни дългове, предаде репортер на БГНЕС.
Васил Велев подчерта, че в МС са на лице два пакета от мерки за малкия и среден бизнес.
"Има изоставане по отношение на електронното правителство и в комуникацията между отделните електронни
системи", заяви той и определи таксата за битови отпадъци като една от най-високите за бизнеса. Тя се събира, без да се
гледа кой реално замърсява.
Велев подчерта, че бизнесът не трябва да подкрепя политици, а конкретни политики.
"Данъчната реформа е успешна и добра", каза още Велев и припомни, че България е била класирана на челните позиции
от Световната банка в това отношение Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България препоръча
плащането на данъци да стане по-лесно и по-непредотвратимо, като се намали "сивият сектор".
Според него доходите могат да нараснат само чрез работеща икономика и несъразмерното увеличаване на минималната
работна заплата води до затруднения при наемането на нискоквалифициран персонал. "В земеделието е важно накъде
се насочват субсидиите, защото заради това се наблюдава изкривяване. През последните години субсидиите бяха
насочени към зърнените култури, а животновъдството и зеленчукопроизводството са много по-трудоемки", подчерта
Велев. /БГНЕС /
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√ Велев: КРИБ организира всички пътувания на президента
Ние от 6-7 години живеем и работим в Китай, обяви Лъчезар Динев
Ако махнем делегациите, които се организират от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия (ИАНМСП) или от Българска търговско-промишлена палата (БТПП), всички останали делегации на
президента Росен Плевнелиев са организирани от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ). Организират се от КРИБ и структури на КРИБ, откъдето произлиза президента. Излиза, че президентът възлага
само на организацията, от която излиза да организира пътуванията му. Тази организация дори не е най-голямата в
страната. Това каза в "Добро утро, България" Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ).
Велев и бизнесменът Лъчезар Динев, около чието присъствие в делегацията се нашумя, бяха гости по повод
продължаващия скандал след последното посещение на президента Росен Плевнелиев в Пекин. "Не съм попаднал в
делегацията на Росен Плевнелиев. Аз помолих да съм там. Разбрах за тази делегация по време на пътуването на Михаил
Миков до Китай, когато бях част от официалната делегация", поясни Динев.
"Ние от 6-7 години живеем и работим в Китай - правим бизнес и представяме България. Аз съм председател и на
Българо-китайска търговско промишлена палата, откъдето също ми казаха за тази делегация. Не съм член на КРИБ, но се
обърнах към тях, за да бъда включен в делегацията", коментира Лъчезар Динев.
Той отговори на обвиненията на Васил Велев, който се възмути, че компанията на Динев, която е на два месеца е
преговаряла за продажбата на розово масло в Китай, докато карловската "Българска роза" не е била поканена.
"Приходите на "Българска роза" от продажбата на розова вода за 2012 г. са 279 хил. лв. Оказва се, че това е малък дял. Тя
произвежда 121 кг розово масло, докато производството в България е около 2 тона. В Стрелча имаме 4 розоварни. За
разлика от двете в Карлово на "Българска роза". Компанията създава платформа за продажба на розови продукти в
Китай. Ние ще им помогнем", защити се Динев.
"Ние илюстрирахме неприемливия подход за подбор на бизнес делегации чрез фирмите на г-н Динев. Нито една от
двете асоциации свързани с производството на масло и розови продукти не е чувала за Динев", добави от своя страна
Васил Велев.
Той е категоричен, че бизнесът няма проблем с Лъчезар Динев. Имаме проблем с начина, по който се формират
българските бизнес делегации от президента. Имаме само едно нескопосано съобщение от прессекретариата на
президента, в което се говори за прозрачност. Но дори и г-н Динев не е разбрал от президента, а е научил от Китай",
продължи Васил Велев.
