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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Васил Велев: Данък върху транзакциите от Гърция към България би довело до фалит на много наши фирми 
Решението на гръцките власти да облагат всяка транзакция към България би довело до фалит на много наши фирми, заяви 
пред "Хоризонт" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев:  
Има 3-месечен срок, в който трябва гръцката страна да даде обяснение, след като от Европейската комисия бъдат 
поискани. След това може да се сезира Европейския съд, той да наложи санкции и т.н, но това би отнело време. За нас 
правилният път е директни разговори между българското и гръцкото правителство. 
Велев каза, че Гърция е стратегически партньор за България. 
Управляващите в южната ни съседка решиха да облагат авансово всички плащания от гръцки към български фирми с 26% 
заради ниския корпоративен данък у нас. 
 
Телевизия България Он Ер 
 
√ Рестрикциите върху покупката на земи от чужденци ще навредят на бизнеса 
Законът е с обратна сила срещу хора, които са инвестирали напълно законно в България, заяви Теодор Дечев 
Рестрикциите върху покупката на земи от чужденци ще навредят на бизнеса, смята Теодор Дечев. 
След 1 май 2015 ще се наказват дружества, които до този момент са действали законно и коректно. 
За да се изпълни законовата мярка, чуждестранните собственици на земеделски земи трябва да освободят земите си,каза 
в Сутрешния блок на телевизия и радио България Он Ер Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал.   
Според него срокът за освобождаването на земите е изключително къс и може да доведе до падане на цените. 
Дечев изтъкна още, че законовите промени идват в много точен момент. 
Особено позитивни нагласи има към публичните дружества, където не може да се осъществява контрол върху покупката 
на земи. 
Най-ощетени ще са чуждестранните инвеститори. 
България има сключени договори с различни държави за насърчаване на инвестициите у нас. 
Затова България има отговорност да уведомява и да се консултира за всички промени в законодателството, подчерта 
Дечев. 
Видеото може да видите тук. 
 
Вестник Класа 
 
√ Българският бизнес заплашен от срив заради 26-процентовия данък в Гърция 
Български фирми са застрашени от фалит заради въвеждането на гръцкия превантивен корпоративен данък от 26%. Това 
стана ясно от думите на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той обясни, че 
трябва бърза реакция и по правителствена линия, защото официалното сезиране на ЕК ще отнеме дълго време, през което 
българският износ към Гърция може да се срине. 
С промяната на Кодекса за данъчно облагане на доходите в Гърция има разпоредба според която платецът по внос, 
регистриран в Гърция, дължи превантивен данък 26% върху всички плащания към дестинации, в които корпоративният 
данък е с 50 % по-нисък отколкото в Гърция, предаде Дарик. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев обясни, че в Гърция данъкът е 26 на сто, 
тоест ако данъкът е 13 и по-малко процента, вносът от тези страни се облага с превантивен данък от 26 процента. "Тоест, 
ако България е направила износ за Гърция на домати, вместо да получи сто процента плащане, получава 74 процента 
плащане българската фирма износител, а останалите 26 на сто се задържат от данъчната администрация на Гърция", каза 
той. 

http://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2015-03-30/restriktsiite-varhu-pokupkata-na-zemi-ot-chuzhdentsi-shte-navredyat-na-biznesa
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По думите на Велев процедурата продължава с период на доказване, че това не е фиктивна сделка, а през това време 
парите стоят в гръцката държава, което е едно безлихвено кредитиране. И като знаем как гръцката държава връща ДДС, 
което е обичайна практика - забавя го не с месеци, а понякога с години, можете да си представим как за три месеца ще се 
провери такъв огромен по обем документооборот. 
Велев обясни, че България е голям износител за Гърция, която е 5-тата ни страна по експорта и клони към 3 милиарда лева, 
а това ще се отрази сериозно на българския бизнес. По думите му някои фирми ще прекратят дейност. Оказва се, че това 
е неизгодно и за гръцките вносители на български стоки, защото ще трябва да заменят доставчиците. 
Васил Велев заяви, че трябва бърза реакция и по правителствена линия. По думите му при всички случаи ще отпадне тази 
разпоредба, защото забранява свободното движение на стоки в ЕС, но ако започне официалната процедура със сезиране 
на ЕК, това ще отнеме много време и ще доведе до срив на българския износ към Гърция. Затова според Велев трябва да 
се предприеме по-бързия начин - българското правителство да влезе във връзка с гръцкото. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Лукарски проведе заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж 
Министърът на икономиката Божидар Лукарски проведе заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност 
и растеж (КСИСР) днес в Министерство на икономиката. На него бяха обсъдени новия състав и тематичните работни групи 
към съвета. Поименният състав ще бъде гласуван на следващото заседание след конкретни предложения на членовете. 
Тогава ще се определят и конкретните тематични групи, съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката и 
енергетиката. 
Съветът дискутира и готвената наредба за намаляване на тежестта, свързани с разходите за енергия от възобновяеми 
източници, достъпа на индустрията до доставки на природен газ и очакванията на бизнеса относно цената на енергийните 
източници за промишлеността. Конкретни становища по тези въпроси ще бъдат изработени от бизнес и работодателските 
организации, участващи в Съвета. 
Съветът е създаден през май 2012 г. по изрично настояване на браншовите организации на базовата индустрия, като 
включва Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори; Българската асоциация на металургичната 
индустрия; Българска минно-геоложка камара; Българска камара на химическата промишленост; Българска браншова 
камара-машиностроене; както и на отделни техни членове. Членове на съвета с право на глас са и работодателските 
организации: Българска стопанска камара; Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; Българска 
търговско-промишлена палата; Асоциация на индустриалния капитал в България; Федерация на научно техническите 
съюзи в България. Съветът е постоянно действащ съвещателен орган към министъра на икономиката за сътрудничество с 
ръководствата на базовата индустрия в страната, с основен принос в брутния вътрешен продукт, експорта, бюджета и 
трудовата заетост. Съветът подпомага министъра в разработването на секторни и пазарни анализи и прогнози, и в 
предприемането на мерки и решения за преодоляване на съществуващите проблеми свързани с устойчивото развитие на 
българската икономика, посочват от МИЕ. 
В зависимост от обсъжданите теми в заседанията на Съвета са вземат участие заместник-министри и отговорни служители 
от заинтересованите ведомства. Сред основните цели е повишаването на конкурентоспособността на българската 
икономика и българските производители и потенциала за реализация на вътрешния и на европейския пазар, на пазарите 
в трети страни. 
 
dariknews.bg 
 
√ Гръцкият 26% данък заплашва с фалит родни фирми 
Български фирми са застрашени от фалит заради въвеждането на гръцкия превантивен корпоративен данък от 26%. Това 
стана ясно от думите на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, Той обясни, че 
трябва бърза реакция и по правителствена линия, защото официалното сезиране на ЕК ще отнеме дълго време, през което 
българският износ към Гърция може да се срине. 
С промяната на Кодекса за данъчно облагане на доходите в Гърция има разпоредба според която платецът по внос, 
регистриран в Гърция, дължи превантивен данък 26% върху всички плащания към дестинации, в които корпоративният 
данък е с 50 % по-нисък отколкото в Гърция. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил 
Велев обясни, че в Гърция данъкът е 26 на сто, тоест ако данъкът е 13 и по-малко процента, вносът от тези страни се облага 
с преванти4вен данък от 26 процента. Тоест ако България е направила износ за Гърция на домати, вместо да получи сто 
процента плащане получава 74 процента плащане българската фирма износител, а останалите 26 на сто се задържат от 
данъчната администрация на Гърция", каза той. 
По думите на Велев процедурата придължава с период на доказване, че това не е фиктивна сделка, а през това време 
парите стоят в гръцката държава, което е едно безлихвено кредтиране. И като знаем как гръцката държава връща ДДС, 
което е обичайна практика - забавя го не с месеци, а понякога с години, можете да си представим как за три месеца ще се 
провери такъв огромен по обем документооборот. 
Велев обясни, че България е голям износител за Гърция, която е 5-тата ни страна по експорта и клони към 3 милиарда лева, 
а това ще се отрази сериозно на българския бизнес. По думите му някои фирми ще прекратят дейност. Оказва се, че това 
е неизгодно и за гръцките вносители на български стоки, защото ще трябва да заменят доставчиците. 
Васил Велев заяви, че трябва бърза реакция и по правителствена линия. По думите му при всички случаи ще отпадне тази 
разпоредба, защото забранява свободното движение на стоки в ЕС, но ако започне официалната процедура със сезиране 
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на ЕК това ще отнеме много време и ще доведе до срив на българския износ към Гърция. Затова според Велев трябва да 
се предприеме по-бързия начин - българското правителство да влезе във връзка с гръцкото. 
 
