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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите
Вестник Класа
√ Бизнесът иска по-дълъг срок за онлайн връзката с данъчните
http://www.klassa.bg/news/Read/article/157828_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D
1%82+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B3+%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%
BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1
%81+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
Работодателите от Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ настояват да се преразгледат
сроковете и санкциите за онлайн връзка на търговците с Националната агенция по приходите, съобщиха от
асоциацията пред БТА. Крайният срок за свързване на фискалните устройства на регистрираните по ЗДДС
лица с електронната система на данъчните в момента е 30 септември. Този срок е трудно постижим, посочват
работодателите в писмо до министъра на финансите Симеон Дянков и до директора на НАП Красимир
Стефанов.
Асоциацията е изчислила, че подмяната на около 300 хиляди касови апарата заедно с поддържането на
онлайн връзка ще струва приблизително 100 милиона лева. Тази сума ще трябва да се плати от бизнеса, и то
в условията на криза и обективни финансови затруднения. Работодателите са на мнение, че търговците имат
желание да приспособят фискалните си устройства с дистанционната връзка, "но производителите на
фискални устройства надали ще успеят да произведат навреме, нито сервизните фирми ще смогнат да
обслужат всичките 300 000 регистрирани досега фискални устройства".
Ако на 1 октомври 2011 г. някой търговец не е свързал онлайн с НАП касовия си апарат, следва да му се
наложи парична глоба, но санкция от 3000 до 10 000 лева е прекомерно висока, съизмерена с оборотите на
немалка част от търговците, смятат експертите на АИКБ.
В становището до министъра те предлагат НАП текущо да следи процеса, да съдейства за адаптирането на
фискалните апарати с GPRS връзка и при необходимост да инициира удължаване на сроковете, предвидени в
наредбата.
Бизнесът предлага още стойността на новите фискални устройства да се приспада от дължимия данък върху
печалбата на търговците, като по този начин държавата стимулира изпълнението на тази мярка. Такова
данъчно облекчение не е предвидено в бюджета за 2011 г., затова работодателите предлагат то да се
използва през следващите две години.
АИКБ настоява да се преразгледат още веднъж нивата на предвижданите глоби и да се въведе гратисен
период за санкционирането, ако възникнат обективни технически затруднения.
Посредством онлайн връзката инспекторите в НАП ще могат по всяко време да правят проверки от
разстояние без знанието на търговеца, а след това да сравняват установеното с данните, изпратени в отчетите
до приходната агенция. Очаква се, че по този начин данъчните ще могат да осъществяват по-добър контрол,
че много от скрития оборот ще излезе наяве. Такава система е въведена в съседна Сърбия през 2005 г.
Данъчните ще имат 60 дни да проверяват прехвърлянето на фирма
Данъчните вече ще издават удостоверение за преобразуване или прехвърляне на предприятие в срок от 60
дни след подаване на уведомление от търговеца за фирмената реорганизация, реши парламентът, който
вчера прие на второ четене промени в Данъчноосигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Досега срокът
беше 7 дни и не даваше реална възможност за контролни и обезпечителни действия, посочва в мотивите си
вносителят на измененията – МС. Пламен Орешарски от Коалиция за България поиска проверката на НАП да е
един месец, но предложението не беше прието. Когато има фирмена реорганизация, 60-дневният срок няма
да я затрудни, защото в този период експерти трябва да ревизират дейността на фирмата, заяви
председателят на бюджетната комисия и депутат от ГЕРБ Менда Стоянова.
С измененията се увеличава сумата от 100 000 на 500 000 лв., под която обстоятелствата, служещи за
основание за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно
облагане за доход от източник в страната на чуждестранно лице, се удостоверяват пред платеца на дохода, а
не пред органа по приходите.

Вестник Стандарт
√ Искат отсрочка за касовите апарати
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-02-03&article=356287
Удължаване на срока за свързване на касовите апарати с НАП искат от Асоциацията на индустриалния
капитал в България. Опасенията на бизнеса са, че производителите на фискални устройства и сервизните
фирми няма да успеят да обслужат всичките 300 000 фискални устройства в страната. Според АИКБ
връзването на 300 000 касови апарата заедно с поддържането на онлайн връзка ще струва 100 млн. лв. Ако на
1 октомври някой регистриран по ДДС търговец не е свързал онлайн с НАП касовия си апарат, може да отнесе
глоба от 3000 до 10 000 лв. Бизнесът иска тази глоба да бъде намалена.
Вестник Сега
√ Данъци
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8239&sectionid=3&id=0000604
Срещу феномена "клошари във фалит" е насочена промяна
в Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК), гласувана от депутатите вчера. Тя предвижда при
прехвърляне или преобразуване на фирма данъчните да имат 2 месеца време, за да проверят задълженията
й и ако се налага, да наложат запори на сметки и на имущество за обезпечаване на вземания на бюджета.
Целта е да се спре масовото прехвърляне на източени дружества на неграмотни, невменяеми и крайно бедни
хора. Сега НАП има само 7 дни да издаде документ, че е уведомена за прехвърлянето на фирмата, и не може
да вземе никакви обезпечителни мерки.
Данъчните ще четат кредитните досиета
на граждани и фирми, реши парламентът вчера. Когато НАП стартира проверка на физическо лице например,
ще може да иска от банките данни за заемите му. Трезорите ще са длъжни да представят всички документи,
въз основа на които е отпуснат заемът - без онези, които съдържат банкова тайна. НАП ще може да прави
"ревизии по аналогия" и за осигуровки, предвижда друга промяна в ДОПК. В момента това е възможно само
за данъци. За целта ще се сравняват осигурителните доходи на сходни фирми. Ако например в два съседни
хотела рецепционистите получават съответно 420 лв. и 1300 лв., данъчните ще могат да начислят осигуровки
на първия хотел върху 1300 лв.