Лъчезар Динев от своя страна добави, че никога не се е срещал с Росен Плевнелиев. "За първи път го видях на срещата в
Шанхай", категоричен е Динев. Той добави, че в момента представя 18 винопроизводители в Китай.
investor.bg
√ Работодателите пак атакуват президента за посещението му в Китай
Само КРИБ организира бизнес делегациите, които съпровождат държавния глава в чужбина, заяви Васил Велев
Продължават критиките на работодателски организации към президента Росен Плевнелиев, предизвикани от
посещението му в Китай, където съпровождащата бизнес делегация бе организирана от Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Това предизвика недоволството на Българската търговскопромишлена палата (БТПП), Българската стопанска камара (БСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ), които твърдят, че не са били поканени, за да създадат контакти с китайски инвеститори.
2

Днес председателят на АИКБ Васил Велев каза пред ТВ7, че всички делегации на президента са организирани от КРИБ,
ако не се броят делегациите, които се организират от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия (ИАНМСП) или от БТПП. „Организират се от КРИБ и структури на КРИБ, откъдето произлиза президентът.
Тази организация дори не е най-голямата в страната, нито най-известната в чужбина“, твърди Велев.
Бизнесменът Лъчезар Динев, около чието присъствие в делегацията се нашумя, обясни, че сам се е обърнал към КРИБ,
за да го включат в делегацията, като за посещението на Плевнелиев е научил по време на пътуването на председателя
на НС Михаил Миков до Китай.
"Ние от 6-7 години живеем и работим в Китай - правим бизнес и представяме България. Аз съм председател и на
Българо-китайската търговско промишлена палата, откъдето също ми казаха за тази делегация", коментира бизнесменът.
По повод критиките към Динев, че е преговарял за продажбата на розово масло в Китай, докато карловската "Българска
роза" не е била поканена, бизнесменът изчисли, че в момента „Българска роза“ изнася розова вода за Китай само за 7
000 лв. годишно, по данни от отчета на компанията за 2012 г.
"В България се произвеждат само 2 тона розово масло годишно, не можем да захраним китайския пазар, а "Българска
роза" произвежда само 120 кг годишно. Ние имаме над 20 офиса в Китай, искаме да работим и да помагаме на другите
български фирми", заяви Динев.
Васил Велев заяви, че няма нищо против личността на Лъчезар Динев, но с участието на компаниите му се илюстрира
начинът, по който се формират бизнес делегациите, съпровождащи президента. Велев настоява, че в момента
сформирането на делегации е непрозрачно и единствено хора от близкото обкръжение на държавния глава получават
информация и се възползват от пътуванията.
Лъчезар Динев отговори, че е виждал Плевнелиев само по телевизията, на живо го е видял за първи път в Шанхай.
Информационна агенция БГНЕС
√ Велев: Смешен плач са твърденията за непосилни дългове
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев подчерта, че България е на второ
място в Европейския съюз по добро съотношение на външния дълг към БВП и определи като "смешен плач" твърденията,
че идните поколения ще плащат непосилни дългове, предаде репортер на БГНЕС.
Васил Велев подчерта, че в МС са на лице два пакета от мерки за малкия и среден бизнес.
"Има изоставане по отношение на електронното правителство и в комуникацията между отделните електронни
системи", заяви той и определи таксата за битови отпадъци като една от най-високите за бизнеса. Тя се събира, без да се
гледа кой реално замърсява.
Велев подчерта, че бизнесът не трябва да подкрепя политици, а конкретни политики.
"Данъчната реформа е успешна и добра", каза още Велев и припомни, че България е била класирана на челните позиции
от Световната банка в това отношение Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България препоръча
плащането на данъци да стане по-лесно и по-непредотвратимо, като се намали "сивият сектор".
Според него доходите могат да нараснат само чрез работеща икономика и несъразмерното увеличаване на минималната
работна заплата води до затруднения при наемането на нискоквалифициран персонал. "В земеделието е важно накъде
се насочват субсидиите, защото заради това се наблюдава изкривяване. През последните години субсидиите бяха
насочени към зърнените култури, а животновъдството и зеленчукопроизводството са много по-трудоемки", подчерта
Велев. /БГНЕС
econ.bg
√ От оборота ще зависи глобата за невнесен финансов отчет
Мярката се налага, понеже има фирми които крият отчетите си
Компаниите, които не внасят годишни финансови отчети, да бъдат санкционирани според оборота им. Това са част от построгите мерки, които подготвят управляващите за некоректните фирми.
