Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Нова телевизия
√ Участие на Васил Велев в сутрешния блок „Здравей, България”
Линк от предаването очаквайте утре
investor.bg
√ В. Велев: Спадът в продажбите на фирмите ще продължи поне до края на 2012 г.
http://www.investor.bg/imenata-na-biznesa/107/a/v-velev-spadyt-v-prodajbite-na-firmite-shte-prodylji-pone-do-kraia-na2012-g,129552/
Какви са нагласите на бизнеса за работа в условията на нетолкова благоприятна бизнес среда, какви ще бъдат
стратегиите на фирмите, за да оцелеят на пазара, как трябва да се реши въпросът с трудния достъп до
финансиране за малкия бизнес, какви са перспективите пред експортно ориентираните фирми? По тези въпроси
разговаряме с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
- Г-н Велев, бихте ли споделили очакванията си за икономическото развитие на страната до края на годината?
Дано не се случат най-песимистичните прогнози за икономиката, но от това, което се вижда по-скоро очаквам, че в найдобрия случай 2012 година ще повтори 2011 г. За съжаление това, което виждаме в по-далечен хоризонт, е криза.
Компаниите планират поръчките си за не повече от четири-пет месеца напред. Налице е 10% спад в продажбите на
фирмите, което е значително по-добре, сравнено с 2008 година, но не се очаква промяна до края на тази календарна
година. Всъщност запазването на равнището на продажби може да се смята за относителен успех до края на 2012
година. Причината е, че сме отворена икономика и търпим влиянието най-вече на европейските икономики. Ако там
има нулев растеж, то при нас ще има спад и то голям.
- Кои са основните пречки пред малкия и средния бизнес, който е гръбнакът на икономиката, но като че ли все повече
се задъхва?
Виждам пречките в две посоки. От една страна, данъчната система у нас е устойчива, няма увеличение на ставки, но пък
от друга страна, бизнесът е изправен пред многобройни неданъчни плащания под формата на такси, които са за сметка
на приходите на малкия бизнес, който всъщност е най-засегнатият.
Основен проблем за малкия и средния бизнес продължават да бъдат административните прегради. Все още корупцията
и бюрокрацията са огромна спънка за малките фирми. Липсата на електронно правителство обаче също спъва работата.
Едрият бизнес по-добре се справя благодарения на финансирането по оперативна програма „Административен
капацитет“, но за останалите дребни собственици проблемът е голям и на този етап остава без развитие.
Смятам, че усилията на държавата трябва да се концентрират върху електронното правителство, за да се реши този
тежък проблем. Това е и най-лесният начин да се преборим с корупцията, защото когато бъде изолиран човешкият
фактор, корупционният натиск безспорно отсъства. Освен това предприемачите ще имат и повече време да се занимават
по същество с бизнеса си, а не с администрация и бумащина.
- Защо се получава така, че в момента страната ни има едни от най-ниските данъци, но инвеститорите продължават
да ни заобикалят?
Така както ниските данъци привличат инвеститорите, лошата бизнес среда и тромавото административно обслужване
отблъсква инвестициите. На практика при една добра данъчна политика у нас, в класацията за условия за правене на
бизнес, България се смъква надолу. Това е и една от причините за отлива на инвестиции, като разбира се, основното е
кризата.
- Къде виждате слабите места на управлението?
Бих акцентирал върху застоя в здравната реформа. Очевидно промените там са оставени на заден план. Няма ясна
концепция и разположен във времето план за промени и това води до много ниско качество на здравните услуги и до
увеличаване на разходите. Не е тайна и проблемът с качеството на образованието, от което бизнесът е силно засегнат,
защото продължава да не получава кадри с необходимата квалификация.
- Въпреки всичко безработицата продължава да е най-големият страх на хората?
Наистина е така и за съжаление едва ли по този показател ще има положителна промяна до края на годината. Освен
това трябва да отбележим, че процентът на реалната безработица далеч надхвърля статистиките на НСИ и на Агенцията
по заетостта. В момента статистиката ни дава 11% безработица, но в този процент влизат, хората, които са останали без
работа и тези, които активно търсят работа. Към тях обаче трябва да се прибавят и едни 7%, които са така наречените
обезкуражени – хората, останали без работа, но не търсят такава. Така истинската безработица в България всъщност е 18
процента.
- Всички се интересуват дали през настоящата година бизнесът ще разкрива нови работни места?

Допитване до фирмите-членове на нашата асоциация показва, че над половината смятат да запазят числеността на
персонала на същото равнище. Не очакваме значителни промени в посока на увеличаване на назначенията. Би било
хубаво обаче ако можем да реагираме на пазара с гъвкаво работно време. Имам предвид намален работен ден,
почасова работа, увеличаване на неплатените отпуски, преквалификация по време на неплатен отпуск и други гъвкави
форми.
- Според Вас в каква посока трябва да гледат експортно ориентираните фирми?
Бизнесът трябва да преоткрие старите пазари и да потърси нови извън Европейския съюз. Фирмите трябва да се отворят
към държави, които имат като цяло по-добра динамика и по-висок икономически ръст. Например руският пазар е много
голям пазар с огромен потенциал, но е позабравен. Също така трябва да се обърне поглед към Близкия изток.
- Кои сектори и кои фирми ще имат шанс да отбележат ръст тази година?
Затруднявам се да посоча конкретен сектор от икономиката. Може би всички сфери ще останат без промяна. Причината
е, че се промениха нещата в света, а и нашата икономика се преструктурира. Някои сектори, като строителството, бяха
балонирани, в търговията спадът още не е приключил, туризмът и преработващата промишленост успяха да възвърнат
предкризисните си нива.
Всъщност най-тежко ще бъде раздвижването на вътрешното потребление, което е функция на доходите на
домакинствата, а те пък са функция на заетостта и на средното ниво на заплащане в страната. У нас средното равнище на
заплатите в последните четири години нарасна с над 30 на сто, но остава проблемът с все по-ниската заетост. Другият
проблем е с все по-високата икономическата несигурност, която не стимулира потреблението, а спестовността, за което
пък говори ръстът на депозитите в банките.
- Смятате ли, че през 2012 г. бизнесът ще получи желаната икономическа сигурност?
Не очаквам спокойна година. Всъщност сега бизнесът продължава да работи в некомфортна среда. Годината няма да
бъде безоблачна, ще има борба за всяка поръчка, като трябва да се предложи и качество, и добра цена, и добър срок за
изпълнение.
Българско национално радио
√ Синдикатите искат промени, които гарантират, че диалогът няма да е формален, за да се върнат в НСТС
http://bnr.bg/sites/horizont/Politics/Bulgaria/Pages/0201NSTS.aspx
Синдикатите няма да се върнат в Националния съвет за тристранно сътрудничество, преди да се приемат законови
промени, които да гарантират, че диалогът няма да е формален. Това казаха лидерите на от КНСБ и КТ Подкрепа, след
като обсъдиха с работодатели законодателни промени в тази посока.