Бизнесът иска да се удължи срокът
за онлайн свързване на касовите апарати с НАП. От 1 януари предаването на данните за оборота в реално
време е задължително за бензиностанциите, а до 30 септември всички фирми, регистрирани по ДДС, също
трябва да се вържат в НАП. Според Асоциацията на индустриалния капитал това е недостатъчно време за
производството и монтажа на 300 000 касови апарата и на GPRS модули, а подмяната ще коства на бизнеса
към 100 млн. лв.
Бюджетът е завършил 2010 г.
с 2.78 млрд. лева дефицит, което е с над 400 млн. лв. по-малко от планираното. Данъчните приходи са
изпълнени на 100.2%., сочи справка на МФ към края на декември. Разходите са изпълнени на 96% от разчета,
което значи, че по-малкият дефицит е дошъл от удържане на харчовете. Фискалният резерв към 31 декември
е малко над 6 млрд. лв.
www.infoweek.bg
√ Срокът за свързване на търговците към НАП е непостижим
http://www.infoweek.bg/tab_it/it.php?show_category=2&show_sub_category=1&id=9007
Крайният срок 30 септември 2011 г. за изпълнение на наредбата за свързване на фискалните устройства на
регистрираните по ЗДДС лица с електронната система на НАП е труднопостижим и изпълним, заявява
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в писмо до министъра на финансите Симеон
Дянков и до директора на НАП Красимир Стефанов.
Работодателската асоциация смята, че търговците имат желание да приспособят фискалните си устройства с
дистанционната връзка, но производителите на фискални устройства едва ли ще успеят да произведат
навреме, нито сервизните фирми ще смогнат да обслужат всичките 300 000 броя регистрирани досега
фискални устройства.
Според АИКБ подмяната на около 300 хиляди касови апарата заедно с поддържането на онлайн връзка ще
струва приблизително 100 милиона лева. Тази сума ще трябва да се плати от бизнеса, и то в условията на
криза и обективни финансови затруднения, сигнализират работодателите.

Ако на 1 октомври 2011 г. някой търговец не е свързал онлайн с НАП касовия си апарат, следва да му се
наложи сурова парична глоба, но санкция от 3000 до 10 000 лева е прекомерно висока, съизмерена с
оборотите на немалка част от търговците, изчисляват експертите на АИКБ.
В аргументирано становище до министъра те предлагат НАП текущо да следи процеса, да съдейства за
адаптирането на фискалните апарати с GPRS връзка и при необходимост да инициира удължаване на
сроковете.
АИКБ смята, че стойността на новите фискални устройства директно трябва да се приспада от дължимия
данък върху печалбата на търговците, като по този начин държавата стимулира изпълнението на тази мярка.
Такова данъчно облекчение обаче не е предвидено в бюджета за 2011 г., затова работодателите предлагат то
да се използва през следващите две години.
АИКБ настоява да се преразгледат още веднъж нивата на предвижданите глоби и да се въведе гратисен
период за санкционирането, ако възникнат обективни технически затруднения.
www.dir.bg
√ Отлагане на онлайн връзката на търговците с НАП искат работодатели
http://novini.dir.bg/news.php?id=7916455
АИКБ настоява да се преразгледат сроковете и санкциите, тъй като до 30 септември сервизните фирми
няма да смогнат да обслужат всичките 300 000 регистрирани досега фискални устройства
Крайният срок 30 септември 2011 г. за изпълнение на Наредба № Н-18 за свързване на фискалните устройства
на регистрираните по ЗДДС лица с електронната система на НАП е трудно постижим и изпълним, заявява
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в писмо до министъра на финансите Симеон
Дянков и до директора на НАП Красимир Стефанов. Работодателската асоциация смята, че търговците имат
желание да приспособят фискалните си устройства с дистанционната връзка, но производителите на
фискални устройства надали ще успеят да произведат навреме, нито сервизните фирми ще смогнат да
обслужат всичките 300 000 броя регистрирани досега фискални устройства.
√ Искат удължаване на срока за онлайн връзка с НАП
http://banks.dir.bg/2011/02/02/news7912055.html
Работодателите от Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ настояват да се преразгледат
сроковете и санкциите за онлайн връзка на търговците с Агенцията по приходите, съобщиха от Асоциацията.
Крайният срок 30 септември 2011 г. за изпълнение на наредбата за свързване на фискалните устройства на
регистрираните по ЗДДС лица с електронната система на НАП е трудно постижим и изпълним, заявяват от
АИКБ в писмо до министъра на финансите Симеон Дянков и до директора на НАП Красимир Стефанов.
Работодателската асоциация смята, че търговците имат желание да приспособят фискалните си устройства с
дистанционната връзка, "но производителите на фискални устройства надали ще успеят да произведат
навреме, нито сервизните фирми ще смогнат да обслужат всичките 300 000 регистрирани досега фискални
устройства". В АИКБ са пресметнали, че подмяната на около 300 хиляди касови апарата заедно с
поддържането на онлайн връзка ще струва приблизително 100 милиона лева. Тази сума ще трябва да се
плати от бизнеса, и то в условията на криза и обективни финансови затруднения, посочват работодателите.
Ако на 1 октомври 2011 г. някой търговец не е свързал онлайн с НАП касовия си апарат, следва да му се
наложи парична глоба, но санкция от 3000 до 10 000 лева е прекомерно висока, съизмерена с оборотите на
немалка част от търговците, смятат експертите на АИКБ.
В становището до министъра те предлагат НАП текущо да следи процеса, да съдейства за адаптирането на
фискалните апарати с GPRS-връзка, и при необходимост да инициира удължаване на сроковете, предвидени
в Наредба Н-18.
АИКБ смята, че стойността на новите фискални устройства трябва да се приспада от дължимия данък върху
печалбата на търговците, като по този начин държавата стимулира изпълнението на тази мярка. Такова
данъчно облекчение не е предвидено в бюджета за 2011 г. затова работодателите предлагат то да се
използва през следващите две години.