Промените ще повишат значително размера на глобата, която в момента е до 3 000 лв. за първо нарушение. Мярката се
налага, понеже има фирми, включително и големи чуждестранни инвеститори, които си спестяват задължението и така
на практика крият отчетите си, пише в. "Сега".
Големите компании са длъжни да подават отчети в Националната агенция по приходите (НАП), Националния
статистически институт (НСИ) и в Агенцията по вписванията, която ги публикува в Търговския регистър.
Някои от компаниите обаче подават отчети само в НСИ и НАП, но не и към Търговския регистър. Тази порочна практика се
наказва с глоба, а мотивът за неизпълнението на задължението най-често е търговска тайна.
"Има чуждестранни инвеститори като някои търговски вериги, които никога не са подавали отчети и не подават
информация за финансите си. Те предпочитат да не го правят и да си платят глобата", заяви за изпълнителният директор
на Асоциацията на индустриалния капитал (АИК) Добрин Иванов.

Вестник Сега
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√ Глобата за невнесен финансов отчет ще зависи от оборота
Големи фирми и вериги не изпълняват закона, пазели търговските си тайни
Управляващите подготвят строги мерки за некоректни фирми. Правителството обмисля компаниите, които не внасят
годишни финансови отчети, да бъдат санкционирани според оборота им, научи "Сега". Това ще вдигне значително
размера на глобата, която сега е до 3000 лева за първо нарушение. Мярката се налага, тъй като има фирми, включително
и чуждестранни инвеститори, които си спестяват задължението и така на практика крият отчетите си. Работна група към
вицепремиера Даниела Бобева вече работи по промените.
Някои от големите компании пък са намерили вратичка в законодателството - те отговарят частично на изискването да
обявяват финансовото си състояние, показва справка на "Сега". Големите компании са длъжни да подават отчети в
Националната агенция по приходите, Националния статистически институт и в Агенцията по вписванията, която ги
публикува в Търговския регистър. Някои хипермаркети, доставчици на телевизионни услуги и други обаче подават отчети
само в НСИ и НАП, но не и към Търговския регистър. Обяснението е, че отчетите в НАП и НСИ на практика не са публични,
докато тези в Агенцията по вписванията се публикуват автоматично във фирмените регистри и могат да се видят от всеки.
Тази "хитрина" се наказва с глоба, а мотивът за неизпълнението на задължението най-често е търговска тайна,
отбелязват експерти.
"Има чуждестранни инвеститори като някои търговски вериги, които никога не са подавали отчети и не подават
информация за финансите си. Те предпочитат да не го правят и да си платят глобата", каза за "Сега" изпълнителният
директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов. По думите му има разлика между това дали малка
фирма или една търговска верига не си е подала отчета. "Най-често малките фирми не го правят, защото нямат ресурс, от
незнание или просто заради грешки. Понякога дори парите са проблем, тъй като се плащат и такси. При големите
компании обаче причините за неподаване на отчета са съвсем различни", заяви Иванов.
Неотдавна депутатът от БСП Румен Гечев заяви, че някои от големите търговски вериги от години не плащат данък
печалба у нас, защото работят на загуба, което е "твърде подозрително". Според него държавата вече е започнала
масови проверки на големите фирми, свързани със съмнения за фиктивни загуби. "Официални данни за оборотите и
печалбите на веригите у нас няма, защото почти всички от години не публикуват финансови отчети, както изисква
законът. Мотивът е, че така опазват търговските си тайни", каза Гечев.
СПЪНКИ
Държавата продължава да събира такси от фирмите за това, че внасят отчетите си. Подаването на документите в
Агенцията по вписванията например през миналата година бе 50 лева. Според Асоциацията на индустриалния капитал
таксите не се премахват, защото носят сигурни приходи. "Тази информация може да бъде изисквана служебно и да се
разменя между самите институции, а не фирмите да губят време и пари", смята Добрин Иванов. На същото мнение е и
Александър Димитров от Търговско-промишлената палата. По думите му за "малките" фирми трябва да има опростена
форма на отчет, тъй като те не разполагат със счетоводен ресурс, подобно на големите компании.
inews.bg
√ Искат по-високи санкции за компаниите, които не внасят финансови отчети
Повечето компании не внасят отчета си заради търговската тайна
Компаниите, които не внасят годишни финансови отчети, да бъдат санкционирани според оборота им. Това са част от построгите мерки, които предвиждат управляващите срещу дейността на некоректните фирми.