Бизнес и синдикати искат на всяко тримесечие едно заседание на НСТС се свиква по теми и проблеми, предложени от
тях и в петдневен срок от провеждане на заседанията да има аргументиран отговор от държавата дали отхвърля или
приема предложенията на партньорите, обясни лидерът на КНСБ Пламен Димитров:
За нас това е много важно, защото в момента много от предложенията, които правим, остават без последствие и
по никакъв начин не се докладва защо нещо е прието или не е.
Ако председателят на тристранката не свика насрочено по рано по график заседание, това да се прави от заместникпредседател, искат още от синдикатите. Те коментираха и постигнатата в Брюксел нова финансова договореност в
частта, че трябва да се намалява данъчното бреме. Те отново подновиха искането си в бюджет 2013 да се върне
необлагаемия минимум:
Необлагаемият минимум, който е близък или равен на минималната работна заплата, според нас, е изключително
важен, с оглед разполагаемия доход на по ниско доходните групи, който би останал в по-голяма степен в техните
джобове. По този начин ще се стимулира потреблението.
Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал предложи друг вариант за повишаване на заетостта:
Франция например предложи друга схема, намаляване на осигуровките за да се увеличи заетостта и компенсиране
на недостига чрез увеличаване на ДДС Ние не предлагаме това, ние предлагаме намаляване на осигуровките и
компенсиране на недостига с намаляване на сивия сектор. Това е темата, по която активно работи асоциацията
на индустриалния капитал в България.
Вестник Стандарт
√ Синдикати: Ниските доходи без данък
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/sindikati_niskite_dohodi_bez_danak-132918.html
София. Да се намали данъчното облагане на труда настояват и синдикати, и работодатели. Мярката цели да се запазят
работните места и да се стимулира заетостта.
Според профсъюзите от 2013 г. трябва да се въведе необлагаем минимум на доходите. "За доходи около минималната
работна заплата (в момента 270 лв. - б.р.) не трябва да се дължи данък. Това ще даде глътка въздух на умрялото
вътрешно потребление", заяви шефът на КНСБ Пламен Димитров.
Бизнесът обаче не споделя това искане. "Намаляването на данъците върху труда трябва да мине през понижаване на
осигурителната вноска", смята Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Вестник Труд
√ Минималната заплата - без данък
http://m.trud.bg/Article.aspx?Id=1212843
индикатите отново поискаха да се върне необлагаемият минимум върху доходите, който бе премахнат от
правителството на Сергей Станишев.
От КНСБ предложиха вчера да не се облага с налог поне минималната заплата от 270 лв. “Това ще увеличи
разполагаемия доход на най-нископлатените, но ще облекчи и хората с по-високи възнаграждения”, каза лидерът на
КНСБ Пламен Димитров.
“Смятаме, че темата отново е актуална, защото в своя декларация Европейският съвет препоръча правителствата да
вземат мерки за намаляване на данъчното бреме върху заетостта”, добави Димитров. Според Васил Велев от
Асоциацията на индустриалния капитал обаче създаването на работни места може да се стимулира не чрез връщането
на необлагаемия минимум, а с понижение на осигуровките. Рискът от намаляване на приходите ще се предотврати с
контрол върху сивия сектор, допълни той.
Вестник Новинар
√ Синдикатите настояват за необлагаем минимум
http://novinar.bg/news/sindikatite-nastoiavat-za-neoblagaem-minimum-_MzgyMzs3NA==.html
Синдикатите ще настояват в бюджета за следващата година да се въведе необлагаем минимум. Това каза президентът
на КНСБ Пламен Димитров след среща между синдикатите и работодателите.
По неговите думи подобна стъпка е жизненоважна, особено за хората с най-ниски доходи. Според него това ще
стимулира и потреблението.
КНСБ и КТ ”Подкрепа” ще поискат необлагаемият минимум да бъде близък до минималната работна заплата.
Представителите на бизнеса обаче се обявиха против подобна идея. Васил Велев от Асоциацията на едрия капитал
заяви, че бизнесът е радостен, че е започнал разговор за намаляването на данъците върху труда. По негово мнение това
би повлияло положително върху заетостта.
Работодателите са се обявили по време на срещата за намаляване на осигуровките.
Социалните партньори са сформирали работна група, която да изготви предложения към правителството за борба със
сивата икономика.
Още две работни групи ще подготвят предложения за промени в законодателството, свързани с образованието и
квалификацията и колективното трудово договаряне.
Според Велев ефективна мярка срещу сивата икономика е премахването на минималните осигурителни прагове в
отделните сектори.
Вестник Дума
√ Синдикатите искат необлагаем минимум, бизнесът - по-ниски осигуровки
http://www.duma.bg/duma/node/26270
Работодателите и синдикатите са единодушни, че е необходимо намаляване на данъчното бреме върху доходите от
труд, но се разминават сериозно как това да се осъществи. Това стана ясно след среща между работодателските и
синдикалните организации.
"От двата синдиката ще направим предложение да се въведе необлагаем минимум в бюджет 2013. Според нас това е
изключително важно особено за нискодоходните групи, тъй като у тях биха оставали повече пари и ще се стимулира
потреблението", коментира лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Според него необлагаемият минимум трябва да е
равен или близък до минималната заплата, която в момента е 270 лв. Според синдикалиста намаляване на осигуровките
трябва да има само при точни актюерски разчети.
Надявам се, вече от всички се разбира, че заетостта би се увеличила чрез по-ниски данъци върху труда, коментира Васил
Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. "Ние предлагаме намаляване на осигуровките и компенсиране на
недостига с намаляване на сивия сектор", допълни той. Според него мярка в борбата със сивия сектор е и премахването
на минималните осигурителни прагове в различните браншове. "Тези прагове легализират, определят границата на
сивия сектор. С тях се определя една сума и оттам нататък никой не се занимава с плащането на друга сума отгоре в
плик. Дори да се въведе плащане на заплатите само по банков път, това не решава нищо, защото това, което сега се
плаща официално на ръка, ще се плаща и по банков път, а останалото, което минава под масата, ще продължи да
минава под масата", смята Велев.
inews.bg
√ Синдикатите искат да се въведе необлагаем минимум
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D
0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC-_l.a_c.327_i.149522.html

Да бъде въведен необлагаем минимум при доходите на физическите лица, близък или равен на размера на
минималната работна заплата. С това предложение синдикатите отчитат необходимостта от намаляване на данъчното
облагане на труда. Това предложение не е ново, но според синдикатите ще даде тласък на потреблението, смята
президентът на КНСБ Пламен Димитров.
"Иначе ние сме шампиони, в негативния смисъл на думата, по отношение на съотношението косвени-преки данъци.
Повече от ¾ от данъчните приходи в България са от косвени данъци. Няма такава държава в ЕС. Това очевидно не е
добре от гледна точка на стратификацията в обществото", коментира Димитров.
Макар и да имат консенсус по повечето въпроси, синдикатите и работодателите все още не постигат съгласие по този.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал подчерта, че неговата организация няма да подкрепи това
предложение. Велев предлага намаляване на осигуровките и компенсиране на недостига с намаляване на сивия сектор.
Социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) искат да определят дневния ред на
заседанията на всяко тримесечие. След среща между синдикатите и работодателските организации бяха съобщени
предложения за оптимизиране на социалния диалог.
Сред исканията е до пет работни дни след провеждане на НСТС представителите на МС да предоставят обратно
информация при неприемане на техните становища и предложения. Това, по думите на Пламен Димитров, се налага,
защото след заседанията социалните партньори нямат яснота за развитие около предложенията.
И синдикатите, и работодателските организации, а и медиите искат след всяко заседание да бъде организирана
пресконференция. Досега журналистите чакаха с часове, при всякакви метеорологични условия членовете на
Тристранката да излязат, за да ги информират за взетите решения.
Предлага се още възможността за свикване на извънредни заседания тогава, когато председателят отказва. Социалните
партньори създават нови три работни групи, които ще разработят през февруари и в началото на март ще излязат с
предложения за промени в закони в ключови области. Първата работна група ще изготви предложения, свързани с
образованието и квалификацията, втората ще работи по предложенията за борба със сивата икономика. Третата работна
група ще представи предложенията за колективното трудово договаряне.
Приемането на тези предложения е част от условията, поставени от синдикатите, за да се върнат в НСТС. Това обаче
минава и през прякото участие на премиера в диалога.
С цел прозрачност на работата на НСТС се предлага и създаване на сайт, на който да се публикуват решенията му.
"Добре е, че правителството и лично министър-председателят на България слушат какво казва канцлерът на Германия гжа Меркел, но би било добре правителството и г-н Борисов да слушат и какво казват социалните партньори, защото
точно работодателите и синдикатите са представителите в реалната икономика, които създават възможностите за
развитие на страната и за излизане от кризата, в която продължаваме да се въртим и да не намираме верните решения.
Социалният диалог в никакъв случай не бива да бъде подценяван", заяви председателят на Съюза на стопанска
инициатива Явор Джиджев.
infostock.bg
√ Синдикатите искат необлагаем минимум за най-ниските заплати
http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/33833/bg
Да се върне необлагаемият минимум върху доходите, който бе премахнат от правителството на Сергей Станишев.
Това предложение ще отправят двата синдиката - КНСБ и КТ Подкрепа, като данъчното облагане на труда трябва да
стане чрез въвеждане на необлагаем минимум, който да бъде близък или равен на минималната работна заплата.
Това стана ясно след среща на ръководствата на синдикалните и работодателски организации.
От КНСБ предложиха вчера да не се облага с налог поне минималната заплата. Това, според синдиката, ще увеличи
разполагаемия доход на най-нископлатените, но ще облекчи и хората с по-високи възнаграждения.
От 1 септември миналата година минималната заплата е 270 лв. Предвижда се от април или май тази година тя да се
увеличи до 290 лв.
Смятаме, че темата отново е актуална, защото в своя декларация Европейският съвет препоръча правителствата да
вземат мерки за намаляване на данъчното бреме върху заетостта, добави Димитров.
Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал, обаче, създаването на работни места може да се
стимулира не чрез връщането на необлагаемия минимум, а с понижение на осигуровките. Той смята, че рискът от
намаляване на приходите ще се намали ако се контролира сивия сектор.
Създадени са три работни групи, първата от които ще работи по предложения на социалните партньори, свързани с
образованието и квалификациите. Втората група ще работи в посока към намаляване на сивата икономика, а третата ще
бъде ангажирана с колективните трудови договори.
vesti.bg
√ Синдикатите отново предлагат необлагаем минимум на доходите
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4524491
Синдикатите отново предлагат да се въведе необлагаем минимум на доходите. Работодателите се разграничиха от това.
Това стана след среща на ръководствата на национално представителните синдикални и работодателски организации,
на която те обсъдиха окончателно предложения за подобряване на социалния диалог, предаде репортер на БГНЕС.
Въвеждането на необлагаем минимум е стара идея на синдикатите. Тя бе припомнена от лидера на КНСБ Пламен
Димитров. Повод му даде заседанието на Европейския съвет в Брюксел. "Понеже един от акцентите е сложен много

силно върху намаляването на данъчната тежест. Ние от двата синдиката ще направим предложение в изпълнението на
мерките да отчете необходимостта от намаляване на данъчното облагане на труда", каза Пламен Димитров. Това според
тях ще може да стане като се въведе необлагаем минимум в облагането на доходите на физическите лица в Бюджет
2013.
"Това предложение е на синдикатите и то не е ново, но смятаме, че в сегашния контекст, поставено след решението на
лидерите на държавите-членки на ЕС онзи ден, то придобива ново значение и нова стойност", каза Пламен Димитров.
Необлагаемият минимум, според него трябва да е близък или равен на минималната работна заплата. Така според
разчетите им ще се стимулира и потреблението.
"Друг е въпросът дали това е единствената мярка – не, естествено, но набор от мерки, които могат най – накрая да дадат
допълнително глътка въздух върху умрялото и стагниращо потребление в България и не само в България", каза той.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че въвеждането на
необлагаем минимум не е обща позиция на синдикати и работодатели. "Това е позиция на синдикатите – ние се
разграничаваме от нея", подчерта той. Велев посочи обаче, че е радостно, че се заговори за намаляване на данъци върху
труда. "Така се разбира, че би се увеличила заетостта. Според нас обаче пътя не е чрез въвеждане на необлагаем
минимум", обясни представителят на работодателите. Това според него ще стане с намаляване на осигуровките и
компенсиране на недостига с намаляване на сивия сектор.
От синдикатите и работодателите смятат, че в контекста на вчерашните новини трябва да се възстанови социалния
диалог. За да се върнат в него те предлагат промени в Правилника за организацията и дейността на съветите за
тристранно сътрудничество. Една от тях е дневният ред на поне едно от заседанията на Националния съвет за
тристранно сътрудничество, които се свикват на всеки три месеца да се определя от социалните партньори.
Друго предложение включва възможността да се свиква извънредно заседание тогава, когато председателят мълчаливо
отказва това, каза Димитър Бранков заместник-председател на БСК. Така ако се приемат предложенията, ако
председателят на НСТС, т.е. вицепремиерът Симеон Дянков не го свика в определени срокове, то това заседание ще
може да се свика от зам. – председател на НСТС. Срокът за това е "не по – късно от 3 работни дни от изтичането на срока
за свикване от председателя на НСТС и се насрочва за след 7 работни дни преди заседанието". /БГНЕС /
mediapool.bg
√ Синдикатите настояват за необлагаем минимум, бизнесът – за по-ниски осигуровки
http://www.mediapool.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%E2%80%93-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-news189098.html
Бизнесът и синдикатите са единодушни, че е необходимо намаляване на данъчното бреме върху доходите от труд, но се
разминават сериозно в предложенията си как това да се реализира. Докато синдикатите настояват през 2013 година да
бъде въведен необлагаем минимум, бизнесът иска намаляване на осигуровките. Това стана ясно в сряда след среща
между работодателските и синдикалните организации.