АИКБ настоява да се преразгледат още веднъж нивата на предвижданите глоби и да се въведе гратисен
период за санкционирането, ако възникнат обективни технически затруднения

www.investor.bg
√ АИКБ: Срокът за онлайн връзка на търговците с НАП е трудно изпълним
http://www.investor.bg/news/article/111920/332.html
Крайният срок 30 септември 2011 г. за свързване на фискалните устройства на регистрираните по закона за
ДДС лица с електронната система на Националната агенция по приходите (НАП) е трудно постижим и
изпълним, заявяват от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в писмо до министъра на
финансите Симеон Дянков и до директора на НАП Красимир Стефанов.
Работодателската асоциация смята, че търговците имат желание да приспособят фискалните си устройства с
дистанционната връзка, но производителите на фискални устройства може да не успеят да ги произведат
навреме, нито сервизните фирми ще смогнат да обслужат всичките 300 000 броя регистрирани досега
фискални устройства.
В АИКБ са пресметнали, че подмяната на около 300 хиляди касови апарата заедно с поддържането на онлайн
връзка ще струва приблизително 100 милиона лева.
Ако на 1 октомври 2011 г. някой търговец не е свързал онлайн с НАП касовия си апарат, следва да му се
наложи парична глоба в размер между 3000 до 10 000 лева. Според АИКБ тази глоба е висока и съизмерена с
оборотите на немалка част от търговците.
От АИКБ предлагат НАП текущо да следи процеса, да съдейства за адаптирането на фискалните апарати с
GPRS връзка и да инициира удължаване на сроковете.
От асоциацията смятат още, че стойността на новите фискални устройства директно трябва да се приспада от
дължимия данък върху печалбата на търговците, като по този начин държавата стимулира изпълнението на
тази мярка. Такова данъчно облекчение обаче не е предвидено в бюджета за 2011 г., затова работодателите
предлагат то да се използва през следващите две години.
Работодателите настояват да се преразгледат нивата на предвижданите глоби и да се въведе гратисен
период за санкционирането при възникване на технически затруднения.
www.pariteni.bg
√ Оплакваме се на безплатен телефон от "сивата" икономика
http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=41561
Националният център "Икономика на светло" разкри безплатна телефонна линия, на която се приемат
сигнали за злоупотреби от "сивия сектор" в бизнеса у нас. Това съобщи пресцентърът на Асоциация на
индустриалния капитал в България.
Горещият телефон срещу сивата икономика е 0800 123 58.
Асоциация на индустриалния капитал в България изпълнява 4-годишен проект "Ограничаване и превенция на
неформалната икономика" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" в партньорство с КНСБ.
В рамките на проекта е изграден националният център, към който работи безплатна телефонна линия.
Радио Варна
√ Индустриалци настояват за промяна в сроковете и санкциите при въвеждането на задължителна on-line
връзка с НАП
http://www.radiovarna.com/news.php?page=news_show&newsID=35551
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява за преразглеждане на сроковете и санкциите за
онлайн връзка на търговците с Агенцията по приходите. Крайният срок, 30 септември, е трудно изпълним.
Паричната глоба при неизпълнение е от 3 до 10 000 лева. В становището до министъра на финансите от
асоциацията предлагат НАП текущо да съдейства за адаптирането на фискалните апарати с GPRS-връзка и при
необходимост да инициира удължаване на сроковете за установяването й, а стойността на новите фискални
устройства трябва да се приспада от дължимия данък върху печалбата на търговците.
www.newshub.bg
√ АИКБ: Срокът за онлайн връзка на търговците с НАП е трудно изпълним
http://www.newshub.bg/news.php?id=371669
Крайният срок 30 септември 2011 г. за свързване на фискалните устройства на регистрираните по закона за
ДДС лица с електронната система на Националната агенция по приходите (НАП) е трудно постижим и

изпълним, заявяват от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в писмо до министъра на
финансите Симеон Дянков и до директора на НАП Красимир Стефанов.
Работодателската асоциация смята, че търговците имат желание да приспособят фискалните си устройства с
дистанционната връзка, но производителите на фискални устройства може да не успеят да ги произведат
навреме, нито сервизните фирми ще смогнат да обслужат всичките 300 000 броя регистрирани досега
фискални устройства.
В АИКБ са пресметнали, че подмяната на около 300 хиляди касови апарата заедно с поддържането на онлайн
връзка ще струва приблизително 100 милиона лева.
Ако на 1 октомври 2011 г. някой търговец не е свързал онлайн с НАП касовия си апарат, следва да му се
наложи парична глоба в размер между 3000 до 10 000 лева. Според АИКБ тази глоба е висока и съизмерена с
оборотите на немалка част от търговците.
От АИКБ предлагат НАП текущо да следи процеса, да съдейства за адаптирането на фискалните апарати с
GPRS връзка и да инициира удължаване на сроковете.
От асоциацията смятат още, че стойността на новите фискални устройства директно трябва да се приспада от
дължимия данък върху печалбата на търговците, като по този начин държавата стимулира изпълнението на
тази мярка. Такова данъчно облекчение обаче не е предвидено в бюджета за 2011 г., затова работодателите
предлагат то да се използва през следващите две години.
Работодателите настояват да се преразгледат нивата на предвижданите глоби и да се въведе гратисен
период за санкционирането при възникване на технически затруднения.
www.znam.li
√ АИКБ: Срокът за онлайн връзка на търговците с НАП е трудно изпълним
http://www.znam.li/Pages/Economics/Default.aspx?evntid=1853963
Крайният срок 30 септември 2011 г. за свързване на фискалните устройства на регистрираните по закона за
ДДС лица с електронната система на Националната агенция по приходите (НАП) е трудно постижим и
изпълним, заявяват от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в писмо до министъра на
финансите Симеон Дянков и до директора на НАП Красимир Стефанов.