Промените ще повишат значително размера на глобата, която в момента е до 3 000 лв. за първо нарушение. Мярката се
налага, тъй като има немалко фирми, включително и големи чуждестранни инвеститори, които си спестяват
задължението да публикуват финансовите си данни и така на практика крият отчетите си, пише в. "Сега".
Големите компании са длъжни да подават отчети в Националната агенция по приходите (НАП), Националния
статистически институт (НСИ) и в Агенцията по вписванията, която ги публикува в Търговския регистър.
Някои от компаниите обаче подават отчети само в НСИ и НАП, но не и към Търговския регистър. Тази порочна практика
засега се наказва с глоба, а мотивът за неизпълнението на задължението най-често е търговска тайна.
"Има чуждестранни инвеститори като някои търговски вериги, които никога не са подавали отчети и не подават
информация за финансите си. Те предпочитат да не го правят и да си платят глобата", коментира изпълнителният
директор на Асоциацията на индустриалния капитал (АИК) Добрин Иванов.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал Daily
√ Нов опит за възраждане на индустрията в Европа
Пакетът от мерки на Европейската комисия трябва да направи промишлеността по-конкурентоспособна на
световния пазар
Европейската комисия (ЕК) ще направи нов опит за съживяване на индустрията в Европа, което се очаква да подкрепи
наченките на икономически растеж и заетостта. Предложеният миналата седмица пакет от мерки, озаглавен "За
европейски промишлен ренесанс", е третият подобен документ от 2010 г. и цели да коригира и допълни политиките за
насърчаване на индустрията. Планът предвижда мерки за модернизиране на европейската индустрия чрез инвестиции в
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иновации и нови технологии, ресурсна ефективност, създаване на по-добра среда за бизнес вътре в Европа и улесняване
на достъпа на европейските фирми до трети пазари (виж карето). За да се осъществи всичко това, предложенията трябва
да бъдат приети от Европейския съвет през март и от парламента. Решаващо за успеха на политиките обаче е те да бъдат
напълно приложени както на европейско, така и на национално ниво.
Далече от целта
Крайната цел на мерките е делът на индустрията да достигне 20% от брутния вътрешен продукт (БВП) до 2020 г. В
годините на кризата Европа се отдалечи от тази цел, като от 15.4% през 2008 г. към миналата година делът й спадна до
15.1%. Успоредно с това броят на заетите в промишлеността намаля с 3.5 млн. Въпреки това индустрията остава ключова
за европейската икономика – на нея се дължат 80% от износа и 80% от всички иновации, които се правят в ЕС. Почти
всеки четвърти зает е в сферата на промишлеността, като често това са висококвалифицирани работници. Като цяло на
световната сцена европейската индустрия запазва устойчиво присъствие с търговски излишък от 365 млрд. евро годишно
(1 млрд. евро на ден). Той се формира основно от средно- и високотехнологични сектори като автомобилостроенето,
машиностроенето, фармацевтиката, химическата промишленост, самолетостроенето и космическите технологии,
включително и от производството на по-масови продукти като храни. Данните не включват обаче енергетиката и
суровините, където ЕС отчита търговски дефицити.
Всичко е свързано
От решаващо значение за реиндустриализацията на Европа е тя да подобри конкурентоспособността си. Това означава,
че индустрията не може да се разглежда изолирано. "Индустриалната стратегия трябва да включва и много други
сектори, тъй като те са все по-свързани и имат голямо значение за успеха на индустрията", каза еврокомисарят по
предприятията и промишлеността Антонио Таяни. Комисията настоява и за по-силна координация, за да е сигурно, че
всички страни членки се движат в една посока. "Трябва ни повече Европа, ако искаме да сме конкурентни на световния
пазар", каза Таяни пред журналисти в Брюксел.