“От двата синдиката ще направим предложение да се въведе необлагаем минимум в бюджет 2013 година...Според нас
това е изключително важно особено за нискодоходните групи, тъй като у тях биха оставали повече пари и по този начин
ще се стимули потреблението“, заяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
Той допълни, че необлагаемият минимум трябва да е равен или близък до минималната работна заплата, която в
момента е 270 лева.
“Въвеждането на необлагаем минимум не е обща позиция на синдикатите и работодателите и ние се разграничаваме от
нея. Но е радостно това, че се заговори за намаляване на данъци върху труда. Надявам се, вече от всички се разбира, че
би се увеличила заетостта чрез по-ниски данъци върху труда. Според нас обаче пътят не е чрез въвеждане на
необлагаем минимум“, коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
“Франция например предложи друга схема – намаляване на осигуровките, за да се увеличи заетостта и компенсиране
чрез увеличаване на ДДС. Ние не предлагаме това, ние предлагаме намаляване на осигуровките и компенсиране на
недостига с намаляване на сивия сектор“, допълни той.
“Нашата принципна позиция е, че намаляване на осигуровките трябва да има само при точни актюерски разчети“, заяви
от своя страна Димитров.
По темата за намаляване на сивия сектор бизнесът и синдикатите са сформирали работна група, която в следващите
седмици да изготви конкретни предложения към правителството. Сформирани са още две работни групи, които ще
подготвят предложения за промени в законодателството, свързани с образованието и квалификацията и колективното
трудово договаряне.
Като мярка в борбата със сивия сектор Велев вижда премахването на минималните осигурителни прагове в различните
браншове. Сега тези прагове се договарят всяка година от бизнеса и синдикатите и играят ролята на минимални работни
заплати в отделните сектори.
“Ние като организация поставяме под съмнение ефективността на договаряните минимални осигурителни доходи. Тези
прагове легализират, определят границата на сивия сектор. С тях се определя една сума и оттам нататък никой не се
занимава с плащането на друга сума отгоре в плик. Дори да се въведе плащане на заплатите само по банков път, това не

решава нищо, защото това, което сега се плаща официално на ръка, ще се плаща и по банков път, а останалото, което
минава под масата, ще продължи да минава под масата“, посочи Велев.
“Затова това е една тема, по която искаме да предизвикаме дискусия докато не е дошло лятото, когато вече няма да има
време за дискусия и пак ще започнем да договаряме минимални осигурителни прагове. Тогава вече никой няма да смее
да ги махне и отмени, защото ще има опасението, че ще се изплащат официално минимални работни заплати, ако
премахването на тези прагове не бъде съпроводено с други мерки, включително и криминализиране укриването на
осигуровки“, допълни той.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Фискалната 2011 г. се оказа с 400 млн. лв. по-добра от прогнозите на Дянков
http://www.klassa.bg/news/Read/article/194183_%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1
%82%D0%B0+2011+%D0%B3.+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D1%81+400+%D0%BC%D0%B
B%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%
D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
Финансите на страната през 2011 г. са в по-добро състояние, отколкото се очакваше. Дупката в хазната се е свила с 44%
спрямо 2010 г. до 1,58 млрд. лв., или 2,1 на сто от прогнозирания БВП, показаха данни на Министерството на финансите.
През предходната година бюджетният дефицит бе 2,82 млрд. лв., или 4% от БВП. Нещо повече - отчетените резултати,
освен че са много по-ниски от нивото през 2010 г., са и с 381 млн. лв., или с 20% по-ниски от заложените в Закона за
държавния бюджет.
Експертите от финансовото министерство отчитат, че недостигът се формира от дефицит по националния бюджет от 1,75
млрд. лв. и излишък по европейските средства от 167,9 млн. лв. По европроекти трябваше да отидат 2,99 млрд. лв, но в
крайна сметка през 2011 г. сме усвоили 2,8 млрд. лв., или 6% от плана за годината.
На какво още се дължи по-ниският дефицит: на затягане на коланите в разходната част и събиране на възможно наймного приходи. През миналата година във фиска са постъпили общо 25,37 млрд. лв., което според планираното е
изпълнение от 96,8 на сто. Според финансовото ведомство данъчните приходи през миналата година са били на нива
много близки до заложените в бюджета, а именно 99,5 на сто. Неданъчните пък са повече от очакваните – 101 на сто.
Като цяло от налози в хазната са влезли 20,59 млрд. лв., или 27% от БВП, а от неданъчните – 4,78 млрд. лв. В частта на
данъчните приходи неизпълнение на разчета има единствено при корпоративните данъци и при приходите от
социалноосигурителни вноски, но те са компенсирани от повечето постъпления при косвените налози. Така от преки
данъци държавата е събрала 3,7 млрд. лв., или 96,9% от планираните.
Приходите от косвени данъци пък са били за 10,6 млрд. лв., или 102,2% спрямо годишния разчет, а постъпленията от
други данъци (включват се други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, имуществени данъци и др.)
са били 792 млн. лв., или 103,2 на сто спрямо плана за 2011 г.
От ДДС в бюджета са влезли 6,61 млрд. лв., или с 2% повече от плана за годината и 5% над събраното през 2010 г., а 5,49
млрд. лв. са постъпленията от социални и здравноосигурителни вноски, които изостават с 4,2 на сто от планираното. С
над 10 на сто изостават приходите и от данък печалба – общо държавата е събрала за 2011 г. 1,35 млрд. лв., или с 12%
неизпълнение на годишния план.
В същото време разходите на страната включително и вноската ни за общия бюджет на ЕС са за 26,96 млрд. лв., или с
4,3% по-малко от планираните. Оказва се, че капиталовите разходи на държавата през миналата година са 3,07 млрд.
лв., което е 15% под планираното равнище и 16% под инвестициите за 2010 г. Фискалният резерв пък е 5 млрд. лв. и
покрива 6 на сто от БВП.
За 2012 г. е заложен дефицит в хазната от 1,35%, или около 1,1 млрд. лева. Предвижданият икономически растеж пък е
2,9%.
Вестник Капитал дейли
√ Бизнесът за 2012: Производителите плахо се надяват на ръст
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/02/01/1757605_biznesut_za_2012_proizvoditelite_plaho_se_nadiavat_na/
Малко оптимизъм и разбираем страх от твърди прогнози. Това показа допитване на "Капитал Daily" до представители на
основни браншове от икономиката. Голямата спънка може да се окаже подновяване на кризата в Европа, а свитите
доходи на българите и несигурността ще засегнат всяка компания, разчитаща на местния пазар.
Както и предишни години, износителите се надяват поне на лек ръст, но той ще е много далеч от нивата на
следкризисното възстановяване. Общо притеснение за фирмите са и по-високите разходи – и за суровини, и за енергия и
за осигуровки.