darikfinance.bg 
 
√ Данъчните реформи в Гърция заплашват с фалит много български компании 
Решението на гръцките власти да облагат всяка транзакция към България би довело до фалит на много наши фирми, 
предупреди пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Има 3-месечен срок, в който гръцката страна трябва да даде обяснения за решението, ако такива бъдат поискани от 
Европейската комисия. 
След това България може да се сезира Европейския съд, той да наложи санкции и т.н, но това би отнело време. 
Ето защо, според Велев, правилният път са директни разговори между българското и гръцкото правителство. 
Управляващите в Гърция решиха да обложат авансово всички плащания от гръцки към български фирми с 26% заради 
ниския корпоративен данък у нас. 
Това е една от данъчните реформи, с които правителството в Атина се надява да постигне първичен бюджетен излишък 
през тази година – задължително условие, за да получи спасително финансиране от ЕС и МВФ. 
 
infostock.bg 
 
√ До какво може да доведе облагането на транзакциите от Гърция към България? 
Управляващите в Гърция решиха да облагат авансово всички плащания от гръцки към български фирми с 26% заради 
ниския корпоративен данък у нас, съобщава БНР. 
 „Решението на гръцките власти да облагат всяка транзакция към България би довело до фалит на много наши фирми", 
заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.  
 „Има 3-месечен срок, в който трябва гръцката страна да даде обяснение, след като бъде поискано от Европейската 
комисия. След това може да се сезира Европейския съд да наложи санкции и т.н, но това би отнело време. За нас 
правилният път е директни разговори между българското и гръцкото правителство", каза още Велев. 
 
dir.bg 
 
√ Горанов се оплака в Брюксел от гръцки данък за сделки 
България сезира Европейската комисия заради въведения 26-процентов данък върху сделките и трансакциите от Гърция, 
съобщиха от Министерството на финансите. 
Мярката, насочена към България, Кипър и Ирландия, е дискриминационна и непропорционална спрямо останалите 
държави - членки на ЕС, смята министър Владислав Горанов, който е изпратил писмо до еврокомисаря по икономически, 
финансови въпроси и данъчно облагане Пиер Московиси.  
Преди месец се появи информация за нов гръцки данък със ставка 26 на сто на всички сделки на гръцки компании с техни 
партньори, чиито седалища се намират в страни с облекчени данъчни режими. Корпоративният данък у нас е 10% и е сред 
най-ниските в Европейския съюз. 
Тогава гръцки медии писаха, че премиерът Бойко Борисов е казал, че България щяла да наложи реципрочни санкции. Той 
обаче отрече да е давал подобни изявления. 
Според Горанов въвеждането на данъчно облагане с 26% данък при източника на всички сделки и трансакции с източник 
България, както и Ирландия и Кипър, е дискриминационна и непропорционална на преследваната цел мярка. Така по 
презумпция се приема, че сделките се осъществяват с цел данъчна измама или отклонение от данъчно облагане, само на 
основание на това, че данъчните режими на облагане с корпоративен данък в тези три страни са по-благоприятни в 
сравнение с режима на облагане на Гърция. 
Според документите, изпратени до Брюксел, въвеждането на подобен дискриминационен налог върху част от страните от 
Европейския съюз ще подкопае цялостното функциониране на вътрешния европейски пазар.  
За миналата година стокообменът между България и Гърция е за над 2,8 млрд. евро, като спада с 5,5 на сто спрямо 2013-а 
г., посочват от финансовото министерство. Стокообменът е положителен за България със 144 млн. евро.  
Според българската страна мярката, предприета от гръцките власти, създава опасен прецедент, който може да бъде 
повторен и от други страни спрямо държави - членки с по-благоприятни данъчни режими.  
Решението на гръцките власти да облагат всяка трансакция към България би довело до фалит на много наши фирми, 
предупреди междувременно пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.  
Има 3-месечен срок, в който гръцката страна трябва да даде обяснения за решението, ако такива бъдат поискани от ЕК. 
След това България може да се сезира Европейския съд, той да наложи санкции и т.н, но това би отнело време. Ето защо, 
според Велев, правилният път са директни разговори между българското и гръцкото правителство. 
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√ Горанов се жалва в Брюксел от Гърция 
Причината е новият 26% данък на комшиите 
Министърът на финансите Владислав Горанов е сезирал Европейската комисия за въведения от Гърция 26% данък за 
сделки и трансакции с източник България, съобщиха от пресцентъра на финансовото министерство. 
Горанов е изпратил писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и 
митнически съюз Пиер Московиси, в което изразява безпокойство, че приетите от Гърция данъчни разпоредби са 
несъвместими с правото на Европейския съюз (ЕС) и нарушават основополагащите принципи, залегнали в Договора за 
функционирането на ЕС. 
Той посочва, че въвеждането на данъчно облагане с 26% данък при източника на всички сделки и трансакции с източник 
България, както и Ирландия и Кипър, е дискриминационна и непропорционална на преследваната цел мярка. Така по 
презумпция се приема, че сделките се осъществяват с цел данъчна измама или отклонение от данъчно облагане, само на 
основание на това, че данъчните режими на облагане с корпоративен данък в тези три страни са по-благоприятни в 
сравнение с режима на облагане на Гърция. 
От министерството са на мнение, че въведеният данък ще се отрази изключително негативно върху дружествата, 
регистрирани в България, които осъществяват внос от Гърция, независимо дали са с гръцко участие или са изцяло 
български. Гръцките контрагенти ще бъдат принудени да заплащат по-висока данъчна ставка при заплащане на стоки или 
услуги от България, т.е. гръцките фирми износителки ще бъдат задължени да заплащат данък в размер на 26% върху всяка 
сделка, посочват от МФ. 
При осъществяване на внос от България гръцките дружества ще бъдат задължени да заплащат предварително данък от 
26% върху всеки разход, т.е. върху цената на всяка сделка с компания, регистрирана в България. 
Въведените изисквания ще имат неблагоприятен ефект и върху българските фирми, осъществяващи транспортни услуги 
към/в Гърция, като гръцките получатели на услугата ще трябва да заплащат данък в посочения размер върху разходите за 
транспортни услуги. 
Въведеният данък ще има негативно влияние търговско-икономическите отношения и инвестиционната активност, очакват 
от министерството. 
За 2013 г. стокообменът с Гърция възлиза на 2,981 млрд. евро, а за 2014 г. - 2,818 млрд. евро. Въпреки че се наблюдава 
спад на стокообмена с 5,5%, се запазва положителното търговско салдо за България – 144 млн. евро, сочи още справка на 
финансовото министерство. 
За периода 1996 – 2014 г. инвестициите на Гърция в България възлизат на 3,581 млрд. евро, което представлява около 8,2% 
от общия обем на инвестициите у нас за периода и страната заема трето място по обем на инвестициите у нас – след 
Холандия и Австрия. 
Общо над 11 104 са действащите търговски дружества с гръцко участие в България. 
Решението на гръцките власти да облагат всяка трансакция към България би довело до фалит на много наши фирми, 
коментира пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
„Има 3-месечен срок, в който гръцката страна трябва да даде обяснение, след като от Европейската комисия бъдат 
поискани. След това може да се сезира Европейския съд, той да наложи санкции и т.н, но това би отнело време. За нас 
правилният път е директни разговори между българското и гръцкото правителство“, заяви Велев. 
За новия данък се разбра преди десетина дни, когато премиерът Бойко Борисов бе принуден да опровергава твърдения в 
гръцки медии, че България на свой ред ще въведе наказателен данък за българите, летуващи в Гърция. 
Коментар по самото законодателно решение на гръцкия парламент тогава така и не бе даден. Самият закон все още не се 
прилага, защото тепърва ще се пише подзакановата уредба към него. Преди дни се разбра, че решението ще засегне целия 
стокооборот с Гърция и може да доведе до трайно влошаване на икономическите отношения между двете страни. 
 