Какво се предвижда:
Повече пари
За новия финансов период 2014-2020 са предвидени повече средства за индустриална политика. Само от структурните и
инвестиционните фондове за насърчаване на конкурентоспособността са определени 100 млрд. евро, а още 80 млрд.
евро са средствата по програма "Хоризонт 2020".
По-добра бизнес рамка
Една от мерките е насърчаване на клъстерите, включително трансграничните, за което вече е разработена пилотна
програма. Обмислят се и промени в Small Business Act (рамката на политиката за малките и средните предприятия), които
да гарантират, че регистрацията на нова фирма няма да отнема повече от три дни и да струва повече от 100 евро, както и
че издаването на необходимите лицензи ще става в срок до един месец.
Достъп до суровини
Комисията ще продължи да използва дипломатически инструменти, за да осигури достъпа на европейските фирми до
суровини. Освен това през тази година ще бъдат предложени мерки за насърчаване разработването на заместители на
суровините и за подобряване на рециклирането. Специален пакет от мерки трябва да гарантира по-ниски енергийни
цени, като в същото време Европа продължи да преследва климатичните си цели.
Развитие на вътрешния пазар
ЕК подготвя промени в системата за стандартизация, която да улесни разпространението на иновациите. Ще бъде
подобрена и защитата на правата на интелектуална собственост, които формират 50% от нематериалните активи в ЕС.
Достъп до трети пазари
Комисията ще работи за по-активно навлизане на европейските фирми на трети пазари, като в момента се подготвят
споразумения за свободна търговия със САЩ, Канада, Япония и Индия. Предвижда се организирането на повече мисии
за растеж, при които европейски бизнес делегации посещават потенциали нови пазари. Подобни мисии ще има и в
рамките на Европа.
Енергетика остава основно предизвикателство
Достъпът до енергоизточници и високите енергийни цени остават основна спънка пред конкурентоспособността на
европейските фирми. Въпреки че от 2008 г. потреблението е намаляло заради кризата и подобрената енергийна
ефективност, енергийните разходи на индустрията са се повишили. Големи остават и разликите между отделните
държави (до четири пъти).
Едно от притеснителните заключения от наскоро проведено проучване е разнопосочното движение на цените на едро и
на дребно. Докато цените на едро на електричеството са намалели, а тези на газа са останали сравнително стабилни,
цените на дребно са се увеличили. "Това показва, че на пазара на дребно няма достатъчно конкуренция", коментира
служител от Европейската комисия. Главната причина за увеличаването на цените са по-високите данъци, както и
мрежовите разходи. Въпреки че цената на самата енергия остава основният елемент в сметките, делът й намалява за
сметка на данъците и таксите.
Особено притеснително за конкурентоспособността на европейската индустрия като цяло е увеличаващата се разлика в
енергийните разходи с другите страни. Цените на газа за индустрията в ЕС са три до четири пъти по-високи, отколкото в
САЩ, Индия и Русия и с 12% по-високи, отколкото в Китай. Електроенергията струва два пъти повече в Европа, отколкото
в САЩ и Русия и 20% повече, отколкото в Китай. Това се дължи на няколко фактора, сред които разработването на
шистовите газови находища в САЩ, което значително понижи цените там, както и прилагането на субсидии в някои
страни, които внасят енергоизточници в Европа. На европейска почва ключов проблем остават инфраструктурните
ограничения и индексирането на някои дългосрочни договори за доставка на газ с цената на петрола. Засега
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енергоемките европейски продукти продължават да имат доминиращ дял в износа на световните пазари, но делът им в
брутния БВП на ЕС намалява.
Основната мярка, за да остане европейската индустрия конкурентоспособна, е довършване на вътрешния енергиен пазар
през 2014 г. и развитието на инфраструктурата, смята комисията.
Вестник 24 часа
√ НАП събра 126 млн. лева повече от планираното
Приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от Националната агенция по приходите (НАП) за миналата
година, са със 126 млн. лева повече от планираното, съобщиха от ведомството.