Работодателската асоциация смята, че търговците имат желание да приспособят фискалните си устройства с
дистанционната връзка, но производителите на фискални устройства може да не успеят да ги произведат
навреме, нито сервизните фирми ще смогнат да обслужат всичките 300 000 броя регистрирани досега
фискални устройства.
В АИКБ са пресметнали, че подмяната на около 300 хиляди касови апарата заедно с поддържането на онлайн
връзка ще струва приблизително 100 милиона лева.
Ако на 1 октомври 2011 г. някой търговец не е свързал онлайн с НАП касовия си апарат, следва да му се
наложи парична глоба в размер между 3000 до 10 000 лева. Според АИКБ тази глоба е висока и съизмерена с
оборотите на немалка част от търговците.
От АИКБ предлагат НАП текущо да следи процеса, да съдейства за адаптирането на фискалните апарати с
GPRS връзка и да инициира удължаване на сроковете.
От асоциацията смятат още, че стойността на новите фискални устройства директно трябва да се приспада от
дължимия данък върху печалбата на търговците, като по този начин държавата стимулира изпълнението на
тази мярка. Такова данъчно облекчение обаче не е предвидено в бюджета за 2011 г., затова работодателите
предлагат то да се използва през следващите две години.
Работодателите настояват да се преразгледат нивата на предвижданите глоби и да се въведе гратисен
период за санкционирането при възникване на технически затруднения.
www.money.bg
√ Отлагане на онлайн връзката на търговците с НАП искат работодатели
http://money.bg/news/id_26668322
Крайният срок 30 септември 2011 г. за изпълнение на Наредба № Н-18 за свързване на фискалните устройства
на регистрираните по ЗДДС лица с електронната система на НАП е трудно постижим и изпълним, заявява
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в писмо до министъра на финансите Симеон
Дянков и до директора на НАП Красимир Стефанов.
Работодателската асоциация смята, че търговците имат желание да приспособят фискалните си устройства с
дистанционната връзка, но производителите на фискални устройства надали ще успеят да произведат
навреме, нито сервизните фирми ще смогнат да обслужат всичките 300 000 броя регистрирани досега
фискални устройства. В АИКБ са пресметнали, че подмяната на около 300 хиляди касови апарата заедно с

поддържането на онлайн връзка ще струва приблизително 100 милиона лева. Тази сума ще трябва да се
плати от бизнеса, и то в условията на криза и обективни финансови затруднения, сигнализират
работодателите.
Ако на 1 октомври 2011 г. някой търговец не е свързал онлайн с НАП касовия си апарат, следва да му се
наложи сурова парична глоба, но санкция от 3000 до 10 000 лева е прекомерно висока, съизмерена с
оборотите на не малка част от търговците, изчисляват експертите на АИКБ. В аргументирано становище до
министъра те предлагат НАП текущо да следи процеса, да съдейства за адаптирането на фискалните апарати
с GPRS връзка, и при необходимост да инициира удължаване на сроковете, предвидени в Наредба № Н-18.
АИКБ смята, че стойността на новите фискални устройства директно трябва да се приспада от дължимия
данък върху печалбата на търговците, като по този начин държавата стимулира изпълнението на тази мярка.
Такова данъчно облекчение обаче не е предвидено в бюджета за 2011 г., затова работодателите предлагат то
да се използва през следващите две години.
АИКБ настоява да се преразгледат още веднъж нивата на предвижданите глоби и да се въведе гратисен
период за санкционирането, ако възникнат обективни технически затруднения.
Асоциацията на индустриалния капитал в България изпълнява проект за „Ограничаване и превенция на
неформалната икономика", в рамките на който проведе изследвания за вредите, които търпи изрядният
бизнес заради „сивия" сектор и за обществените нагласи, наред с анализа на добрите европейски и световни
практики. В Националния център „Икономика на светло" през февруари са организирани приемни дни по
браншове, а на горещата телефонна линия 0800 123 58 всекидневно се приемат сигнали.
www.bulfax.com
√ Бизнесът иска по-дълъг срок за онлайн връзката с данъчните
http://www.bulfax.com/?q=node/1458301
Работодателите от Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ настояват да се преразгледат
сроковете и санкциите за онлайн връзка на търговците с Националната агенция по приходите, съобщиха от
асоциацията пред БТА. Крайният срок за свързване на фискалните устройства на регистрираните по ЗДДС
лица с електронната система на данъчните в момента е 30 септември. Този срок е трудно постижим, посочват
работодателите в писмо до министъра на финансите Симеон Дянков и до директора на НАП Красимир
Стефанов.
Асоциацията е изчислила, че подмяната на около 300 хиляди касови апарата заедно с поддържането на
онлайн връзка ще струва приблизително 100 милиона лева. Тази сума ще трябва да се плати от бизнеса, и то
в условията на криза и обективни финансови затруднения. Работодателите са на мнение, че търговците имат
желание да приспособят фискалните си устройства с дистанционната връзка, "но производителите на
фискални устройства надали ще успеят да произведат навреме, нито сервизните фирми ще смогнат да
обслужат всичките 300 000 регистрирани досега фискални устройства".
Ако на 1 октомври 2011 г. някой търговец не е свързал онлайн с НАП касовия си апарат, следва да му се
наложи парична глоба, но санкция от 3000 до 10 000 лева е прекомерно висока, съизмерена с оборотите на
немалка част от търговците, смятат експертите на АИКБ.
В становището до министъра те предлагат НАП текущо да следи процеса, да съдейства за адаптирането на
фискалните апарати с GPRS връзка и при необходимост да инициира удължаване на сроковете, предвидени в
наредбата.
Бизнесът предлага още стойността на новите фискални устройства да се приспада от дължимия данък върху
печалбата на търговците, като по този начин държавата стимулира изпълнението на тази мярка. Такова
данъчно облекчение не е предвидено в бюджета за 2011 г., затова работодателите предлагат то да се
използва през следващите две години.