investor.bg 
 
√ България сезира ЕК за гръцкия данък върху сделки със страната 
Въвеждането на данъчно облагане с 26% при източника на всички трансакции с източник България, Ирландия и Кипър, 
е дискриминационна мярка, посочват от МФ 
Министърът на финансите Владислав Горанов е сезирал Европейската комисия за въведения от Гърция 26% данък за 
сделки и трансакции с източник България, съобщиха от пресцентъра на финансовото министерство. 
Горанов е изпратил писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и 
митнически съюз Пиер Московиси, в което изразява безпокойство, че приетите от Гърция данъчни разпоредби са 
несъвместими с правото на Европейския съюз (ЕС) и нарушават основополагащите принципи, залегнали в Договора за 
функционирането на ЕС. 
Той посочва, че въвеждането на данъчно облагане с 26% данък при източника на всички сделки и трансакции с източник 
България, както и Ирландия и Кипър, е дискриминационна и непропорционална на преследваната цел мярка. Така по 
презумпция се приема, че сделките се осъществяват с цел данъчна измама или отклонение от данъчно облагане, само на 
основание на това, че данъчните режими на облагане с корпоративен данък в тези три страни са по-благоприятни в 
сравнение с режима на облагане на Гърция. 
От министерството са на мнение, че въведеният данък ще се отрази изключително негативно върху дружествата, 
регистрирани в България, които осъществяват внос от Гърция, независимо дали са с гръцко участие или са изцяло 
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български. Гръцките контрагенти ще бъдат принудени да заплащат по-висока данъчна ставка при заплащане на стоки или 
услуги от България, т.е. гръцките фирми износителки ще бъдат задължени да заплащат данък в размер на 26% върху всяка 
сделка, посочват от МФ.  
При осъществяване на внос от България гръцките дружества ще бъдат задължени да заплащат предварително данък от 
26% върху всеки разход, т.е. върху цената на всяка сделка с компания, регистрирана в България. 
Въведените изисквания ще имат неблагоприятен ефект и върху българските фирми, осъществяващи транспортни услуги 
към/в Гърция, като гръцките получатели на услугата ще трябва да заплащат данък в посочения размер върху разходите за 
транспортни услуги. 
Въведеният данък ще има негативно влияние търговско-икономическите отношения и инвестиционната активност, очакват 
от министерството. 
За 2013 г. стокообменът с Гърция възлиза на 2,981 млрд. евро, а за 2014 г. - 2,818 млрд. евро. Въпреки че се наблюдава 
спад на стокообмена с 5,5%, се запазва положителното търговско салдо за България – 144 млн. евро, сочи още справка на 
финансовото министерство. 
За периода 1996 – 2014 г. инвестициите на Гърция в България възлизат на 3,581 млрд. евро, което представлява около 8,2% 
от общия обем на инвестициите у нас за периода и страната заема трето място по обем на инвестициите у нас – след 
Холандия и Австрия. 
Общо над 11 100 са действащите търговски дружества с гръцко участие в България. 
Решението на гръцките власти да облагат всяка трансакция към България би довело до фалит на много наши фирми, 
коментира пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
 „Има 3-месечен срок, в който гръцката страна трябва да даде обяснение, след като от Европейската комисия бъдат 
поискани. След това може да се сезира Европейския съд, той да наложи санкции и т.н, но това би отнело време. За нас 
правилният път е директни разговори между българското и гръцкото правителство“, заяви Велев. 
За новия данък се разбра преди десетина дни, когато премиерът Бойко Борисов бе принуден да опровергава твърдения в 
гръцки медии, че България на свой ред ще въведе наказателен данък за българите, летуващи в Гърция. 
Коментар по самото законодателно решение на гръцкия парламент тогава така и не бе даден. Самият закон все още не се 
прилага, защото тепърва ще се пише подзакановата уредба към него. Преди дни се разбра, че решението ще засегне целия 
стокооборот с Гърция и може да доведе до трайно влошаване на икономическите отношения между двете страни. 
 
actualno.com 
 
√ Българският бизнес заплашен от срив заради 26-процентовия данък в Гърция 
Български фирми са застрашени от фалит заради въвеждането на гръцкия превантивен корпоративен данък от 26%. Това 
стана ясно от думите на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той обясни, че 
трябва бърза реакция и по правителствена линия, защото официалното сезиране на ЕК ще отнеме дълго време, през което 
българският износ към Гърция може да се срине. 
С промяната на Кодекса за данъчно облагане на доходите в Гърция има разпоредба според която платецът по внос, 
регистриран в Гърция, дължи превантивен данък 26% върху всички плащания към дестинации, в които корпоративният 
данък е с 50 % по-нисък отколкото в Гърция, предаде Дарик. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев обясни, че в Гърция данъкът е 26 на сто, 
тоест ако данъкът е 13 и по-малко процента, вносът от тези страни се облага с превантивен данък от 26 процента. "Тоест, 
ако България е направила износ за Гърция на домати, вместо да получи сто процента плащане, получава 74 процента 
плащане българската фирма износител, а останалите 26 на сто се задържат от данъчната администрация на Гърция", каза 
той. 
По думите на Велев процедурата продължава с период на доказване, че това не е фиктивна сделка, а през това време 
парите стоят в гръцката държава, което е едно безлихвено кредитиране. И като знаем как гръцката държава връща ДДС, 
което е обичайна практика - забавя го не с месеци, а понякога с години, можете да си представим как за три месеца ще се 
провери такъв огромен по обем документооборот. 
Велев обясни, че България е голям износител за Гърция, която е 5-тата ни страна по експорта и клони към 3 милиарда лева, 
а това ще се отрази сериозно на българския бизнес. По думите му някои фирми ще прекратят дейност. Оказва се, че това 
е неизгодно и за гръцките вносители на български стоки, защото ще трябва да заменят доставчиците. 
Васил Велев заяви, че трябва бърза реакция и по правителствена линия. По думите му при всички случаи ще отпадне тази 
разпоредба, защото забранява свободното движение на стоки в ЕС, но ако започне официалната процедура със сезиране 
на ЕК, това ще отнеме много време и ще доведе до срив на българския износ към Гърция. Затова според Велев трябва да 
се предприеме по-бързия начин - българското правителство да влезе във връзка с гръцкото. 
 
nova.bg 
 
√ Гръцкият 26% данък заплашва с фалит родни фирми 
Български фирми са застрашени от фалит заради въвеждането на гръцкия превантивен корпоративен данък от 26%. Това 
стана ясно от думите на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, Той обясни, че 
трябва бърза реакция и по правителствена линия, защото официалното сезиране на ЕК ще отнеме дълго време, през което 
българският износ към Гърция може да се срине. 
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С промяната на Кодекса за данъчно облагане на доходите в Гърция има разпоредба според която платецът по внос, 
регистриран в Гърция, дължи превантивен данък 26% върху всички плащания към дестинации, в които корпоративният 
данък е с 50 % по-нисък отколкото в Гърция. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил 
Велев обясни, че в Гърция данъкът е 26 на сто, тоест ако данъкът е 13 и по-малко процента, вносът от тези страни се облага 
с преванти4вен данък от 26 процента. Тоест ако България е направила износ за Гърция на домати, вместо да получи сто 
процента плащане получава 74 процента плащане българската фирма износител, а останалите 26 на сто се задържат от 
данъчната администрация на Гърция", каза той. 
По думите на Велев процедурата придължава с период на доказване, че това не е фиктивна сделка, а през това време 
парите стоят в гръцката държава, което е едно безлихвено кредтиране. И като знаем как гръцката държава връща ДДС, 
което е обичайна практика - забавя го не с месеци, а понякога с години, можете да си представим как за три месеца ще се 
провери такъв огромен по обем документооборот. 
Велев обясни, че България е голям износител за Гърция, която е 5-тата ни страна по експорта и клони към 3 милиарда лева, 
а това ще се отрази сериозно на българския бизнес. По думите му някои фирми ще прекратят дейност. Оказва се, че това 
е неизгодно и за гръцките вносители на български стоки, защото ще трябва да заменят доставчиците. 
Васил Велев заяви, че трябва бърза реакция и по правителствена линия. По думите му при всички случаи ще отпадне тази 
разпоредба, защото забранява свободното движение на стоки в ЕС, но ако започне официалната процедура със сезиране 
на ЕК това ще отнеме много време и ще доведе до срив на българския износ към Гърция. Затова според Велев трябва да 
се предприеме по-бързия начин - българското правителство да влезе във връзка с гръцкото. 
 