Най-големият принос за преизпълнението идва от данъка върху добавената стойност (ДДС).
За миналата година постъпленията от него са с 50 млн. лева повече от планираните, или близо 3,6 млрд. лева От
корпоративни данъци постъпленията са с 30 млн. лева Повече от предвиденото, или 1.5 млрд. лева. Постъпленията за
социални и здравни вноски за 2013 г. са близо 5,8 млрд лева. Събрани са над 114 млн. лева над плана - съответно 64 млн.
лева повече здравни, 6 млн. лева за държавното обществено осигуряване и 45 млн. лева вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване.
При данъка върху доходите на физическите лица изпълнението е на 95.4%. Причините за изоставането по това перо са
свързани основно с промените, свързани с единната сметка, въведени от началото на 2013 г., както и с факта, че вноските
за данък върху доходите по този повод през годината са били 11, а не 12, обясняват от приходната агенция.
Събираемостта на т.нар. неданъчни приходи (сред които санкции от други държавни органи, изпратени за събиране в
НАП) достига 376 млн. лева, което е с 51 млн. лева над плана. Салдото на т.нар. "задържан" ДДС в края на 2013 г. е под
240 млн. лева, което е най-ниската му стойност за последните 5 години, съобщава НАП.
Вестник Труд
√ Избират с жребий комисии за обществени поръчки
Експертите, които подготвят условията и оценяват кандидатите при обществени поръчки, да се избират с
жребий, обмисля вицепремиерът Даниела Бобева.
Целта е нито един от тях да не знае чии условия ще пише и кои оферти ще му се наложи да оценява. Компаниите
участници също няма да знаят кой експерт ще им се "падне", мотивира се Бобева.
В момента се правели списъци с експерти, които могат да бъдат използвани в различните направления В някои области
имало дефицит на подготвени кадри, казва Бобева.
Преди дни вицепремиерът отчете на дискусия за обществените поръчки, че миналата година е била рекордна.
По данни на правителството обявени са били общо 12 000 поръчки, подписани са 22 700 договора за обща стойност 7,6
млрд. лв. Най-много поръчки са концентрирани по европейските програми. Бобева обаче смята, че тази година броят на
поръчките ще намалее, защото изтича програмният период 2007 - 2013 г.
Екипът на вицепремиера обмисля и различни варианти общественипосредници да разрешават спорове между фирмиконкуренти в поръчките, за да не се стига до съд и забавяне на процедурите заради обжалвания, както и до задръстване
на административните съдилища.
Друга идея, по която все още работи екипът на вицепремиера, е дали да се дадат поощрения чрез данъчни облекчения и
на по-малки инвеститори. В момента такива има само за големите, които влагат у нас над 100 млн. лв. Мотивът е да се
преодолее драстичният спад на инвестициите и да се съживи икономиката.
Екипът на Бобева е подготвил и т.нар. трети пакет за облекчаване на регулаторната тежест за бизнеса. Основен акцент в
него е облекчаването на разрешителния режим за малки строежи, както и намаляване размерите на множество такси.
Не е отпаднала и идеята да се намери начин за финансиране на неправителствени организации, които да осигурят
консултанти, а те да помагат безплатно на хората, които ще теглят заеми, ще дават пари на депозити или ще играят на
борсата.
Вестник Стандарт
√ Нови правила за контрол на акцизните стоки
София. Нови правила въвеждат за контрола, който Агенция "Митници" упражнява над производството на акцизните
стоки. Това става с нова наредба на Министерството на финансите за контрола на митническите органи върху средствата
за измерване на акцизни стоки. Предвижда се всяка от компаниите, които произвеждат акцизни стоки (горива, алкохол,
цигари), да монтира средства за измерване и контрол в четири конкретни точки от производствения процес. Това са
точките на въвеждане, производство, складиране и извеждане на стоките. Целта на промените е оптимизация на
контрола, което ще облекчи както бизнеса, така и Агенция "Митници" и ще повиши бюджетните приходи от акцизи.