АИКБ настоява да се преразгледат още веднъж нивата на предвижданите глоби и да се въведе гратисен
период за санкционирането, ако възникнат обективни технически затруднения.
Посредством онлайн връзката инспекторите в НАП ще могат по всяко време да правят проверки от
разстояние без знанието на търговеца, а след това да сравняват установеното с данните, изпратени в отчетите
до приходната агенция. Очаква се, че по този начин данъчните ще могат да осъществяват по-добър контрол,
че много от скрития оборот ще излезе наяве. Такава система е въведена в съседна Сърбия през 2005 г.
Данъчните ще имат 60 дни да проверяват прехвърлянето на фирма
Данъчните вече ще издават удостоверение за преобразуване или прехвърляне на предприятие в срок от 60
дни след подаване на уведомление от търговеца за фирмената реорганизация, реши парламентът, който
вчера прие на второ четене промени в Данъчноосигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Досега срокът
беше 7 дни и не даваше реална възможност за контролни и обезпечителни действия, посочва в мотивите си
вносителят на измененията – МС. Пламен Орешарски от Коалиция за България поиска проверката на НАП да е

един месец, но предложението не беше прието. Когато има фирмена реорганизация, 60-дневният срок няма
да я затрудни, защото в този период експерти трябва да ревизират дейността на фирмата, заяви
председателят на бюджетната комисия и депутат от ГЕРБ Менда Стоянова.
С измененията се увеличава сумата от 100 000 на 500 000 лв., под която обстоятелствата, служещи за
основание за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно
облагане за доход от източник в страната на чуждестранно лице, се удостоверяват пред платеца на дохода, а
не пред органа по приходите.
Вестник Пари
√ За трети път в. „Пари” награждава социално отговорните компании
http://pari.bg/static/pdf/pages/19.pdf
***
Други публикации
Вестник Класа
√ Спечелихме 2,5 млрд. лв. от лихви от началото на кризата
http://www.klassa.bg/news/Read/article/157829_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D
1%85%D0%BC%D0%B5+2%2C5+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BE%D1%82+%D0%B
B%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%
82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0
От началото на кризата (последното тримесечие на 2008 г.) до края на 2010 г. домакинствата в страната са
спестили 2,5 млрд. лв. от лихви по депозити. Това показват данни на БНБ, представени в годишните
финансови резултати на МКВ Юнионбак. Статистиката на централната банка сочи, че само за четвъртото
тримесечие на 2008 г. финансовите институции са раздали 250 млн. лв. под формата на лихви за домакински
депозити. За цялата 2009 г. сумата е 1,1 млрд. лв., а през изминалата година – 1,21 млрд. лв.
Експертите от БНБ отчитат, че от началото на кризата депозитите в банковата система са се увеличили с 4,9
млрд. лв., или с близо 12%. Домакинствата са спестили 5,88 млрд. лв. на влогове в банките, но фирмите са
започнали да теглят част от депозираните средства. От началото на кризата фирмените депозити намаляват с
около 1 млрд.лв. Най-драстичен отлив е имало през 2009 г – 1,46 млрд. лв., а през миналата година
спестяванията на бизнеса са се увеличили с близо 500 млн., показват още данните на БНБ .
През 2010 г. първенец по най-много привлечени средства е ПИБ - домакинствата и компаниите са внесли 880
млн. лв. Сред предпочитаните банки са още ОББ и ЦКБ с 285 и 284 млн. лв. съответно. Депозитните условия в
Пощенска банка и КТБ са донесли 274 и 269 млн. лв. влогове за трезорите. Свиване на депозитната база
отчитат 5 от банките, като най-драстичен е отливът при СиБанк. За година гражданите са изтеглили 174 млн.
лв. от влоговете си там. Спад на спестявания от 13,5 млн. лв. има и при Райфайзенбанк, отчитат от БНБ.
Що се отнася до кредитите, финансовите институции у нас са раздали 4,4 млрд. лв. от началото на кризата.
Като най-силно в процентно отношение се увеличават ипотечните кредити, с малко над 18%, или с 1,43 млрд.
лв. Второто място е кредитирането за корпоративния сектор с ръст от 8,3%, или с 2,6 млрд. лв.
Потребителските кредити са последни с едва 4,2% увеличение, като за 2010 г. дори отбелязват спад с 4 на сто.
Лошите кредити обаче продължават да тежат на портфейла на банките. Само за миналата година
необслужваните заеми над 90 дни скочиха почти двойно до 11,9 на сто от общия обем. Това накара трезорите
да заделят все повече провизии като буфер - към края на декември те достигат 1,3 млрд. лв., или с 27%
повече спрямо 2009 г., сочат данните на националната банка.
√ 50 хил. лв. гаранция за мегават ще плащат инвеститорите във ВЕИ
http://www.klassa.bg/news/Read/article/157826_50+%D1%85%D0%B8%D0%BB.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%B3%D0
%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D
0%B2%D0%B0%D1%82+%D1%89%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%BD
%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B2%D1%8A
%D0%B2+%D0%92%D0%95%D0%98
По 50 хил. лв. гаранция за всеки присъединен мегават ще плащат инвеститорите в зелена енергия след
влизането в сила на новия законопроект за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), одобрен вчера от
министрите. В проекта, който се забави два месеца, е регламентирано, че ще се внасят и по 5000 лв.
първоначално фиксирана гаранция за мвт мощност. След края на присъединяването към цената от 50 хил.
лв./мвт може да се добавят допълнителни разходи, които да бъдат покрити от инвеститорите, или мрежовата

компания да върне остатъка от сумата, ако тя е в повече, обясниха преди седмица от енергийното
министерство, което е вносител на проекта.