plovdivskinovini.com 
 
√ Оплакваме се на Брюксел от гръцкия данък 
България сезира Европейската комисия заради въведения 26-процентов данък върху сделките и трансакциите от Гърция, 
съобщиха от Министерството на финансите. Мярката, насочена към България, Кипър и Ирландия, е дискриминационна и 
непропорционална спрямо останалите държави - членки на ЕС, смята министър Владислав Горанов, който е изпратил 
писмо до еврокомисаря по икономически, финансови въпроси и данъчно облагане Пиер Московиси. 
Преди месец се появи информация за нов гръцки данък със ставка 26 на сто на всички сделки на гръцки компании с техни 
партньори, чиито седалища се намират в страни с облекчени данъчни режими. Корпоративният данък у нас е 10% и е сред 
най-ниските в Европейския съюз. Тогава гръцки медии писаха, че премиерът Бойко Борисов е казал, че България щяла да 
наложи реципрочни санкции. Той обаче отрече да е давал подобни изявления. 
Според документите, изпратени до Брюксел, въвеждането на подобен дискриминационен налог върху част от страните от 
Европейския съюз ще подкопае цялостното функциониране на вътрешния европейски пазар. За миналата година 
стокообменът между България и Гърция е за над 2,8 млрд. евро, като спада с 5,5 на сто спрямо 2013-а г., посочват от 
финансовото министерство. Стокообменът е положителен за България със 144 млн. евро. Според българската страна 
мярката, предприета от гръцките власти, създава опасен прецедент, който може да бъде повторен и от други страни 
спрямо държави - членки с по-благоприятни данъчни режими. 
Решението на гръцките власти да облагат всяка трансакция към България би довело до фалит на много наши фирми, 
предупреди междувременно пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.  Има 3-
месечен срок, в който гръцката страна трябва да даде обяснения за решението, ако такива бъдат поискани от ЕК. След това 
България може да се сезира Европейския съд, той да наложи санкции и т.н, но това би отнело време. Ето защо, според 
Велев, правилният път са директни разговори между българското и гръцкото правителство. 
 
ureport.bg 
 
√ Горанов се жалва на Брюксел от Гърция 
Министърът на финансите Владислав Горанов е сезирал с писмо Европейската комисия (ЕК) за въведения тази година от 
Гърция данък от 26 на сто за сделки и транзакции от България, Кипър и Ирландия, съобщи ведомството. 
Налогът е в разрез с европейското право и международните споразумения за избягване на двойното данъчно облагане, 
които Гърция е сключила с повечето държави с привилегировани данъчни условия. 
Протестното писмо е адресирано до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и 
митнически съюз Пиер Московиси. В него се изразява силното безпокойство на българските власти, че приетите от Гърция 
данъчни разпоредби са несъвместими с правото на Европейския съюз (ЕС) и нарушават основните му принципи. 
Горанов посочва, че въвеждането на налога е дискриминационна мярка, защото по презумпция се приема, че сделките се 
осъществяват с цел данъчна измама или отклонение от данъчно облагане, само на основание на това, че данъчните 
режими на облагане с корпоративен данък в тези три страни са по-благоприятни в сравнение с режима на облагане на 
Гърция. Данъкът у нас е 10%, в Кипър и Ирландия – 12.5 на сто. 
Според финансовия министър корпоративното подоходно облагане не може да се разглежда изолирано, тъй като 
представлява част от модела на данъчната система, който всяка държава-членка определя съобразно национални и 
общоевропейски цели и приоритети, при спазване на правото ЕС. 
Допускането на подобна практика от една страна би имало изключително силен негативен ефект и би подкопало 
цялостното функциониране на вътрешния пазар на общността, се посочва още в писмото. 
Решението на Гърция да облага всяка транзакция към България би довело до фалит на много български фирми, коментира 
пред БНР шефът на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев. 
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Има 3-месечен срок, в който трябва гръцката страна да даде обяснение, след като от Европейската комисия бъде поискано 
такова. След това може да се сезира Европейския съд, той да наложи санкции и т.н, но това би отнело време. За нас 
правилният път е директни разговори между българското и гръцкото правителство, посочи Велев. 
Преди дни премиерът Бойко Борисов опроверга появилата се в гръцки медии информация, че е заплашил гръцки министър 
с ответен данък за българите, почиващи там. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Калфин представя предложенията за пенсионна реформа 
Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин ще представи пред медиите предложението 
на Министерството на труда и социалната политика за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната 
система от 11:30 часа в Гранитна зала на Министерски съвет. 
На събитието ще присъства и министърът на финансите Владислав Горанов. 
 
√ Горанов сезира ЕК за въведения от Гърция 26% данък за сделки с България 
Министърът на финансите Владислав Горанов изпрати писмо до европейския комисар по икономически и финансови 
въпроси, данъчно облагане и митнически съюз Пиер Московиси, съобщиха от пресцентъра на Министерство на финансите. 
В писмото се изразява позицията на Република България по отношение съвместимостта на разпоредбите на чл. 23, 65 и 66 
от Кодекса за подоходно облагане на Република Гърция № 4172/2013, изменен и допълнен със закон № 4321/2015, както 
и на издаденото на основание чл. 65, ал. 6 и 7 от кодекса Решение на министъра на финансите на Гърция, с което е 
определен списъкът на държавите с преференциален данъчен режим с правото на ЕС. 
Министър Горанов изразява силното си безпокойство, че приетите от Гърция данъчни разпоредби са несъвместими с 
правото на Европейския съюз и нарушават основополагащите принципи, залегнали в Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Той посочва в писмото, че въвеждането на данъчно облагане с 26% данък при източника на всички 
сделки и трансакции с източник България, както и Ирландия и Кипър, е дискриминационна и непропорционална на 
преследваната цел мярка. Така по презумпция се приема, че сделките се осъществяват с цел данъчна измама или 
отклонение от данъчно облагане, само на основание на това, че данъчните режими на облагане с корпоративен данък в 
тези три страни са по-благоприятни в сравнение с режима на облагане на Гърция. 
Корпоративното подоходно облагане не може да се разглежда изолирано, тъй като представлява част от модела на 
данъчната система, който всяка държава членка определя съобразно национални и общоевропейски цели и приоритети, 
при спазване на правото ЕС. Допускането на подобна практика от една държава членка на ЕС би имало изключително силен 
негативен ефект и би подкопало цялостното функциониране на вътрешния пазар на общността, се посочва още в писмото. 
 
Вестник Труд 
 
√ ЕРП-тата внасят предложенията си за промяна в цените на тока 
Изтича срокът, в който енергийните дружества трябва да внесат предложенията си за промяна в цената на 
електричеството, съобщава Нова ТВ.  
Възможно е ЕРП-тата да поискат поскъпване, за да имат пари за повече инвестиции в мрежата. Снежното бедствие в 
Родопите, което в продължение на няколко дни остави хиляди без ток, нанесе и щети на електрическата инфраструктура. 
В края на миналия месец от ЧЕЗ и ЕНЕРГО-ПРО не дадоха конкретна заявка с колко процента трябва, според тях, да се 
увеличи цената на тока. От третото енергийно дружество - EVN, обявиха, че ще поискат поскъпване с близо 7 на сто. 
 
√ Аграрните ни аташета не довели ни един инвеститор 
За 4 години двете аграрни аташета на България в Берлин и Париж не са успели да привлекат нито една немска или френска 
фирма, която да инвестира в българското земеделие или в хранителната промишленост. Това стана ясно от отговори на 
Министерството на земеделието на въпроси на „Труд“. Нулевите резултати се оправдават с политическата нестабилност в 
страната. 
Изтъква се обаче, че аташета са постигнали „задълбочено сътрудничество“ с браншовите организации в съответните страни 
и са способствали за обмен на добри практики. Подчертава се, че са популяризирали български продукти на изложения. 
Факт е обаче, че от 26 години страната ни редовно участва на изложението за храни „Зелена седмица“ в Берлин, като над 
20 години за представянето ни не бе необходимо посредничество на аграрно аташе. Редица години и участията на наши 
фермери на изложения в Париж се случваха без помощта на аграрен аташе. 
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Независимо от резултатите, ведомството на Десислава Танева не мисли да се откаже от аграрните аташета и да използва 
търговските аташета, които Министерството на икономиката също е командировало в тези страни. „Търговските аташета 
и аграрните аташета изпълняват различни дейности, с оглед на спецификата и функциите на двете министерства“, казаха 
от МЗХ. 
На 1 април т.г. изтича първия мандат на двете аграрни аташета. В България се връща аташето ни в Берлин Петя Стелиянова 
и предстои Министерството на земеделието да командирова нов. Представителят ни в Париж Веселина Евдокимова ще 
продължи да изпълнява тази длъжност още 1 година до 1 април 2016 г., след като е поискала удължаване на мандата. 
По неофициална информация издръжката на едно аташе е до около 4000 евро на месец. От агроведомството обаче не 
отговориха на въпрос на „Труд“ какви са разходите за представителството на България в двете страни. 
 