Изготвената оценка на въздействие на старата наредба показва, че тя не е постигнала основната си цел да повиши
бюджетните приходи, признават от самото финансово министерство. Дори напротив - анализът показва тенденция за
значително намаление на количествата тютюневи изделия, върху които е платен акциз след влизане в сила на старата
наредба. Размерът на събрания акциз от цигари през 2012 г. (1,781 млрд. лв.) е на нивото от 2009 г. (1,764 млрд. лв.),
въпреки че акцизът скочи с 48% до 150,46 лв. на 1000 къса. Освен това поради недостатъчно ясни разпоредби в старата
наредба доста от монтираните средства за измерване в компаниите изпращат към митниците информация, която се
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дублира. Информацията се натрупва в огромен обем и поради променливата си величина, става невъзможна за
обработка. Паралелно с това, Агенция "Митници" започва да се задъхва, тъй като старата наредба изисква на практика
почти постоянно присъствие на митнически служители в компаниите, където те да извършват оглед на обектите, да
одобряват точките за контрол и прочее. Всичко това води до невъзможност да се упражняват същинските функции по
превантивен и последващ митнически контрол. "Бизнесът преди е имал изключително високи разходи за да се преведе в
съответствие със старата наредба. В голяма част от обектите на компаниите, закупените пломби, уреди и други средства
за контрол се оказват изцяло ненужни. В някои случаи, за да се монтират уредите дори се е стигало до промяна в
производствения процес. Всичко това е било в тежест", отбеляза и зам.-министърът на финансите Людмила Петкова. По
думите й, новата наредба ще повиши бюджетните приходи, без това да коства допълнителни разходи нито на
държавата, нито на бизнеса.
200 млн. ще донесе данъчната полиция
200 млн. лева допълнително ще влезнат в бюджета благодарение на новото звено за "Фискален контрол" към
Националната агенция за приходи. Това сочи консервативната прогноза на зам.-министъра на финансите Людмила
Петкова. Звеното започна официално работа от 1 януари тази година, като към 21 януари, данъчните вече са проверили 2
237 товарни автомобили. На 172 от тях са били поставени и средства за контрол, стана ясно от думите на Петкова.
Проверките се извършват в непосредствена близост до гранично-пропускателните пунктове, като тепърва предстои да се
обособят конкретни фискални контролни пунктове. На тях ще бъдат спирани товарните превозни средства с тегло над 3
тона, които извършват доставки на стоки с висок фискален риск. Стоките са изброени в списък, утвърден от министъра на
финансите Петър Чобанов. Сред тях попадат месо, плодове, зеленчуци, брашно, грозде, мляко, бобени култури,
слънчогледово масло и други. Работата на данъчните се състои в това да проверят цялата документация, свързана с
превозваната стока (само, ако е с висок фискален риск), както и самоличността на водача и неговите спътници, след
което да пломбират превозното средство. В последствие пломбите се махат в момента на разтоварване на стоката,
отново в присъствието на данъчни служители. Цялата информация за превозваната стока се запазва в електронен
регистър, така, че когато доставката пристигне, данъчният служител на място да може лесно да направи справка и да
установи дали стоката е стигнала в пълния си вид и размер. Това упражнение цели, превенция срещу данъчни измами с
горепосочените продукти, като гарантира, че получателят ще плати ДДС и корпоративен данък върху пълния обем и вид
на получената стока. В случай, че товарен автомобил, превозващ стоки с висок фискален риск, преминава транзит през
България, то данъчните ще сложат технически средства за контрол, които ще бъдат премахнати чак на излизане от
страната. В случай, че имаме доставка на рискови стоки от България към страна от ЕС, то на границата данъчните ще
проверят стоката, документацията, както и валидността на ДДС номера. Когато става дума за доставка на рискови стоки
във вътрешността на страната, данъчните ще присъстват при самото натоварване и в последствие при разтоварване на
продуктите. Служителите на "Фискален контрол" ще спират доставките със "стоп" палка само в рамките на фискалните
контролни пунктове, но не и по улиците на страната. Те ще са облечени в униформи в син и сив цвят с отличителните
значи на НАП.
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