Освен в електропроизводството стимули за инвеститорите във ВЕИ има и при отоплението, охлаждането и
транспорта. За първи път се говори и за производство на електроенергия в битовите сгради, като по този
начин потребителите стават и производители на ток. Така по-лесно ще се намалят загубите при преноса на
еленергия.
Запазва се принципът на задължително изкупуване на произведената електрическа енергия чрез
дългосрочни договори и по преференциални цени. Те са фиксирани за целия срок на договора и се определят
от ДКЕВР. Експертите на Българския енергиен форум обаче смятат, че стимулите за производство и
преференциалните цени трябва да се дават не само за слънчевите и вятърните централи, но и за тези на
биомаса и биогаз.
За постигането на задължителните национални цели – 16% от общата електроенергия да е от ВЕИ, до 2020 г.
се предвижда разработването и изпълнението на национален план за действие за периода. Такъв план вече
бе изпратен за съгласуване в ЕК.
Предвижда се да бъде създадена и национална информационна система за потенциала, производството и
потреблението на енергия от ВЕИ. ЕСО заедно с НЕК пък ще преценява кои проекти могат да бъдат
присъединени и кои – не.
За намаляване на административната тежест и по-добра администрация се предвижда да се създаде агенция
за устойчиво енергийно развитие, която ще е приемник на функциите на сегашната Агенция за енергийна
ефективност.
За биогорива и течни горива от биомаса новият закон въвежда критерии за устойчивост.
БСК: По-висок дял на ВЕИ натоварва бизнеса и населението
Бизнесът и населението ще бъдат сериозно натоварени, ако се запази заложената в проекта за енергийна
стратегия цел за дял на енергия от ВЕИ от над 18,8% през 2020 г., заяви вчера Българската стопанска камара в
свое становище за енергийната стратегия на страната.
Неприемлив е фокусът върху развитие на ВЕИ над определените национални цели и заявените намерения за
износ на електроенергия чрез т.нар. зелени сертификати, смятат от камарата. Това се отнася особено за
инсталирането на соларни и вятърни централи, заради високите им изкупни цени за индустриалните и
битовите потребители.
Надвишаването на целите ни до 2020 г. допълнително ще увеличи цената на общия енергиен микс и тежестта
върху бизнеса и населението. Затова от БСК предлагат да се намали инсталирането на мощности от „скъпи“
източници, каквито са слънцето и вятърът.
Заложеният в стратегията средногодишен ръст на БВП от 3% поставя страната пред риска от енергийна
бедност и „проектирано” отдалечаване от средното ниво на икономическо развитие в ЕС”, смятат от БСК.
Оттам предлагат да се възприеме средногодишен ръст на БВП от минимум 4,5-5% до 2020 г.
БСК отново призова в стратегията да се запише, че ще бъде прекратено кръстосаното субсидиране на
битовите абонати, както и да се либерализират енергийният и газовият пазар и спешно да се сключат
договори за продажба на емисии. От тяхната продажба страната ни може да получи приходи до 1,5 млрд.
евро.
Вестник Дневник
√ Пенсионно-осигурителните промени влязоха в сила
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/02/02/1036198_pensionno-osiguritelnite_promeni_vliazoha_v_sila/
От 1 януари 2012 г. осигурителния стаж за пенсия ще започна да се повишава с по 4 месеца на година.
Мъжете ще имат право да се пенсионират, след като са работили 37 години и 4 месеца, ако са навършили 63
години. За жените условието е 34 години и 4 месеца стаж и 60-годишна възраст.
Това предвиждат промени в наредбата за пенсиите, които правителството одобри вчера. Така измененията в
Кодекса за социално осигуряване, въвеждащи пенсионната реформа, влизат в сила окончателно.
Нарастването на осигурителния стаж ще продължи до 2020 г. включително. Тогава мъжете ще се пенсионират
след 40 години труд, а жените - след 37 години. От 2021 г. ще започне да се увеличава пенсионната възраст –
с по 6 месеца на година. За мъжете увеличението ще продължи до 2024 г., когато те ще могат да прекратят
трудовата си дейност на 65 години. При жените нарастването ще продължи до 2026 г., когато пенсионната
възраст ще стигне 63 години.
За полицаите и военните
От догодина ще започне да се увеличава и стажът за пенсия за полицаите и военните с по 4 месеца на година.
През 2012 г. те ще могат да се пенсионират независимо от възрастта си, ако са работили 25 години и 4
месеца. Две трети от тях трябва да са прослужени в системата. Увеличаването на стажа ще продължи до 2020

г. Тогава, ако са започнали работа на 20 години и не са спирали да се трудят, полицаите и военните ще могат
да се пенсионират още на 48 години, или с 15 години по-рано от мъжете, работещи труд от трета категория.
За учителите
От 2012 г. осигурителният стаж за учителите също ще започне да расте с по 4 месеца на година. През 2020 г.
мъжете в професията ще могат да се пенсионират след 28 години в класната стая и при навършени 60 години.
За жените стажът ще стане 25 години, а възрастта 57 години.
За майките
От тази година месечният размер на обезщетението за бременност и майчинство ще се изчислява от
осигурителния доход на жените за последните 18, а не 12 месеца, както беше до края на 2010 г. Според
управителят на НОИ Христина Митрева така ще се намалят злоупотребите, при които жените започват да се
осигуряват върху много по-висок доход, след като разберат, че са бременни. Организации на майките обаче
възразиха с аргумента, че така ще бъдат ощетени жени, които скоро са започнали да работят. В техния случай
обезщетението за недостигащите месеци ще се пресметне върху 240 лв., което ще намали сумата.
За безработните
Срокът за регистрация на безработен в бюро по труда става 7 работни дни след прекратяването на договора.
До 31 декември 2010 г. той беше 3 месеца. След като останат без работа, съкратените ще имат три месеца, за
да подадат заявление за отпускане на обезщетение в НОИ. Това означава, че ако бъде уволнен на 10
февруари, безработният трябва да се регистрира на борсата най-късно до 21 февруари и да пусне заявление
до НОИ до 10 май.