След като подготвиха бюджетите за тази година, добиха представа как приключиха миналата и усетиха началото на 2012
г., мениджърите на фирмите не изглеждат силно притеснени. В петте разгледани сектора (виж отделните текстове),
очакванията са разнопосочни. Картината в другите фирми е подобна - износителите чакат малък ръст, а фирмите на
местния пазар (с изключение на фармацията) чакат слаб сезон.
Износът – слабо увеличение

Все пак някои са и оптимисти, че тази година може да продължи възстановяването и да няма ново дъно в икономиката.
"Тази година очаквам подобрение на ситуацията в България. Поне за нас обаче продажбите зад граница ще ни помогнат
много повече, отколкото вътрешните", коментира Прокопи Прокопиев, директор "Корпоративни комуникации" в
строително-инженеригновата компания "Енемона". Той добави, че криза се забелязва по-скоро в южните европейски
държави, докато от Германия и скандинавските имат дори увеличение на поръчките.
"Износът за Италия и някои други европейски страни намаля още през миналата година и продължава да е ниско ниво и
сега", каза Илия Келешев, председател на Браншова камара "Машиностроене". Той посочи, че до тук не се потвърждават
притесненията, че ще се намали износа и за основния пазар на бранша - Германия. В сектора обаче са заложили послабо увеличение на продажбите, повишение на разходи и ниски маржове на печалба.
От машиностроителните компании на групата "Стара планина Холд" вече съобщиха, че очакват по-малко ръст и дори
спад. За "М+С Хидравлик" - Казанлък прогнозата е до 2-3% увеличение на продажбите, докато за "Хидравлични
елементи и системи" е за спад от 10%.
Продажби на дребно
Един от секторите, които най-малко пострадаха от кризата, е фармацията и там може да има увеличение на продажбите,
според изпълнителният директор на "Медика" Пенка Тишкова. Тя прогнозира ръст и при лекарствата, и при
медицинските изделия, но с уговорката, че това може и да не се отрази на печалбите заради сериозното поскъпване на
суровините. Тишкова очаква по-голямо увеличение на вътрешния пазар и запазване или спад при износа.
Според Красимир Митев, изпълнителен директор на "Рубелла", като цяло няма да имат проблем ориентираните към
експорт компании, поне в козметичния сектор. Той посочи, че поръчките им за Западна Европа са по-стабилни и в
момента преговарят за новите условия за производство на собствени марки на веригите магазини. Друг производител на
козметика - "Българска роза" - Карлово, е заложил 7% ръст на продажбите си за тази година.
От консултантската компания iCAP обявиха, че окончателните данни за продажбите на храни през миналата година ще
покажат 10.48 млрд. лв. потребление, което е спад от 2.5% спрямо 2010 г. Още по-голям ще е той за нехранителните
продукти.
В хранително-вкусовия бранш се оплакват заради непостоянните цени на суровините и периодичната им липса, което
прави разходите трудни за прогнози. "Цените на доста продукти в България се повишиха, увеличават се и разходи за
енергия, заплати, и това изяжда печалбите", каза Антоанета Божинова, изп. директор на Съюза на преработвателите на
плодове и зеленчуци. Надеждата на бранша е новите национални субсидии в сектора да стимулират производството.
Tежка индустрия: Нагоре, но по-слабо
Тежката индустрия, която силно пострада от кризата, но първа започна да се възстановява, сега очаква забавяне.
Прогнозите в този сектор обаче звучат почти оптимистично на фона на останалите. Най-общо очакванията са за ръст, послаб от миналогодишния. "По принцип смятаме, че тази година ще е добра, няма да има спад, но няма да има и
стремглав ръст", коментира Антон Петров, регионален мениджър на "Виохалко" за България и председател на
Българската федерация на индустриалните консуматори на електричество.
От Браншова камара "Машиностроене" очакват по-скоро задържане на поръчките на равнището от миналата година,
като засега големите притеснения за сериозно свиване на износа не се оправдават. Предварителните данни за износа
през януари не дават основание за тревога, обясниха от камарата.
Добрите продажби обаче не означават и големи печалби. Антон Петров каза, че се надява на подобрение във
финансовите резултати, но свитото потребление изкривява цените и свива маржовете, което може да продължи да
влияе лошо на печалбите.
"От финансова гледна точка очакванията на фирмите не са добри", коментира Илия Келешев, председател на
машиностроителната камара. Той обясни, че причините са поскъпването на металите в комбинация със задържане на
крайната продукция, докато много чужди клиенти искат да се удължат сроковете за разплащане. Келешев добави, че ако
има криза в ЕС, до 2-3 месеца тя ще се пренесе в България и ще има много тежки последици.
Запазване на същите обеми и приходи, но при по-високи разходи очаква Валери Симеонов, собственик на "Мадара" Шумен. Той определи 2012 като "година на оцеляване" и посочи, че компанията все пак има осигурени договори до
2015 г. и поне няма притеснения за силно свиване. "Мадара" работи основно за бившите съветски държави.
Изпълнителният директор на "Оловно-цинков комплекс" – Кърджали, Роберто Младенов не очаква големи увеличения
или спад на поръчките и приходите. Той прогнозира, че цените на оловото и цинка няма да се повишат значително и ще
останат около 2000-2200 долара.
Туризъм: Ръстът е под въпрос
Малко по-добра година, но с много въпросителни очакват в по-голяма част от туристическия сектор. Ако зимният се
радва на хубавия сняг, то летният, изглежда, ще изгуби миналогодишния поток туристи, които се връщат към
възстановяващите се след революциите арабски пазари. Все пак прогнозите са потокът почиващи да бъде поне на
миналогодишните нива.
"Миналата година по това време събитията в Северна Африка бяха в разгара си и имаше пренасочване, сега тези пазари
се възстановяват", обясни Венцислав Танчев, представител на германския туроператор "Алтурс". Той прогнозира около
5% ръст на броя туристи спрямо миналата година, но смята, че финансовите резултати едва ли ще са много добри.
Очакванията му са за 5% понижение на печалбите заради увеличени разходи за енергия, горива, осигуровки на
персонала. По думите на Танчев засега при тях има около 15% ръст на записванията след изоставането им в последните
седмици. Първите ранни продажби са започнали ударно - с 25-30% нагоре, след което обаче увеличението се е
забавило.
"Смятам, че трябва да се стремим да запазим нивото от миналата година, когато поне при нас в Албена имаше 8% ръст
на нощувките", коментира Маргита Тодорова, търговски директор на курорта. Тя определи ситуацията като "неясна" и

каза, че хотелите вече няма накъде да свалят цените, за да привличат повече туристи.
Според Светла Атанасова, управител на хотел "Самоков" в Боровец, вероятно всички хотелиери ще са на минус с
посетителите през този сезон, след като миналият е имало доста силен спад. Тя посочи и проблем с транспорта –
намаление на чартърните полети е свило потока туристи от чужбина, а съвсем слабият ръст на българските не може да
ги компенсира. Местните клиенти идват за кратко и за разлика от чужденците на тях не може да се разчита за почивки и
през седмицата, посочват и хотелиери в Банско.