√ Ускоряват изработването на кадастър 
Законова промяна, която готви регионалното министерство, ще ускори изработването на кадастрални карти в България, 
при това без да е нужно допълнително финансиране. 
Идеята е изработените през годините карти на възстановената собственост върху ниви и гори извън населените места да 
се преобразуват автоматично в кадастрални карти. По Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по 
Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд през последните 20 години са 
изработени немалко карти на възстановената собственост. Те вече са били подложени на съдебен контрол, тъй като 
можеха да се обжалват. Затова в поправката на закона се предвижда след преобразуването им в кадастрални тези карти 
да не подлежат на обжалване. 
В момента електронни кадастрални карти има само за 18% от територията на страната, като са обхванати около 30% от 
имотите в България. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Икономическото доверие в еврозоната достигна 4-годишен връх 
Слабото евро и ниските цени на петрола увеличават оптимизма сред потребителите и бизнеса 
Доверието в икономиката на еврозоната е нараснало за четвърти пореден месец през март и е достигнало най-високото 
си ниво от юли 2011 г., показват данните от месечното проучване на Европейската комисия (ЕК). Това е поредният сигнал, 
че слабото евро и ниските цени на горивата спомагат за ускоряване на икономическия растеж в региона. 
През този месец индексът на икономическото доверие на ЕК се е повишил с 1.6% до 103.9 пункта, което надвишава 
средните прогнози на анализаторите за ръст до 103.1 пункта и затвърждава възстановяването на показателя, започнало 
през декември. Отделният индекс на бизнес климата също се е подобрил. 
Икономическо възстановяване  
"Възстановяването не само набира инерция, но и става по-обхватно. Печатането на пари от страна на Европейската 
централна банка (ЕЦБ) помага за по-изгоден курс на еврото, петролът се стабилизира и няма значима заплаха от 
дефлация", коментира пред Reuters Фредерик Дюкрозе, икономист в Credit Agricole. 
Сред отделните членки на еврозоната най-силно подобрение на икономическото доверие се отчита в Италия, следвана от 
Германия, Испания и Холандия. Като цяло домакинствата в еврозоната са много по-оптимистично настроени, но 
тенденциите все още се различават в отделните държави. Във Франция, която е втората най-голяма европейска икономика 
след Германия, индексът се е повишил само с 0.4% през март. 
Въпреки несигурността около ситуацията в Гърция икономиката на валутния съюз, изглежда, най-после успява да остави 
зад гърба си двете последователни рецесии, които преживя след финансовата криза от 2008 г. Еврокомисията очаква 
икономиката на страните, използващи единната валута, да нарасне с 1.3% през тази година и 1.9% през 2016 г. Това ще е 
по-слаб резултат в сравнение с прогнозирания растеж във Великобритания или САЩ, но представлява значително 
подобрение на очакванията за региона, който само преди няколко месеца беше изправен пред опасността от стагнация и 
дефлация. 
Печатане на пари  
Оптимизмът се подкрепя от започналата в началото на месеца програма за количествено облекчаване на ЕЦБ, чрез която 
централната банка ще налее над 1 трлн. евро във финансовата система на региона. За да се бори с ниската инфлация, ЕЦБ 
започна да изкупува държавни и корпоративни ценни книжа на стойност 60 млрд. евро месечно, като се предвижда 
програмата да продължи поне до септември следващата година. Това отслабва курса на еврото спрямо долара, което 
подпомага компаниите износители от еврозоната. 
Друг сигнал, че политиката на ЕЦБ има положителен ефект, са данните от проучването на ЕК за инфлационните очаквания 
на потребителите в региона, които са нараснали за втори пореден месец. Търговците на дребно и индустрията също са 
повишили очакванията си за цените и търсенето. Брюксел отчита ръст в доверието не само на потребителите, но и на 
бизнеса от всички основни сектори. 
 
√ Сливанията и придобиванията в България са намалели с 80% през 2014 г. 
В региона на Централна и в Източна Европа свиването е много по-малко 
Сделките по сливания и придобивания в България през 2014 г. са намалели с 80% до едва 60. Данните са от доклада на 
международната консултантска компания EY (Ernst&Young) за M&A пазара в Централна и Източна Европа. Най-
открояващата се тенденция за България е, че при близо 70% от сделките продавачът и купувачът са от една и съща държава. 
По-голямата част от сделките се оказват чисто спекулативни, тоест купувачът придобива дадена компания с единствената 
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цел да извлече печалба при последваща продажба. Сделките по сливания и придобивания намаляват като цяло в ЦИЕ, но 
с много по-малък темп (16.9%) от този, отчетен в България. Всъщност сривът в България е причината за двуцифрения спад 
на този тип сделки в региона. Ако изключим нашата страна от статистиката, тогава общото понижение за региона се свива 
до 2.8%, или общо 1244 сделки през миналата година. Консултантите обаче не са дали разбивки по държави, а само най-
големите сделки общо. Според класацията на "Капитал" най-голямата сделка е за "Хювефарма" - в нея собствениците, 
братя Домусчиеви, изкупиха дела от 36.6% на американската Rohatyn за 255 млн. евро. На второ място беше продажбата 
на "Телерик". 
На първо място по сделки 
За втора поредна година Турция, Чехия и Полша оглавяват класацията с най-много реализирани сделки. Ако вземем като 
критерий изходящите сделки (местни инвеститори продават на чужди фирми), на първо място в региона е Чехия с 33 
сделки. Страните, които са привлекли най-голям брой чужди инвеститори, са Словения (57%), Словакия (50%) и Гърция 
(41%). Традиционно най-много чужди инвеститори идват от САЩ, Германия и Великобритания. 
Близо 70% от сделките в региона са били осъществени от стратегически инвеститори, т.е. предприятия със сходна дейност 
на компанията, която придобиват. Най-висок процент на този тип инвестиции се наблюдава в Гърция, Словения и Турция. 
Обратно на тази тенденция, в България преобладават финансовите инвеститори. Това са купувачи, които закупуват дадена 
компания с цел печалба при следваща продажба. 58% от всички придобивания и сливания в България през изминалата 
година са били именно с такава цел. 
Най-активните сектори 
Най-много сделки в целия регион са били реализирани в IT сектора - 206, или 16% от всички. България се отчита с втората 
по големина сделка в сектора през годината - продажбата на "Телерик" на Progress Software за 263 млн. долара. 
Изпреварва я само придобиването на румънската компания за видеотехнологии LiveRail Inc. от Facebook, като стойността 
на сделката беше 500 млн. долара. 
Производственият сектор е вторият най-активен през 2014 г. с реализирани 155 сделки. Една от най-големите сделки е 
отново продажба на българска компания: Livero Establishments продаде "Булгартабак" за 178 млн. долара. Другите най-
големи сделки са придобиването на чешката Evraz Vitkovice Steel a.s. от британската Marinley Holdings за 287 млн. долара 
и придобиването на турската компания Paşabahçe от ЕБВР за 158 млн. долара. 
Третият най-активен сектор е на услугите с 120 сделки през 2014 г. и среден размер на сделките с оповестена стойност от 
около 12 млн. долара. 
Очаквания за България през 2015 г. 
Въпреки рязкото намаляване на сделките на M&A пазара в България през изминалата година от EY очакват, че ще има 
раздвижване през 2015 г. главно поради по-голяма активност от местни компании. Според Ангел Келчев, мениджър от 
отдел "Консултации по сделки" в "ЕY България", "българските фирми все повече ще търсят възможности за растеж 
посредством стратегически и финансови инвеститори". Той още смята, че има "активизиране на местни играчи, които все 
повече започват да оценяват сливанията и придобиванията като важна част от стратегията им за фирмен растеж. Трудно е 
обаче да прогнозираме колко от тези възможности ще се превърнат в реални сделки. Голяма част от малките и средните 
семейни предприятия в страната със сериозен потенциал за бъдещо развитие още са резервирани към проактивен 
инвеститорски интерес и търсят такъв, когато са налице сериозни проблеми. Очакваме обаче това да се промени 
вследствие на изключително високите налични нива на кеш у регионалните и глобални инвеститори". 
Най-големи сделки в IT 
1. Facebook придоби LiveRail Inc. за 500 млн. долара. 
2. Progress Software придоби българската "Телерик" за 263 млн. долара. 
Най-големи сделки в производствения сектор 
1. Marinley Holdings придоби Evraz Vitkovice Steel a.s. за 287 млн. долара. 
2. Livero Establishments придоби "Булгартабак холдинг" за 178 млн. долара. 
3. ЕБВР придоби турската компания Paşabahçe за 158 млн. долара. 
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Вестник Сега 
 