Ако спази сроковете, той ще получи помощ за безработица от деня на уволнението си. Ако е закъснял без
уважителна причина, обезщетението ще се плаща от датата на подаване на заявлението до НОИ. За дните на
закъснение безработният няма да получава пари. Мотивът за промяната беше да се води по-точна статистика,
а също и незаетите да бъдат обхванати по-бързо от програми за квалификация и образование.
Положителна новина е, че отпада таванът за размера на помощта. Тя вече е 60% от осигурителния доход за
последните 18 месеца. До скоро размерът беше ограничен до 240 лв. на месец, а с промените може да стигне
и 1200 лв., ако човек се е осигурявал върху 2000 лв.
√ Безработицата ще е проблем в България и тази година
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/02/02/1036173_bezraboticata_shte_e_problem_v_bulgariia_i_tazi_godina/
Безработицата ще продължи да бъде проблем в България и през тази година. Това показа допитване на
"Дневник" до представители на работодателски организации. Данните на Евростат сочат, че по ръст на този
важен икономически показател София е на трето място в Европейския съюз през 2010 г. след Гърция и Литва
(виж графиката).
Мнения
Йордан Кисьов, член на управителния съвет на БАИТ и член на КРИБ: Няма причина да очакваме по-малко
безработни
Прогнозите за бъдещето за съжаление не са добри. Нищо положително не се е случило, за да очакваме
възстановяване на пазара и намаляване на безработицата. Очаквам, че през 2011 г. безработицата не само
няма да намалее, но и ще се увеличи. Особено в сектора на информационните технологии, не само малките,
но вече и средните предприятия отиват към фалит. Положителни сигнали има единствено при експортно
ориентираните фирми, но те няма да могат да компенсират проблемите на вътрешния пазар. Утежняващ
фактор е намалението на парите за обществени поръчки, които лишават бизнеса от допълнителни средства и
надежда за оцеляване.
Иван Бойков, изпълнителен директор на браншовата камара на строителите: Докато не тръгнат търговете,
няма шанс за наемане на нови хора
Тази година безработицата в сектора ще е по-зле от миналата, а докато не тръгнат нови проекти, няма шанс
да се подобри. Нещата вървят на по-зле, няма търгове, няма сключени договори. Около 80 хил. работници от
строителството ще отпаднат с кризата и в бранша ще останат на работа около 120-140 хил. души, като се
вземат предвид и сезонните работници.
Камен Колев, зам.-председател на БСК: Реалната безработица е 16%
Безработицата ще остане проблем за страната и през 2011 г. Наистина икономиката започна да се съживява,
но с по-бавни темпове, отколкото в останалите страни - членки на Европейския съюз. Заради забавеното
възстановяване, бизнесът няма да бърза да назначава нови хора, евентуално това може да се случи към края
на 2012 г.
Реалната безработица е около 16%, 10 на сто са по официалната статистика, а останалите са обезкуражени
хора, които не са регистрирани в бюрата по труда. Има и сектори, които назначават нови служители и
работници - това са експортно ориентираните отрасли като металургия и шивашка промишленост. Те обаче
няма да компенсират спада в компаниите, които работят за вътрешния пазар и при които се очакват

съкращения и през тази година.
Отделно продължава реформата в държавната администрация, откъдето ще си тръгнат още чиновници.
Предстоят съкращения и в БДЖ. Проблемът с безработицата се задълбочава и заради съществуващите
проблеми с разплащанията. Фирмите, които сега са санкционирани заради забавени заплати, имат само един
избор - да съкращават хора, защото не могат да им плащат.
Калин Симеонов, председател на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост:
Дървообработването се справя по-добре от мебелната промишленост
В сектора на дървообработването от есента на миналата година има раздвижване, поръчките се увеличават,
фирмите имат работа и затова се наемат и нови работници. Не очаквам увеличаване на заплатите в този
сектор, а ако има такова, ще е малко. Кризата при производителите на мебели все още продължава. И за
този, и за следващия месец фирмите нямат поръчки. Очакват раздвижване най-рано през април и затова не
може да се говори за наемане на нови служители.
Илия Келешев, председател на браншовата камара на машиностроителите: Квалифицираните служители
намаляха с 20 хил.
Има два проблема пред заетостта в машиностроителния сектор. От една страна, компаниите, които работят
основно за вътрешния пазар, все още не са усетили икономическото възстановяване в чужбина и дейността
им продължава да е свита, което значи, че те едва ли скоро ще наемат нови хора. От друга страна обаче,
експортните компании се опитват да изпълняват по-големи поръчки, но с по-малко хора, отколкото са имали
преди кризата.
В тях обаче се назначават и нови служители, каза Келешев. В момента квалифицираните служители във
всички сектори на машиностроенето са около 34 400 и в сравнение с времето преди кризата броят им е
намалял с близо 20 хил. Когато секторът започне да се възстановява, намирането на нови служители ще е
доста трудно, тъй като малка част от вече съкратените ще се върнат на предишните си работни места, много
от специалистите вече са възрастни, а професионалните училища не подготвят достатъчно кадри.
Красимир Лалов, председател на Националното сдружение на българските превозвачи: Фалитите в сектора
ще продължат
За съжаление и през тази година фалитите на фирми от транспортния бранш ще продължат, което може да
доведе до нарастване на безработицата. Независимо че се говори за възстановяване на експортно
ориентираните отрасли, мога да кажа, че на практика превозените от нас обеми продължават да се свиват.
Проблемите остават същите - намалено производство и забавяне на разплащанията между фирмите и между
фирмите и държавата с от три до пет месеца.
Съюз на пивоварите в България: Ще продължим да инвестираме в хора
Производителите на пиво обявиха в понеделник, че ще продължат да инвестират в хората, но не заявиха
категорично, че смятат да наемат нови служители, още повече че основните компании от сектора не са
особено оптимистични за увеличаването на продажбите през тази година. Минималната заплата бранша през
тази година се увеличи с 15 лв. до 401 лв. заради определянето на нови минимални осигурителни прагове в
сектора.