Там повечето от тях засега отчитат много добър сезон, дори с ръст в сравнение с предишния. Проблемът на хотелите със
звезди е, че има множество къщи и апартаментни комплекси, които не са категоризирани, имат по-малко разходи и
могат да предлагат по-ниски цени.
Търговия: Ниско потребление с малки вариации
Потреблението през идващите месеци едва ли ще излезе от кризата, но поне може да остане на миналогодишните нива,
смятат търговци на IT продукти и други уреди. От веригата за техника "Технополис" се надяват продажбите да се
задържат и събития като олимпиадата и европейското първенство по футбол да компенсират донякъде спада, който
очакват заради ниските доходи. Продавачи на обувки и играчки са по-скоро песимисти и залагат на това пазарът да
остане на миналогодишните си нива.
"Не очаквам сериозни проблеми, а лек ръст заради технологичните продукти, които постоянно се развиват", коментира
Божидар Колев, изпълнителен директор на "Технополис". Той прогнозира ръст в продажбите на лаптопи, какъвто са
имали и за 2011 г.
Колев и Николай Китов, съсобственик на веригата "Техномаркет", очакват малко увеличение в продажбите на
телевизори заради предстоящите спортни събития.
"Не планираме ръст на продажбите през първите месеци на годината, а спад, който се надяваме да бъде компенсиран
през лятото от европейското първенство по футбол", каза Китов. По думите на Божидар Колев този ръст ще е много
малък, но като цяло той ще повлияе добре на бизнеса. След спада на печалбата в последните години очакванията му са
през тази тя да се задържи на нивото от 2011 г.
Вносителят на играчки "Хиполенд" залага по-скоро на песимистични прогнози. "За съжаление моите очаквания и тези на
колегите не са никак хубави. Едва ли тази година ще е по-добра от миналата, която беше най-лошата за последните
години", коментира Мариан Колев, управител на "Хиполенд" и председател на Българската ритейл асоциация. Той
обясни, че заради кризата хората отново са се върнали към навика да купуват играчки само за рожден ден и Коледа
вместо по няколко пъти в годината.
От вносителя на обувки Hot Spot очакват същите продажби като миналата година, но не искат да правят точни прогнози
за ръст или спад. "Надяваме се като приходи и печалба общо за бранша да сме по-добре, но не изключваме спад.
Започнахме 2011 г. с едни очаквания, а завършихме съвсем различно", каза Васил Райчев, управител на компанията.
Храни и напитки: Ще се търсят по-евтини продукти
Насочване към по-евтини продукти и продажби на нивото на миналата година е прогнозата, по която хранителновкусовият бранш прави плановете си. Председателят на Съюза на месопреработвателите Кирил Вътев коментира, че при
нарастваща безработица и намаление на доходите няма как да се очаква ръст на потреблението. Той не иска да се
ангажира с точни прогнози за нивата на продажби и печалби, като обясни, че има много непредвидими фактори. През
миналата година например никой не е очаквал вдигането на цените на месото заради големия износ за Китай, което е
един от факторите за периодичен дефицит на суровини в Европа.
"Хората са притеснени за разходите си и има ясна тенденция да се търсят продукти от по-ниския клас", обясни Михаил
Танчев, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите и съсобственик на мандра "Дядо Либен".
По думите му трудно може да се поддържа нивото на миналогодишния ръст на продажбите на компанията от 10%, но
при увеличение ще има и печалби.
Продажби колкото през миналата година очакват производителите на вино. Председателят на браншовата камара
Пламен Моллов посочи, че някои изби са започнали износ и за нови пазари като Китай и Канада, но количествата са
скромни, а Русия остава основният.
Ръст от средно 15% на продажбите са заложили от "Захарни заводи" - Горна Оряховица. Изпълнителният директор Валя
Ралева каза, че не губят оптимизма си, но ще разчитат много на етиловия алкохол и по-малко на захар и захарни
изделия, чието потребление се свива заради кризата.
√ Необходим е по-балансиран дебат
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2012/02/01/1757665_neobhodim_e_po-balansiran_debat/
Възможността за въвеждане на европейски данък върху финансовите сделки става все по-реална. Наблюдава се
стабилно сближаване на позициите по много аспекти от предложението на Комисията и се води конструктивен диалог за
разрешаването на спорните въпроси. Успоредно с това данъкът върху финансовите сделки
получи голяма обществена подкрепа
Гражданите разбират потенциалните ползи от него: по-честно разпределение на данъчната тежест, по-голяма
стабилност на финансовия сектор и сериозни приходи.
Не е изненадващо, че колкото повече се приближаваме към въвеждането на данък върху финансовите сделки, толкова
по-яростна става реториката на неговите противници. Данните, предоставени от комисията, се интерпретират неточно и
неправилно, за да се развиват мрачни сценарии за въздействието върху растежа, работните места и
конкурентоспособността.
Лесно е да се събуждат неоснователни страхове, но това не е белег на отговорно поведение. Откритият и честен дебат
несъмнено е от основно значение. Този дебат обаче трябва да се основава на факти и разумни доводи и правдиво да

отразява направеното предложение.
Ето защо е време се изправим лице в лице с някои от митовете, витаещи около нашето предложение за данък върху
финансовите сделки.
На първо място, когато говорим за икономическо влияние, данъкът върху финансовите сделки
няма да накърни икономическия растеж
и конкурентоспособността. Нито пък ще доведе до загуба на работни места. Всички данъци, разглеждани сами по себе
си, имат икономическа цена. Но цената на данъка върху финансовите сделки е ниска и е оправдана при съпоставка с
огромната помощ, получена от финансовия сектор през последните години.
Освен това трябва да бъдат взети под внимание положителните последици от използването на приходите от данъка
върху финансовите сделки. Ако очакваните 57 млрд. евро годишно бъдат насочени към консолидиране на националните
бюджети, като благодарение на това стане възможно намаляването на други данъци върху инвестициите в обществени
услуги и инфраструктура, смея да кажа, че данъкът върху финансовите сделки може да окаже положително влияние
върху растежа и заетостта в Европа.
Второ, можем да опровергаем аргументите, според които в крайна сметка новият данък ще се стовари върху гърба на
гражданите и бизнеса. Като начало ежедневната финансова дейност на гражданите и бизнеса не е включена в обхвата
на данъка. От обхванатите от данъка сделки 85% са между финансови институции.
Ако финансовият сектор, който е обект на облагането, прехвърли разходите върху своите клиенти, резултатът от това
няма да доведе до диспропорции. Всеки гражданин, който купува например 10 000 EUR под формата на акции, със
сигурност може да си позволи 10 EUR данък върху сделката.
И накрая, онези, които твърдят, че данъкът върху финансовите сделки ще доведе до масов отлив от финансовите пазари
на Европа, или не са чели предложението на комисията, или не са го разбрали. Предложението включва сериозни мерки
за смекчаване на неблагоприятните последици и най-вече за тяхното предотвратяване: ниски ставки, широка основа и,
което е особено важно, "принципа на установяване".
Ако финансовите оператори желаят да избегнат данъка върху финансовите сделки, те трябва да се разделят със своите
европейски клиенти - малко вероятна ответна реакция на толкова нисък данък.
Недоволстващите от данъка върху финансовите сделки трябва също да се замислят и над алтернативите. Много държави
- членки на ЕС, са на път да достигнат границата на разумното налагане на допълнителни мерки за засилване на
финансовата дисциплина.
Наистина ли този нисък данък за финансовия сектор ще се отрази по-неблагоприятно върху растежа и
конкурентоспособността, отколкото допълнителното повишаване на подоходните данъци или още по-големите
съкращения на публичните разходи?
Като се има предвид, че обикновените граждани са изправени пред по-високи данъци върху своите заплати, храна и
горива, както и икономии за някои основни публични услуги, наистина ли е неоправдано да очакваме от финансовия
сектор също да даде своето?
Данъкът върху финансовите сделки дава възможност за сериозни нови приходи и начин за преразпределяне на
данъчното бреме, така че онези, които могат да си позволят да плащат, да направят това.
Алгирдас Шемета е eврокомисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с
измамите. Текстът е предоставен на "Капитал Daily" от представителството на ЕК в София
√ Брюксел блокира мега сливането на NYSE Euronext и Deutsche Boerse
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/02/01/1757078_brjuksel_blokira_mega_slivaneto_na_nyse_euronext_i/
След дълго чакане Европейската комисия блокира мега сливането между две от най-големите борси в света - NYSE
Euronext и Deutsche Boerse.
Двата борсови оператора обявиха, че искат да се обединят още през февруари 2011 г. Американската компания NYSE
Euronext управлява борсите в Ню Йорк, Париж, Лисабон, Брюксел и Амстердам, докато германската Deutsche Boerse тази във Франфурт.
Deutsche Boerse искаше да придобие NYSE в сделка, оценавана на 17 млрд. долара при обявяването й. Ако беше станала
факт, двете компании щяха да се превърнат в най-големия борсов оператор в света, което е следствие от
консолидационната вълна в сектора през последните пет години под влияние на конкуренцията от нерегулираните
платформи за търговия на различни финансови институции.
Защо се провали
Основната причина да се блокира сделката е пазарът на деривати. Според европейския комисар по конкуренция Хоаким
Алмуния сделката би монополизирала този пазар, тъй като двете компании оперират и най-големите борси за деривати
Liffe и Eurex. Комисията обаче не взима под внимание нерегулираните пазари на тези продукти - т. нар. OTC, което би
отредило значително по-малък дял за обединяващите се компании.
По тази причина според източници на Wall Street Journal не е изключено компаниите да се опитат да оспорят решението
на ЕК, макар практиката на комисията да не включва преразглеждане на вече взети решения. Те имат два месеца за
това, като преди това смятат да разгледат внимателно решението на ЕК. Това обаче едва ли ще се случи, след като от
двете борси съобщиха, че ще се откажат от сливането.
Сблъсък в Брюксел
В същото време в самата комисия е имало ожесточен дебат дали да бъде пуснато сливането. Малка част от
еврокомисарите са били против отказа, посочва Financial Times, тъй като според тях блокирането на сделката означава и
спънка пред създаването на "европейски шампион" на глобалните пазари. Освен това според изданието подобен отказ
от страна на ЕК е изключително рядък и реално се явява 22-ата забрана за сливане от страна на регулатора.

"Това е един черен ден за Европа и бъдещата й конкурентоспособност на глобалните финансови пазари", коментира
изпълнителният директор на Deutsche Boerse Рето Франкиони веднага след като ЕК обяви решението си.
Ефектът върху България
Като цяло обаче отказът на ЕК бе очакван. Последствията от него засега не би следвало да засегнат финансово
американската и германската компания. Условията в предварителното им споразумение обаче съдържат забрана за
следващи опити за сливане или придобиване в рамките на поне девет месеца след разтрогването му, пише Wall Street
Journal, позовавайки се на анонимни източници. Изданието пояснява, че става въпрос за по-големи сделки с
придобиването на 40% и повече процента от капитала на някоя от двете компании. Съответно това не изключва
възможността те да подновят опитите си за по-малки придобивания.
Тази забрана поставя под въпрос доколко Deutsche Boerse би могъл да бъде потенциален кандидат за Българската
фондова борса (БФБ), макар тя да e изключително малка. За нея правителството се надява да привлече скоро
стратегически инвеститор. През 2008 г. българската борса закупи търговската платформа на Deutsche Boerse - Xetra, с
право на ползване за пет години, т.е. до 2013 г. Това правеше германската компания логичен кандидат за БФБ.
Има и други потенциални кандидати за българския оператор. Xetra се използва още от Виенската фондова борса, която
през годините неведнъж е изявявала интерес за интеграция с БФБ. Последно тя придоби пазара в Прага и вече
представлява общо четири борси в Източна Европа - във Виена, Будапеща, Прага и Любляна.
Други кандидати през годините за БФБ са били скандинавскота OMX, сега част от NASDAQ OMX, Миланската фондова
борса, както и Атинската фондова борса.
Вестник 24 часа
√ Красимир Стефанов: Авторитетни компании “топят” ДДС. Икономиката ни се криминализира
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1212838
С Красимир Стефанов, изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, разговаря РУМЯНА ДЕНЧЕВА
- Какво ново има в проверките на политици и партии, та се наложи да подписвате споразумение със Сметната палата,
г-н Стефанов?
- Новото е, че партии и инициативни комитети, неподали отчети в Сметната палата вече задължително ще бъдат
проверявани. Нов момент е и че ще събираме принудително санкциите, които палатата налага и които не са платени
доброволно там.
- Това означава ли, че може да опишете имущество на политик, партия, инициативен комитет, за да съберете
глобата?
- Това означава, че към такива задължения ще се прилага общият ред за принудително събиране. В този смисъл, да,
означава.
- Досегашните проверки и ревизии на хора от властта ще продължат ли?
- Да. Механизмът работи добре. Палатата ни изпраща списъци с имена, допуснали грешки в декларациите. Ние
проверяваме и установяваме дали грешката е и данъчно нарушение.
- Искате да кажете, че някои грешки не са данъчни нарушения?
-Това, че един кмет не е декларирал, че съпругата му е продала колата си, рядко е данъчно нарушение, но точно затова
са проверките. Ние изследваме цялото имуществено състояние на домакинството. От висшите държавни служители се
очаква да са хора с висок морал и финансова почтеност.
- Досега колко политици проверихте по искане на Сметната палата?
-Заради несъответствия са проверени 561 висши държавни чиновници. Завършилите проверки са 494, по тях са
възложени 11 ревизии. Във всички случаи са открити несъответствия на имущество и доходи. Когато ревизионните
актове влязат в сила, връщаме информацията към Сметната палата.
- За колко високи нива в йерархията говорим?
- Няма типичен профил. Най - високото ниво е заместник министър. Има председатели на общински съвети, заместниккметове, членове на политически партии.
- Съгрешилият зам. министър действащ ли е?
- Да, действащ е.
- Какви са нарушенията?
- Не мога да ви дам никаква информация. Няма и да го откриете в списъците на Сметната палата, защото докато актът не
излезе окончателно, той не се изпраща към тях. Това е всичко, което мога да ви кажа по въпроса.
- Не мислите ли, че трябва ли законът да се промени и ви даде право да обявявате данни от ревизии и без съгласие на
ревизираното лице, ако то е публична личност?
- Съгласен съм. Темата за данъчната тайна излиза постоянно. Моето и на екипа ми становище е, че декларираните данни
за имуществото трябва да си останат конфиденциални. Но резултатите от проверки и ревизии и особено където има
констатации за укрити доходи, би трябвало да са публични. Данъчният кодекс е рестриктивен в това отношение. Мисля,
че това са схващания от отдавна минало време, които трябва да се променят.
Обществото има право да знае кой съзнателно е укривал данъци
- Има ли нови схеми за укриване? За теч на ДДС?
- Борбата с ДДС измамите ще ни бъде приоритет и тази година. Кой знае какво ново в измамите като схеми няма.
Огромният проблем обаче е, че голяма част от икономиката е криминализирана. Дори в сектори, за които никога не
бихте си помислили, че се вършат злоупотреби, всъщност се оказва, че се "стопява" ДДС.

- Кои са тези сектори?
- Мога само да ви кажа, че големи, авторитетни компании са получатели по доставки на маркетингови, консултантски,
социологически услуги на много висока стойност. Тези доставки обаче никога не са се случвали, а целта е била да се
намали данъкът за внасяне. Затова определено мисля, че освен административни мерки, за да сме ефективни, трябва да
се засили наказателното преследване на данъчните измами. Радвам се, че има политическо разбиране за дознателски
функции в Националната агенция за приходите.
- Тръгна новата данъчна кампания. Какви са очакванията ви, ще има ли повече милионери в сравнение с миналата
година?
- По-важното е, че при почти идентични макроикономически показатели успяхме за една година да увеличим приходите
от данък върху доходите със 150 милиона лева. Това е ръст на облагаемата база с над 1 милиард.
- Откъде излизат тези пари? Може би фалирали еднолични търговци си продават бизнеса и така се вдига доходът им
за облагане като физически лица?
- Не, това изобщо не се дължи на продадени бизнеси или фалити. А на общо увеличение на официалните доходи, които
се облагат. Забележете - без да са се увеличавали заплати, без осезаеми промени в нивата на заетостта. Това е пряк
резултат от контрола ни. А и от промени на психологията на българските данъкоплатци.
- Искате да кажете, че криенето на данък вече не е национален спорт!
- Все повече хора разбират, че се оказва много по- лесно да платиш 10% данък, вместо да дадеш почти толкова за
счетоводни трикове. Виждаме промяната ясно. Все повече хора си задават въпроси дали имат официално декларирани
доходи, за да си купят кола, апартамент или друга скъпа вещ.
Всъщност ние никога не сме търсили самоцелно да глобяваме и санкционираме. Правилният път, както навсякъде по
света, е да насърчаваме доброволното деклариране и плащане.
- Но пускате онлайн магазин за продажба на конфискувано имущество...
- Да. Той ще заработи до 2 месеца. С модерна платформа, снимки, абонамент по електронна поща, информация за
всички активи, които продаваме. Докато с това се занимаваше Агенцията за държавни вземания, то се случваше някак
тайно. Това не ми пречи да повторя - целта ни не е да продадем телевизора, имота или колата на длъжника, а заедно с
него да намерим консенсус при временни затруднения да си плаща, макар и на части. Ако обаче е видимо, че става дума
за измами или умишлено укриване на данъци, логично е веднага да се прилага принудителното изпълнение.
- Да поясним- освен имоти, фирми и вещи, наследяват ли се и неплатените за тях данъци?
- Да, наследяват се.
- Каква е целта на персоналния код, с който всеки онлайн може да провери как работодателят му го осигурява, и дали
изобщо го прави?
- Той е алтернатива на платения електронен подпис. Кодът дава достъп по пълната информация за трудовите договори,
осигурителния доход и вноските включително и към частни пенсионни фондове.
- И работниците ще ви сътрудничат, "топейки" работодателя си?
- До края на годината ще дадем достъп до данъчните сметки и за подаване на искания за данъчни удостоверения
онлайн също с персонален код. Първата цел на кода е гражданите да следят данъчния и осигурителния си статус, но и да
контролират работодателите си. Така че, да, в този смисъл ползите от него могат да се окажат по-големи и за
контролните органи. Основната идея обаче си остава възможността безплатно в интернет да се преглежда личната
информация. В бъдеще този код може да се използва и от други държавни и общински структури.
- Колко приходи е програмата ви минимум тази година?
- Рано е да говоря. Със сигурност предстои трудна година и за Европа, и за България, но ще положим всички усилия, за
да ги гарантираме за бюджета.
Вестник Сeга
√ Дянков се похвали с 2.1% дефицит за 2011 г.
http://www.segabg.com/article.php?id=587364
България е приключила миналата година с бюджетен дефицит от 1.582 млрд. лева, което прави 2.1% от брутния
вътрешен продукт. Резултатът е по-добър от планираното в закона за бюджет 2011 - 1.963 млрд. лева, или 2.5% от БВП,
похвалиха се вчера от Министерството на финансите. Отчетените данни означават, че Брюксел може да прекрати
процедурата за свръхдефицит, започната заради 2010 г., когато България отчете 4% превес на разходите над приходите в
нарушение на Маастрихтския критерий за до 3% дефицит. Дупката в хазната можеше да е още по-малка, ако бяха
събрани заложените приходи. Но от отчета за изпълнението на бюджет 2011 става ясно, че има "недобор" при
осигуровките, преките данъци и неданъчните постъпления и помощи.
Добрата новина е, че при косвените данъци - ДДС и акцизи, хазната е събрала повече от очакваното. Според МФ това се
дължи на поскъпването на горива и метали, на вдигането на акцизни ставки и на затегнатия контрол от страна на
митниците и на НАП. Към 31 декември фискалният резерв е бил кръгло 5 млрд. лева, отчита още ведомството на Симеон
Дянков.
Съдебната власт се оказва отличник по събираемост. Тя е отчела 124 млн. лева приходи от такси, което означава, че е
преизпълнила плана си с 38%. Една от причините е, че кризата принуждава все повече фирми и граждани да си търсят
парите и правата по съдебен път.
Но събраните социални и здравни вноски - 5.573 млрд. лева, са с близо 4% по-малко от планираните. И тук причината е в
кризата, която затваря фирми, унищожава работни места и реже заплати. Печалният резултат доказва, че хазната не

печели от изкуственото завишаване на осигурителни прагове, вдигане на минималната заплата и на осигурителни
вноски, а само затруднява бизнеса и тласка повече предприемачи в сивия сектор.