√ Финансовото министерство не спази закона за такса смет 
Бизнесът и общините не могат да се разберат как да се смята налогът 
Министерството на финансите все още не е представило проект на наредба за новата методика за такса смет, въпреки че 
крайният срок за това беше вчера. От 2016 г. общините трябва да са въвели нови основи за изчисление на налога, различни 
от данъчната оценка. От ведомството на Владислав Горанов обясниха пред "Сега", че работата продължава "усилено". В 
същото време от бизнеса поискаха спешно да се приеме методика, а общините настояват работната група да обсъжда 
вариантите още месец. 
Работодателските организации твърдят, че е постигнат консенсус за принципите, които да залегнат в новата методика за 
такса смет. Това каза пред "Сега" Илияна Павлова от Българската стопанска камара. Според тях таксата ще се състои от два 
елемента. Единият е събиране и транспортиране, а другият - депониране на отпадъците. Така отпада поддръжката на 
обществени места, като идеята е разходите по това перо да се покриват чрез данък сгради. Основите за изчисление, които 
са обсъждани в работната група, са брой ползватели и тон образуван отпадък. Общините ще могат да избират между двете. 
При първия вариант собствениците ще трябва в края на всяка година да декларират колко души живеят в определен имот. 
"За целта ще бъде създаден специален регистрационен ред", обясни Павлова. При този вариант се предвиждат и санкции 
за хората, които не са декларирали броя на живеещите. Санкцията ще се изразява в пресмятане на таксата на база данъчна 
оценка, както е сега масово в много общини. При втория вариант - според отпадъка, общините ще могат да изберат как да 
измерват количеството - чрез торбички, кофи или друго. Той обаче е приложим за по-малките общини, които са с 
еднофамилни къщи или с по-малко население.  
От Сдружението на общините обаче твърдят, че има много въпроси, по които няма консенсус, и очакват работата на 
работната група да се удължи с месец. "Ние искаме да има много повече варианти за основи за изчисление на такса смет", 
коментира зам. изпълнителният директор на сдружението Емил Савов.  
СМЕТКИ 
Последните сметки на Столичната община показват, че ако общината избере да изчислява такса смет на човек, то тогава 
ще се пада по 85 лв. на лице от дадено домакинство. При другия вариант, ако се избере на основа торбички, излиза по 3 
лв. на торбичка. Пак по сметки на общината: ако се ползват торбички с вместимост 30 литра, или 7 килограма, а цената на 
килограм за София е 41 ст., се получава малко повече от 2.40 лв. Като се таксува и торбичката, е изчислено, че софиянци 
ще трябва да дават по 3 лв. на торбичка. 
 
√ Научният фонд има ново ръководство 
Фонд "Научни изследвания" има нов изпълнителен съвет. Мандатът на предишния съвет изтече преди 20 дни и аз помолих 
висшите училища и научните организации да внесат своите кандидатури за нов състав, обясни просветният министър 
Тодор Танев. Според него част от предложените имена били в конфликт на интереси и затова отпаднали от списъка. В 
новия състав на фонда влизат математикът Николай Николов, Стефан Хаджитодоров, Георги Момеков, Светла Русева, Анна 
Пройкова, Анушка Станчева, Диана Котева, Анна-Мария Тотоманова и Геновева Жечева като представител на 
Министерството на образованието. Предстои съветът да избере свой председател. 
Министърът намекна, че и при последната конкурсна сесия, която се проведе преди встъпването му в длъжност, има 
сигнали за нередности. Министерството не може да носи отговорност за несвършеното от предишните екипи, беше 
категоричен Танев. Научният фонд стана скандално известен с конкурсната сесия от 2012 г., когато голяма част от 
финансирането отиде за проекти на фирми или колективи, близки до тогавашния министър Сергей Игнатов и бившето 
ръководство на фонда. Засега не е ясно дали сегашният управител на научния фонд Николай Христов ще остане на поста 
си. В парламента има внесени промени в законодателството, според които управителят ще се избира, а няма да се 
назначава от министъра, както е в момента. 
 
√ Природният газ поевтинява с 13% от утре 
Намаление на цената на природния газ през второто тримесечие с 13.1% одобри вчера Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР). Точно толкова поискаха преди дни и от обществения доставчик "Булгаргаз". Новата цена ще важи от 
утре. С нови 10% може да падне цената на синьото гориво през третото тримесечие - от юли, допусна вчера шефът на 
компанията Петьо Иванов. 
"Действително имаме очаквания, ако се задържат цените на петрола и курсът на долара спрямо лева на сегашните 
равнища, през третото тримесечие отново да имаме намаление в рамките на до 10%", заяви той пред БНР. "Булгаргаз" ще 
започне със собствени средства да купува синьо гориво за хранилището в "Чирен" в размер на около 280 милиона 
кубически метра. "Ще се търсят и други форми на финансиране, включително и обявяване на процедура за акредитираща 
институция", каза още Петьо Иванов. Новите цени на газа ще доведат и до по-ниски цени на парното. Точно с колко ще 
поевтинее топлото и горещата вода все още не е ясно, но се очаква намалението в различните градове да бъде с до 10%. 
Междувременно, за да не фалира, свързваната с бизнесмена Христо Ковачки "Топлофикация-Русе" реши да изпълни 
ремонтната програма за тази година през април-май. Обикновено профилактиката и спирането на топлата вода се правят 
през юли и август. Причината за изтеглянето на графика е в последните промени в енергийния закон, според които токът, 
произведен по неефективен метод, не се изкупува задължително от НЕК. В момента засегнатите дружества не могат да 
продават този ток и на свободния пазар заради липсата на нормативна уредба. Очаква се правният вакуум да бъде 
преодолян до започването на новата регулаторна година от 1 юли. 
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Вестник Преса 
 
√ Калфин представя предложения за усъвършенстване на пенсионната система 
Ако намеренията станат факт, през година осигуровката за пенсия ще расте с 0,5%, а тази за безработица - с 0,2 на 
сто 
Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин ще представи предложенията си за усъвършенстване на 
пенсионната система, предаде БНР. 
Ако намеренията станат факт, през година осигуровката за пенсия ще расте с 0,5%, а тази за безработица - с 0,2 на сто. 
Според друго от предложенията възрастта за пенсиониране трябва да стане 65 години - за мъжете през 2029-та година, а 
за жените - през 2037-ма. Предложенията срещнаха сериозен отпор от страна на бизнеса. Някои работодатели дори 
заплашиха със съкращения, припомня Нова телевизия. 
Според Калфин, увеличаването на пенсионната възраст е неизбежно, а предложенията за замразяването й - 
нереалистични. 
"При сегашната демографска картинка, ако запазим сегашната система, след 10-15 години действително обричаме хората 
на съвсем мизерни пенсии. Целта е за трета категория труд - 65 години, като за мен това би трябвало да се случва 
достатъчно плавно", смята вицепремиерът. 
Социалното министерство ще предложи нови правила за ранно пенсиониране. През 2014 година средната възраст за 
пенсиониране е 57 години и 4 месеца, тя е доста ниска, посочи Калфин.  
Към момента над половината от парите за пенсии идват директно от данъци. За намаляване на тази зависимост на 
Държавното обществено осигуряване е нужно увеличение на вноските, смята министърът. "Търсим възможности също 
така за увеличаване на вноските. Това, което аз предлагам, е по-плавно, но по-дълъг период".  
Предложенията на министерството за пенсионна реформа ще бъдат подложени на публично обсъждане от социалните 
партньори. Ивайло Калфин се надява те да станат факт преди лятната ваканция на депутатите. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Гърция удря с 26% данък нашите стоки 
За Атина всяка сделка с БГ фирма е скрита далавера 
Сезираме Европейската комисия, налогът нарушава правилата в ЕС 
Жесток данък от 26% въведе Гърция за всички фирми, които купуват български стоки. Това може да унищожи търговските 
отношения между двете страни. В понеделник министърът на финансите Владислав Горанов изпрати писмо до 
европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз Пиер Московиси. В 
него изразява позицията на България, че данъчните промени в Гърция нарушават правилата в ЕС. Те са обнародвани в 
Държавния вестник на Гърция на 21 март 2015 г. 
Промените предвиждат да не се признават за данъчни цели разходите в полза на физическо или юридическо лице, 
регистрирано в държава с преференциален данъчен режим, освен ако данъчно задълженото лице не докаже реалност на 
разходите и те не са направено с цел укриване на данъци. За да бъдат признати разходите за данъчни цели, върху тях се 
въвежда данък от 26%. Удържаният налог може да бъде възстановен до 3 месеца, ако се докаже пред гръцките данъчни, 
че сделката е обичайна и на пазарни цени. В списъка на държавите с преференциален данъчен режим са включени три 
държави от ЕС - България, Кипър и Ирландия, както и Гибралтар и Лихтенщайн. В резултат на тези промени при внос от 
България гръцките дружества ще трябва да плащат предварителен данък от 26% върху всеки разход. Промените ще ударят 
и българските превозвачи, които доставят стоки от и до Гърция, тъй като с данъка от 26% ще се облагат и плащаните на тях 
суми. Все още не е ясно по какви критерии данъкът ще може да се върне. Новите правила на облагане в Гърция ще ударят 
и свързаните фирми, които имат дейност в двете страни. Така в Гърция ще трябва да се облагат всички лихви, авторски и 
лицензионни възнаграждения, които се насочват към дъщерни компании у нас. С новите правила в Гърция по презумпция 
се приема, че сделките се осъществяват с цел данъчна измама или отклонение от данъчно облагане, само на основание 
на това, че данъчните режими на облагане с корпоративен данък в тези три страни от ЕК са по-благоприятни в сравнение 
с режима на облагане на Гърция, се посочва в писмото на министър Горанов. Допускането на подобна практика от една 
държава членка на ЕС би имало изключително силен негативен ефект и би подкопало цялостното функциониране на 
вътрешния пазар на общността, се посочва още в писмото. Въведеното облагане в Гърция нарушава принципите за 
свободно движение на стоки, услуги и капитали в ЕС, се посочва още в писмото. За гръцките данъкоплатци има огромен 
риск при сключване на сделки с фирми от България, Ирландия и Кипър те да бъдат третирани като фиктивни и разходите 
да не бъдат признати. Новите правила в Гърция нарушават принципите за свободно установяване в ЕС, за 
пропорционалност, за правна сигурност, както и за недискриминация, се посочва в писмото на министър Горанов. 
Поправките в данъчното облагане на Гърция вероятно са продиктувани от факта, че през последните години има 
тенденция за прехвърляне на дейността на гръцки дружества в България заради сложната икономическа ситуация в 
южната ни съседка и по-благоприятната бизнес среда у нас, коментират финансисти. Въведената от Атина мярка не може 
да се счита за ефективна за предотвратяване на укриването на данъци и не оправдава нарушаването на основополагащите 
принципи на правото на ЕС, завършва Горанов. 
Към настоящия момент не могат да бъдат изчислени в реален размер възможните щети, но ако законовите разпоредби в 
Гърция не бъдат променени в краткосрочен план, стокообменът между София и Атина ще падне с 20%, се посочва в 
писмото. Близостта между двете държави предопределя големия обем на търговия между тях. Стокообменът между 
България и Гърция за 2013 г. е 2,98 млрд. евро, а за 2014 г. - 2,818 млрд. евро. 
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€3,5 млрд. вложени у нас от южната ни съседка 
3,58 млрд. евро са инвестициите от Гърция в България за периода от 1996-2014 г. Това е 8,2% от общия обем на чуждите 
вложения за периода, се посочва в писмото на министъра на финансите Владислав Горанов до еврокомисаря Пиер 
Московиси. Гърция е на трето място по чужди инвестиции у нас след Холандия и Австрия. Южната ни съседка е сред 
първите по преки инвестиции в секторите търговия, финансово посредничество и недвижими имоти. По данни на БНБ за 
2014 г. нетните плащания към Гърция надхвърлят притока на преки инвестиции с 30 млн. евро. До края на 2014 г. в България 
са регистрирани 14 400 гръцки фирми, от които са заличени 225, а от 2009 г. до момента са регистрирани 9375 и са 
пререгистрирани 1729 фирми - общо 11 104 действащи търговски дружества с гръцко участие, се посочва в писмото на 
Горанов. 
Изнасяме текстил, метали и храни 
Износът от България за Гърция е съсредоточен в три основни сектора - текстилни изделия и материали, метали и 
електрическа енергия. Наблюдава се все по-голям дял на хранителните продукти като пшеница, слънчогледово олио, 
сирене, извара, месо, нефтени масла и тютюн. 
Въпреки че през 2014 г. стокообменът с Гърция намалява с 5,5%, се запазва положителното търговско салдо за България - 
144 млн. евро. Гърция заема първо място по стокообмен на България сред балканските държави и 5-то място сред 
търговските партньори на България в света, както и 4-то място в стокообмена сред страните от ЕС (след Германия, Италия 
и Румъния). По отношение на износа на България Гърция е на 5-то място с дял от 6,7% (след Германия, Турция, Италия и 
Румъния). По отношение на вноса е на 6-то място с дял от 5,1% (след Русия, Германия, Италия, Румъния и Турция). 
Шамар за индустрията ни 
Металурзи молят Кристалина и евродепутатите ни за помощ 
Българските предприемачи с тревога посрещат новината за последните промени в гръцкото данъчно законодателство. 
Решението за авансово облагане на търговските сделки с държави членки на ЕС, които имат по-ниски данъци от тези в 
Гърция, ще удари сериозно българската индустрия. За това алармира Браншовата асоциация на металургичната индустрия 
(БАМИ). Оттам са изпратили преди дни писмо до еврокомисаря и заместник-председател на Европейската комисия 
Кристалина Георгиева и до всички български евродепутати с искане да се проучи доколко новото облагане в Гърция 
съответства на европейските принципи и норми за свободно движение на стоки и капитали. От нашата металургична 
асоциация искат Брюксел да защити интересите на бизнеса в останалите държави членки и да не се допуска двойно 
данъчно облагане. 
Кристалина Георгиева е информирала БАМИ, че техният апел е препратен към еврокомисаря за финансовите и 
индустриалните въпроси Пиер Московиси. 
"Като съседна европейска страна българският бизнес има широки контакти и търговски взаимоотношения с гръцки фирми 
и свързани дружества у нас. Много от тези фирми са инвестирали в българската икономика огромни средства, включително 
в дейности от тежката промишленост с голям дял в производството и износа на България", се казва в писмото до 
Кристалина Георгиева, подписано от председателят на БАМИ Антон Петров. Той е представител на гръцкия холдинг 
"Виохалко", който има у нас няколко металургични предприятия - "Стомана Индъстри", "София мед", "Етем". 
Българските търговци са притеснени, че авансовият данък, с който ще бъдат обложени техните гръцки партньори, ще 
предизвика стопиране на търговските контакти и отлив на инвестиции. Предвиденото възстановяване на авансовия данък 
в размер на 26% на практика ще бъде продължителен процес на доказване пред държавната администрация. Гръцките 
фирми ще трябва да докажат с документи, че обявената стойност на сделката е реалната пазарна стойност. "В тази ситуация 
много фирми ще имат ликвиден проблем и ще бъдат изправени пред фалит", прогнозира Петров. Работещи български 
фирми, свързани с гръцки собственици, също ще бъдат изправени пред финансови проблеми. Това ще намали 
конкурентоспособността им и ще доведе до загуба на пазари, спад в производството и освобождаване на работна ръка. 
Експерти се съмняват, че мярката ще проработи 
Гърция едва ли ще въведе на практика авансов данък от 26% върху сделките с държави с преференциален данъчен режим. 
Това смятат експерти, според които новото правителство в Атина по-скоро показва, че е загрижено да спре изтичането на 
капитали и да постигне финансова стабилизация. Предстои тепърва да се изработят необходимите промени в правилника 
за прилагане на данъчния закон. Те обаче може да се окажат такива, че да не дават възможност за облагане така, както е 
разписано в закона, допускат експерти. 
БИЗНЕСЪТ 
Може да поискаме излизане от ЕС 
Кирил Жендов, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите 
Излизаме от Европа. България, както и Гърция, са част от един общ европейски пазар и не може Атина да налага 
допълнително рестрикции към българските зърнопроизводители. Както и ние в България спазваме всички изисквания, 
така и гърците нямат право да ни режат. Ако мярката остане, не изключва големи зърнопроизводители да се обединят с 
искане България да не е част от Европа. 
Реагирайте остро, чака ни има лавина от фалити 
55-годишният гръцки предприемач Йоанис Козас от дълги години живее в Благоевград. Собственик е на фирма за 
преработка на маслини. 
Този данък за нас е огромен проблем, той пречи на бизнеса, а губи и България. Защото много мои сънародници ще отидат 
в други държави, за да не фалират с този налог от 26%. Това е поредното безумие на гръцкото правителство, голяма 
тъпотия. Целта на тази мярка е да се пречи на бизнеса и да се удари България, тъй като у нас има много гръцки фирми. 
Много от тях работят на ишлеме, готовата продукция реализират обратно в Гърция. С този данък означава, че при всяка 
фактура ще трябва да се плащат 26% върху стойността в нея. Клиентите ми ще откажат да работят с мен, ще търсят 
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партньори в страни като Албания. Аз ще фалирам, а България ще загуби 200 работни места. А такива като мен са стотици. 
Въвеждането на този налог е недомислен ход. Родината ни веднъж ни прогони в чужди страни да правим бизнес, сега иска 
да ни убие. Призовавам България и Европейският съюз да реагират много остро и веднага срещу безумието на гръцкото 
правителство, за да може по най-бързия начин да отпадне този огромен данък от 26%. Такова нещо няма никъде по света. 
Не бива Европа да позволи на гръцкото правителство да прави каквото си иска. Нашите управници търсят най-лесния начин 
да напълнят хазната - като измислят безумни данъци. А не мислят как да направят реформи и да спрат излишните харчове. 
Ако не се премахне този налог, то ще има лавина от фалити на гръцки фирми в България. 
Превозвачи: Строят кабинки на границата, ще събират такси 
Все още нямаме информация относно данъчните нововъведения в Гърция. Говори се нещо, коментира се нещо, но засега 
официално никой нищо не казва. Това заяви за "Стандарт" председателят на Българската асоциация на сдруженията в 
автомобилния транспорт (БАСАТ) Миролюб Столарски. 
Че ще се въвежда нещо от южната ни съседка обаче се вижда, тъй като лично аз си дойдох в неделя от Гърция и установих, 
че гърците усилено изграждат кабинки от тяхна страна на граничните контролнопропускателни пунктове. След като строят 
кабинки, значи се готвят и да въведат някакви нови такси, но за кого, какви и откога, засега поне на нас, превозвачите, не 
е ясно, коментира още председателят на БАСАТ. 
Нищо за никакви нови данъци в Гърция не знаем, каза Красимир Лалов, зам.-председател на Националното сдружение на 
българските превозвачи. Ръководството на ИА "Автомобилна администрация" не ни информира за абсолютно никакви 
новости, които ни засягат като превозвачи, научаваме нещата постфактум чрез лични контакти и от медиите, коментира 
Лалов. 
Все още нямаме никаква информация за въвеждането на нови данъци в Гърция, заяви за "Стандарт" и Илиян Филипов, 
член на УС на Съюза на международните превозвачи и собственик на най-голямата компания товарни автомобилни 
превози в България - ПИМК. Въпреки че тази информация пряко ни засяга, тъй като приходите ни от навлата до и от Гърция 
са над 1 млн. евро месечно, допълни Илиян Филипов. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Производствените цени с лек ръст 
В текстилното производство е отчетено нарастване на цените с 0,5%. 
През февруари индексът на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността е с 0,7% над равнището от 
предходния месец, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). 
През втория месец на годината увеличението на цените в преработващата промишленост е с 1,1%, в добивната 
промишленост - с 0,7%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,1%. През януари 
индексът на цените на производител в промишления сектор отбеляза спад за трети пореден месец, като забави темпа на 
спад до 0,9% на месечна база. 
През февруари в преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при 
производството на химични продукти - с 1,9%, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 0,5%. 
Намаление е отчетено при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1,3%, и при печатната дейност и 
възпроизвеждането на записани носители - с 0,4%. 
Общият индекс на цените на производител през февруари 2015 г. нараства с 1,4% спрямо предходния месец. По-високи 
цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 1,9%, в добивната промишленост - с 1,6%, и при производството 
и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,1%. 
 
Списание Мениджър 
 
√ 30 промени за пенсиите 
Пакет от над 30 промени в осигурителното законодателство ще представи във вторник вицепремиерът Ивайло Калфин. 
Така той ще спази обещанието си до 31 март да приключат обсъжданията за пенсионната реформа и всички предложения 
да влязат в парламента. 
Две теми обаче липсват от пакета мерки на Калфин, научи в. "Стандарт". Това са затягането на контрола при инвалидните 
пенсии и възрастта за пенсиониране в сектор "Сигурност". 
Работната група към здравното министерство все още умува как да се реформира системата на ТЕЛК-овете, които издават 
решенията за инвалидност. Силовите ведомства също не са представили своите виждания за условията за пенсиониране 
на полицаи, военни, пожарникари, надзиратели в затворите. 
Вицепремиерът Ивайло Калфин, който настоява за въвеждане на възраст за пенсиониране за тази категория работещи, все 
още не е разговарял по темата с новия министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Предложенията по тези две 
теми ще бъдат включени до средата на април в пакета с мерки за реформиране на пенсионноосигурителната система. 
В началото на май те трябва да бъдат одобрени от Министерски съвет, след което влизат в парламента. Очакванията на 
вицепремиера Ивайло Калфин са депутатите да ги гласуват, преди да излязат в лятна ваканция, за да може спокойно 
бюджетът за 2016 г. да бъде съобразен с пенсионните промени. 
 Сред най-важните от тях е увеличението на пенсионната възраст до 65 г. и за мъжете, и за жените. Предложението на 
социалното министерство, което се подкрепя от по-голямата част от експертите, е то да става плавно с по 1 месец годишно 
за мъжете и с по 2 месеца за жените. Социалното министерство предлага и плавен ръст в следващите 12 г. на 
осигурителните вноски за пенсия и за безработица, така че общият им ръст да е 4,5%. 
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Вицепремиерът Ивайло Калфин планира да представи предложенията за пенсионни промени пред всички парламентарни 
партии поотделно, преди да започнат обсъжданията в пленарна зала и в комисии. 
 
investor.bg 
 
√ За сезонния труд в земеделието ще се плаща с ваучери 
Работна група от експерти към социалното министерство подготвя мерките за гъвкава заетост 
Готвят се законодателни промени, които да позволят въвеждането на ваучерна схема за заплащане на сезонния труд в 
земеделието. Работна група от експерти към социалното министерство подготвя мерките за гъвкава заетост, които се 
очаква да влязат в сила още през идващото лято. Това обяви в Разград председателят на социалната комисия в парламента 
доктор Хасан Адемов на среща с доставчиците на социални услуги от региона, информира в днешния си брой в. „Стандарт“. 
Промените предвиждат работодателите, които наемат хора на дневна надница в полето, да заплащат за труда с ваучери. 
Ценните книжа, които земеделският стопанин ще купува от държавата, ще гарантират, че осигурителните и данъчните 
вноски за работниците му са авансово платени. 
Надничарите пък, които получават ваучерите, ще ползват правата на трудово осигурения работник, за времето, в което 
реално са били на работа. Дневното заплащане ще гарантира, че семействата на работещите няма да загубят правото си 
на социално подпомагане, ако заплатата от полския труд е за няколко дни или месеца. 
Гъвкавата схема на заплащане ще помогне на производителите, които отглеждат плодове, зеленчуци и земеделски 
култури, за прибирането на които те имат нужда от многобройна работна ръка за кратко време през летния сезон. 
Ваучерите ще стимулират и безработните, които живеят от помощи, да се хващат на работа в полето, без да се страхуват, 
че надничарството ще ги извади от програмите за социално подпомагане, обясни доктор Адемов. 
 