Българска асоциация на производителите и износителите на текстил и облекло (БАПИОТ): Ще бъдат наети
20-25 хил. души
От миналата година регистрираме увеличение на поръчките в сектора текстил и облекло и засилен интерес на
Европа към България. Това означава, че през тази и следващата година ще се търсят квалифицирани кадри.
По наши прогнози ще бъдат наети над 20-25 хил. души. В сектора не се търсят само шивачи и кроячи,
необходими ще са също квалифицирани кадри за среден и висок мениджмънт. Недостиг на кадри вече се
усеща.
По проучване, направено във фирмите - членове на БАПИОТ, средната работна заплата за квалифициран
шивач е между 600 и 800 лв., макар че статистиката отчита средни заплати от 350 лв. В предприятията
заплатите се увеличават между 9 и 18%. Браншът обаче се нуждае от добро професионално образование и
отдавна настояваме за промени в образователната система, в учебните програми в средните и висшите
специализирани училища и увеличение на производствените практики.
√ По-малките инвестиции на правителството са били основен буфер в бюджет 2010
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/02/02/1036210_po-malkite_investicii_na_pravitelstvoto_sa_bili/
Инвестиционните разходи на държавата са били буферът, от който са постигнати най-големи спестявания
през миналата година. Затова и дефицитът на консолидирано ниво е 2.78 млрд. лв. (3.9% от прогнозния БВП),
а не 3.26 млрд. лв. (4.8%), както беше записано в актуализацията на бюджета.
Очаквания това да се случи имаше още миналата година, когато финансовото министерство съобщи, че
нарасналите социални плащания изземват ресурс, който би могъл да се използва за инвестиции. По-късно се
разбра и че резервът за извънредни и неотложни разходи също няма да бъде изхарчен напълно. Той беше

увеличен от 81 млн. лв. на 1.22 млрд. лв. при актуализацията на бюджета, като голяма част от него беше за
плащания по просрочени държавни задължения и социални разходи.
Понеже бяха посочени максимални лимити, до които може да достигнат плащанията по отделни пера от
резерва, но не и конкретни суми, се появиха съмнения, че може да се изхарчи непрозрачно. За това той беше
наречен резервът "Борисов" и "джобните на премиера", като в него се отчетоха значителни спестявания,
голяма част от които за инвестиции, договорени в минали години.
С публикуването на бюлетина за изпълнението на бюджета във вторник обаче се вижда как правителството е
успяло да постигне по-ниския дефицит, за което беше похвалено от Европейската комисия миналата седмица.
Самото овладяване на публичните разходи и дефицита беше оценено и от български експерти по публични
финанси, включително и от опозицията. Бившият заместник-министър на финансите Любомир Дацов
коментира, че сигналите от Брюксел са положителни и този път кабинетът е свършил добра работа, макар и в
детайлите да има повод за критики. "Ако погледнем качественото изпълнение на бюджета, се вижда, че
спестяванията идват от инвестициите, а без тях не може да се говори за сериозна антикризисна политика",
коментира Дацов.
Подобно мнение изказа и макроикономистът от Центъря за либерални стратегии Георги Ганев. "Доколкото
инвестициите създават инфраструктура и работни места, може би не е най-удачно точно те да се орязват. За
съжаление обаче магистралите не гласуват и политически те най-лесно може да се жертват. Въпреки това
най-лошо е бюджетът да се продъни и затова съкращения са необходими, но е по-добре оптимизацията да
идва от по-малко производителни разходи и от оптимизиране на структури", обясни той пред "Дневник".
Само по републиканския бюджет (в него се записват разходите на министерствата) инвестиционните харчове
са изпълнени на 76%, което означава, че държавата е инвестирала 24% по-малко, отколкото е планирала в
началото. В същото време текущите разходи са изпълнени 96%, а 15% икономия е постигната и за сметка на
вноската, която България прави в бюджета на ЕС.
Справка с планираните инвестиции на консолидирано ниво пък показва, че те са изпълнени 95%, което
означава, че по-пълно изпълнение на инвестиционните намерения е имало при проекти, финансирани от
еврофондовете, за които държавата само осигурява съфинансиране. Общият размер на капиталовите разходи
през 2010 г. пък е бил 3.548 млрд. лв., което е 1.4% по-малко в сравнение с 2009 г.
При приходите също има преизпълнение по някои пера, което да компенсира недостатъчната събираемост
по други. Така например от заложени 3.9 млрд. лв. от акцизи реално събраните са 3.56 млрд .лв., или
неизпълнение от 8.5%. Непълно изпълнение има също и при приходите от корпоративен данък, като те се
компенсират от събраните по-големи постъпления от ДДС с 6.9%.
Най-плачевно пък е изпълнението на планираната приватизация. За миналата година държавата разчиташе
да си осигури 201 млн. лв. от продажбата на свои дялове в различни компании, но в хазната са постъпили
само 5.6 млн. лв., или неизпълнението е 97.2%.
С актуализацията на бюджет 2010, която беше окончателно одобрена на 8 юли, се занижиха значително
целите за събираемост на приходите. Затова и сега се отчита пълно или близко до пълното изпълнение, но
ако се прави сравнение с първоначалните планове, неизпълнението е сериозно.
Вестник Пари
Целите текстове от вестник Пари – може да прочетете на приложенити под заглавията
линкове.
√ Зимата на фирменото недоволство
http://pari.bg/static/pdf/pages/04.pdf
http://pari.bg/static/pdf/pages/05.pdf
√ Пазарно търсене за електронно правителство има
http://pari.bg/static/pdf/pages/03.pdf
√ НАП ще проверява фирмите, които сменят собствеността си
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf

