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√ Връзката на касовите апарати с НАП – крачка напред, две назад
http://www.darikfinance.bg/novini/57367?&order=asc
Ниската събираемост на приходите в държавната хазна е един от основните проблеми, които пречат да бъде
запълнена дупката в бюджета. Даже в последните седмици финансовият министър Симеон Дянков постави
ултиматум на шефа на данъчните Красимир Стефанов да подобри работата си, за да не се раздели с поста. В
събота обаче на партиен форум „Предприемачи ГЕРБ” Дянков даде отсрочка – една година още без задължителна
връзка на касовите апарати на фирмите със системата на данъчните. По този начин глътка въздух ще могат да си
поемат 190 000 фирми с регистрация по ДДС, които трябваше да направят връзката си до септември. За
останалите фирми, които са с по-ниски обороти, крайният срок бе март 2012 г. Според Дянков само аптечният
бранш ще трябва да се съобрази със старите срокове.
Още преди връзването на касовите апарати на бензиностанциите със системата на данъчните, всички – и бизнес, и
правителство, бяха категорично убедени в предимствата на това начинение. Внедряването на връзката при
бензиностанциите бе отразено шумно, като начало на един необратим и необходим процес, който в крайна сметка ще
прекрати част от сивите практики и ситуацията, при която на 20 метра от някоя данъчна служба се продават цветя, кафе и
вестници без касова бележка, вече няма да е пример за бизнес поведение в България.
И изведнъж: тихомълком финансовият министър Симеон Дянков заяви пред предприемачи на ГЕРБ, че мярката се отлага
с една година с изключение на вносителите и търговците на лекарства. Камен Колев, зам.-председател на Българската
стопанска камара, коментира пред Дарик, че отлагането на връзката на касовите апарати с НАП не бива да означава
отказ от нея.
Колев обаче бе категоричен, че за малкия и среден бизнес това е много важно решение, защото все още той не е готов
технически и финансово да направи тази стъпка.
Финансовото бреме сега няма да нарасне за малкия и среден бизнес, който среща най-големи трудности със
закупуването и инсталирането на нужните устройства, а за държавната хазна. Данъчните засега нямат официален
коментар по темата. Неофициално Дарик научи, че от известно време се е подготвяла наредба, която да облекчи
малкият и среден бизнес, но все още окончателни текстове няма.
В последното си участие в „Седмицата” по Дарик изпълнителният директор на данъчните Красимир Стефанов отговори
на обвиненията за липса на инициативност именно с въвеждането на връзката между данъчните и фискалните
устройства. Тогава Стефанов заяви, че има и записани предложения от страна на данъчните, които са представили
възможността за връзка на касовите апарати на фирмите още по времето на миналото правителство. Когато кабинетът
„Борисов” е дошъл на власт, данъчните са припомнили идеята и премиерът и Дянков са се съгласили, че трябва тази
идея да бъде реализирана максимално бързо.
Асоциацията на индустриалния капитал в България също претендира за авторството на идеята. Председателят й Васил
Велев обаче бе категоричен, че сроковете, заложени в наредбата, не отговорят на възможностите, затова отлагането е
правилно решение. Според Велев поетапното осъществяване на връзката между касовите апарати и НАП трябва да стане
на базата на оборотите на фирмите.
Тези с по-малки обороти трябва да получат и по-дълъг срок за закупуване на нужната техника и преодоляване на
техническите проблеми. Велев не се нае да коментира какъв трябва да бъде минималният оборот, при който връзката
на касовия апарат с данъчните трябва да се осъществи по-бързо, защото за това е необходим специален математически
модел.
На въпрос дали отлагането не е глътка въздух за сивия спектър, защото осъществяването на връзката на касовите
апарати с НАП ще прекрати в голяма степен укриването на обороти, Велев отговори: „Ние от асоциацията правим това
предложение поне пет години, тъй като има наши фирми в Сърбия и го видяхме там. Ние не сме против него, просто е
нужно време. Никой не може да каже на слънцето да залезе в 12 часа на обяд”.
Така и никой представител на бизнеса не успя да обясни защо фирмите не са се подготвили, въпреки че сроковете бяха
известни още от началото на годината. За най-малкия бизнес, който няма регистрация по ДДС, настоящите срокове са
март догодина, а сега сме юни.
Остават и още въпроси – защо на данъчните им се взема основен инструмент за събиране на приходи именно в момента,
когато търпят критики за ниската събираемост. И защо бизнесът, който непрекъснато сочи с пръст сенчестите практики,
сега защитава отлагането на техния край.

√ Защо трябваше сега да затваряме пари, след като още година се отлага, питат бизнесмени и отговор не
търсят...вече
http://www.akcent.bg/site/news.php?item=2240
Няма по-страшно от това, да не можеш да си планираш работата даже и един ден напред. Така русенски
бизнесмени посрещнаха новината за отлагане на свързването на касовите апарати с НАП за една година. Ами
защо точно сега трябваше да дам 700 лева… или Явно лобито на тези с касовите апарати не издържа на сивия
сектор… са част от коментарите за поредната непоследователност от страна на финансовия министър Дянков.
Преди Великден точно в Русе Янко Енев от Месалина изненада финансист №1 на България именно с този въпроскак ще стане свързването на 300 000 единици за толкова кратко време, като се има предвид, че за фирмите, които
търгуват с горива, времето бе доста повече. Ето и отговорът на финансовия министър дословно:
Доста детайлен въпрос. По закон, който бе предложен от НАП, през септември всички търговци трябва да имат
такива неща. По данни на НАП това са 300 000- 350 000 единици. Това възможно ли е да стане до края на
септември? Страшно се съмнявам. Преди месец събрах директорите на НАП и им казах да ми дадат истински
преценки дали това може да стане до септември… Оттогава не съм ги чувал. Дали ще стане това до септемвриедва ли. Ако съдим по бензиностанциите- те са около 3400 или търговски единици и свързването им отне около
два месеца и половина, три месеца.
Така че явно няма как да стане до септември за всички.
Въпреки това Дянков пришпори подопечния си Красимир Стефанов да влезе в поставения първоначално срок.
Той от своя страна заплаши бизнеса, че ще бъде и в преносния, и в буквалния смисъл спрян, ако това не стане.
Явно вслушал се в съпартийците на Цветанов, тъй като Дянков не е ясно дали е член на ГЕРБ, е приел срокът да
се удължи…ЗАСЕГА.Камен Колев, зам.-председател на Българската стопанска камара, коментира пред Дарик, че
отлагането на връзката на касовите апарати с НАП не бива да означава отказ от нея.
Колев обаче бе категоричен, че за малкия и среден бизнес това е много важно решение, защото все още той не е
готов технически и финансово да направи тази стъпка.
Финансовото бреме обаче може да се окаже не за малкия и среден бизнес, който среща най-големи трудности със
закупуването и инсталирането на нужните устройства, а за държавната хазна. Данъчните засега нямат официален
коментар по темата. От известно време се е подготвяла наредба, която да облекчи малкия и среден бизнес, но все
още окончателни текстове няма. В последното си участие в „Седмицата" по Дарик изпълнителният директор на
данъчните Красимир Стефанов отговори на обвиненията за липса на инициативност именно с въвеждането на
връзката между данъчните и фискалните устройства. Тогава Стефанов заяви, че има и записани предложения от
страна на данъчните, които са представили възможността за връзка на касовите апарати на фирмите още по
времето на миналото правителство. Когато кабинетът „Борисов" е дошъл на власт, данъчните са припомнили
идеята и премиерът и Дянков са се съгласили, че трябва тази идея да бъде реализирана максимално бързо.
Асоциацията на индустриалния капитал в България също претендира за авторството на идеята. Председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев обаче бе категоричен, че сроковете, заложени в наредбата,
не отговорят на възможностите, затова отлагането е правилно решение. Според Велевпоетапното осъществяване
на връзката между касовите апарати и НАП трябва да стане на базата на оборотите на фирмите, а за останалите да
имат по-дълъг срок за закупуване на нужната техника и преодоляване на техническите проблеми. Велев не се нае
да коментира какъв трябва да бъде минималният оборот, при който връзката на касовия апарат с данъчните
трябва да се осъществи по-бързо, защото за това е необходим специален математически модел.
На въпрос дали отлагането не е глътка въздух за сивия спектър, защото осъществяването на връзката на касовите
апарати с НАП ще прекрати в голяма степен укриването на обороти, Велев отговори: "Ние от асоциацията правим
това предложение поне пет години, тъй като има наши фирми в Сърбия и го видяхме там. Ние не сме против него,
просто е нужно време. Никой не може да каже на слънцето да залезе в 12 часа на обяд".
Така и никой представител на бизнеса не успя да обясни защо фирмите не са се подготвили, въпреки че сроковете
бяха известни още от началото на годината. За най-малкия бизнес, който няма регистрация по ДДС, настоящите
срокове са март догодина, а сега сме юни. Остават и още въпроси - защо на данъчните им се взема основен
инструмент за събиране на приходи именно в момента, когато търпят критики за ниската събираемост. И защо
бизнесът, който непрекъснато сочи с пръст сенчестите практики, сега защитава отлагането на техния край.
***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Дневник
√ Европроектите на бизнеса може да се подават електронно от септември
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/06/20/1109629_evroproektite_na_biznesa_moje_da_se_podavat_elektronno/
Електронното подаване на документи по програма "Конкурентоспособност" ще започне през септември и най-вероятно
до края на годината ще се прилага за поне две схеми по оперативната програма. Това съобщиха от Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по време на поредния информационен ден за бизнеса.
За разлика от предишната подобна проява през февруари, когато залата на Лесотехническия университет не побираше
участниците, сега тя беше наполовина пълна. Докато преди представителите на агенцията за малки и средни
предприятия не успяваха да отговорят на въпросите на бизнеса, сега въпреки малкия интерес не остана неизяснен казус.

На 15 юни беше въведен в експлоатация модулът за електронни услуги на ИСУН (информационната система за
еврофондовете). От агенцията за малки и средни предприятия обясниха, че в момента кандидатствалите с проекти по
оперативната програма "Конкурентоспособност" не могат да видят на какъв етап се намира проектът им, а само че той
се оценява.
"Електронното подаване и проследяване на документацията ще бъде възможно само за бъдещите проекти, не и за тези,
които вече са подадени", обясниха от агенцията за малки и средни предприятия.
От месец вече е разрешен проблемът с регистъра за държавната помощ, воден от Министерството на финансите.
Допреди това той не беше публично достъпен и много от проектите на фирмите бяха отхвърляни, защото са били
свързани по някакъв начин с получаването на финансиране по друг ос. Оперативната програма "Конкурентоспособност"
закъснява най-много от всички еврофондове.
Усвояемостта по програмата е едва 20%. Една от причините за забавянето е, че е променена декларацията за малките и
средните предприятия от началото на годината. От агенцията за малки и средни предприятия съветват бизнеса, когато
има някакви съмнения относно собствените си проекти, да се посъветват с тях, защото в противен случай могат да
загубят пари по програмата.
В началото на февруари около една четвърт от договорите, подписани по оперативната програма
"Конкурентоспособност", бяха прекратени заради грешки в документацията. Общата им стойност възлизаше на над 93
млн. лв., с което общата бройка на провалените проекти по програмата стана 241.
Целият бюджет на програмата "Конкурентоспособност" е 2.2 млрд. лв. Досега са разплатени около 472.68 млн. лв.
Очаква се до края на годината към оперативната програма да бъде създаден фонд за кредитиране на бизнеса с капитал
от 200 млн. евро.
Вестник Пари
√ Отлагането за касовите апарати може да се окаже по-малко от година
http://pari.bg/static/pdf/pages/04.pdf
√ Правителството увеличава минималната заплата от септември
http://pari.bg/static/pdf/pages/07.pdf
√ Няма да има второ дъно за глобалната икономика
http://pari.bg/static/pdf/pages/18.pdf
Вестник Класа
√ Всеки 10-и кандидат за ипотечен заем има лошо кредитно досие
http://www.klassa.bg/news/Read/article/172629_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8+10%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BF%D0%BE
%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD+%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%BE
%D1%88%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%
D0%B5
Всеки 10-и потребител, който иска ипотечен заем, има лошо кредитно досие, сочат данни на “КредитЦентър”. Има
нередовни клиенти с проблеми в обслужванията най-често на потребителски заеми и кредитни карти, на които им се
отказва ново финансиране, коментира пред „Класа“ Тихомир Тошев, изпълнителен директор на компанията. Налице са и
случаи, в които хората са изтеглили потребителски заеми с малки вноски от 60-70 лв., но не са имали възможност 1-2
месеца да плащат и са решили да се издължат накуп след даден период. Тогава те автоматично влизат в Централния
кредитен регистър, защото са забавили плащането с над 30 дни и тяхната кредитна история вече е под наблюдение,
обясни той.
При кредитните карти много често хората не са разбрали достатъчно добре какви са условията за минимални вноски,
които трябва да внасят всеки месец. Някои клиенти дори не подозират, че кредитната им история е лоша, посочи Тошев,
но все пак направи оптимистичната прогноза, че очаква броят на хората с лоши кредитни досиета да продължи да се
увеличава, тъй като все повече се говори за тези проблеми и клиентите вече знаят, какви могат да бъдат последиците.
Припомняме, че преди дни Мария Илиева, главен изпълнителен директор на МКБ Юнионбанк, коментира в интервю за
“Класа”, че пикът на лошите кредити се очаква към края на третото тримесечие на тази година. По думите й лошите
заеми продължават да растат, но това е очаквано от банковата общност.
Последните данни на БНБ пък сочат, че всеки пети кредит, отпуснат от банките в страната, е необслужван в срок или
преструктуриран в края на април. Проблемните заеми в системата у нас вече са над 7.73 млрд. лв., или близо 20 на сто
от всички отпуснати средства без овърдрафтите.
Въпреки че лошите заеми растат, от “КредитЦентър” добавят, че през май тенденцията от последните месеци за
стабилизиране на пазара на ипотечни кредити се запазва. Експертите отчитат, че вече са се появили нови оферти за
заеми с фиксирани лихви за определен период. Въпреки че повечето такива предложения са само за първата година, на
пазара има продукти с фиксирана лихва за 7 и 10 години, каквито у нас досега не е имало. Фиксираните лихви за
ипотеките за първата година се движат най-често в границите от 5.25% до 6.25%, а за по-дълги периоди – от 6.35% до
7.20%, сочат данните на дружеството. Освен това все по-често банките отпускат кредити за 70 до 90% от стойността на
имота.

Наблюденията на консултантите сочат нарастване на размера на изтеглените кредити през май в три от четирите найголеми града на страната, които са определящи за облика на ипотечния пазар – София, Пловдив и Бургас. Това се дължи
и на увеличения процент на финансиране на сделките, отчитат експертите.
Средният размер на изтеглените средства е бил 36 860 евро, което е минимален спад спрямо април. Най-активни
остават хората във възраст между 26 г. и 35 г., които през месец май са 47,3% от всички кредитополучатели. След тях се
нареждат тези от 36 г. до 45 г. (34,1%). Масовата част от потребителите (42,4%) теглят ипотечни кредити за срок от 16 до
20 години, но този процент намалява спрямо отчетените през април 43,8%. За сметка на това нарастват дяловете на
кредитите, които ще бъдат изплащани за период от 21 до 25 години, както и на тези със срок на погасяване от 26 до 30
години. През месец май те са съответно 26,3% и 17,8% спрямо 23,1% и 16,2% за предходния месец.
√ Премиерът обеща увеличение на минималната заплата и вдовишките пенсии
http://www.klassa.bg/news/Read/article/172615_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D1%8A%D1%
82+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B
0+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8
8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8
По най-бързия начин, след като се разберем с националния съвет за тристранно сътрудничество, който ще се състои на
23 юни, ще увеличим вдовишките пенсии с една трета, както и минималната работна заплата на 270 лева. Това заяви
вчера пред bTV премиерът Бойко Борисов.
Увеличението на вдовишките добавки ще обхване около 700 000 души и ще струва на държавата около 100 млн. лв. Още
30 млн. лв. на годишна база пък ще излезе на републиканския бюджет увеличаването на минималната заплата, уточни
министър-председателят. „Това са възможностите на държавата. Надявам се, че до края на мандата да вдигнем и
минималните пенсии“, каза още Борисов.
„Изборите нямат никакво значение за увеличаването на пенсиите и на заплатите. Много би било добре предизборно да
вдигнем всички пенсии, но това значи да постъпя като Станишев. Бъдещето на държавата ми е по-мило от това да
вдигна всички пенсии“, коментира още премиерът, без да уточнява от кога евентуално ще бъде увеличението.
ГЕРБ трябва да бие задължително на местните избори в големите градове, заяви още Бойко Борисов.
„Внимателно използвам времето си в момента за подбор на общински съветници. На мен най ми отива да ги одобрявам
и махам от листите. Имам доста информация за хората, говоря с рибари, с баничари и научавам чудесни неща от тях“,
каза министър-председателят.
На въпрос наистина ли е казал, че Симеон Сакскобургготски е най-подходящ за президент, Борисов отговори: „Трябва да
четете повече“.
След това премиерът уточни, че „няма по-подготвен от царя, но заради влизането си в тройната коалиция той не може
да бъде издигнат за президент“. Борисов коментира и кандидатурата на ГЕРБ за президент и това, дали има шанс
министър Росен Плевнелиев да се кандидатира за държавен глава.
„ГЕРБ ще обяви кандидата си за президент на 4 или на 5 септември. Имам доста министри като Плевнелиев. Започвам с
двамата си вицепремиери - Цветанов и Дянков. Резултатите на Цветанов са непоклатими. Присъдите по дела за
отвличане и поръчкови убийства вървят много добре. Марга Попова, Нона Караджова, Миро Найденов. Вежди Рашидов
прави 3 музея, Ники Младенов“, коментира Борисов.
В коментар за поредния неуспешен вот за недоверие, на който не присъства в пленарната зала, министър-председателят
заяви, че не иска да се отнася несериозно към парламента, но предпочел да си гледа работата, визирайки откриването
на новия музей за съвременно изкуство в петък по същото време.
За произхода на парите, които депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов е получил по консултантски договори с охранителна и
застрахователна фирма, въпреки че има медицинско образование, премиерът Борисов лаконично обясни, че е говорил с
него и Иванов го е уверил, че няма проблеми.
Вестник Сега
√ За колко време ще стигнат парите от фискалния резерв
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9461&sectionid=5&id=0000902
По последните официални данни фискалният резерв се е свил до 4.683 млрд. лева към края на април. Наскоро
министърът на финансите сподели предварителни данни, че има леко покачване през май до малко над 5 млрд. лева.
Факт е, че през октомври 2008 г. резервът бе над 12 млрд. лева (абсолютен рекорд за България), а сега е с над 60% помалко. Тази низходяща тенденция е трайна от края на 2008 г. насам. Според бюджета за 2011 г. фискалният резерв към
края на 2011 г. трябва да бъде поне 4.5 млрд. лева. Няма законово изискване през отделни месеци резервът да слиза и
под тази граница - стига в края на годината да си навакса и отново да е над нея.
Това, което е много интересно и не толкова известно, е с каква част от този резерв всъщност разполага правителството
във всеки момент. Ако гледаме официалните данни към края на април, от 4.68 млрд. лева
т. нар. разполагаем резерв на републиканския бюджет е само 1.12 млрд. лева
Останалите средства са неприкосновени. От тях най-значителни - 1.767 млрд. лева, са ресурсите на така наречения
Сребърен фонд (създаден в подкрепа на държавната пенсионна система с цел да генерира доход, с който да се
увеличават пенсиите в бъдеще). По закона за Сребърния фонд тези средства могат да се прехвърлят само към НОИ за
фонд "Пенсии" (със задължителното посредничество на Министерството на финансите), но не по-рано от 10 години след
влизането в сила на този закон в края на 2008 г. Т.е. ако правителството реши да използва тези пари, дори и с

оправданието, че ги трансферира за плащането на пенсии към НОИ, то най-напред трябва да промени този закон. Освен
това този трансфер трябва да е заложен в годишния закон за бюджета. Всички тези изисквания правят евентуалното
използване на Сребърния фонд за бюджетно финансиране изключително трудно и непопулярно и в този смисъл малко
вероятно да се случи.
Освен Сребърния фонд и резервните пари в републиканския бюджет останалите средства по фискалния резерв се
разпределят между няколко извънбюджетни фонда (Национален фонд към МФ, фонд "Земеделие" и няколко по-малки
фонда), НОИ и други бюджети. Що се отнася до извънбюджетните фондове, най-голямото перо сред тях е т.нар.
Национален фонд към Министерството на финансите - към края на април в него има 1.08 млрд. лева. Toзи фонд
управлява средствата по предприсъединителните програми на ЕС, по структурните и Кохезионния фонд, а също така
осигурява и съфинансиране по европейските фондове. Не е много ясно дали средства от Националния фонд могат да се
прехвърлят към резерва на републиканския бюджет при нужда и по преценка на министъра на финансите. По-скоро не,
но опитът с прехвърления резерв на НЗОК потвърждава, че
нищо не е невъзможно
Другото по-значително перо от извънбюджетните фондове е фонд "Земеделие", който обслужва плащанията по Общата
селскостопанска политика на ЕС (плюс националните доплащания за селскостопанските производители) и програма
САПАРД. По него балансът към края на април е 301 млн. лева. Тук парите също са целеви, макар че най-вероятно
правителството би могло да отложи с 1-2 месеца някое плащане на субсидии, ако поиска. Но в случая говорим за
сравнително малка сума, така че тези 300 млн. лева надали биха могли да направят сериозна разлика за финансиране на
бюджета.
Интересен е опитът със запасите на Националната здравноосигурителна каса, които до неотдавна бяха отделно перо на
фискалния резерв. Но през декември 2010 г. 1.32 млрд. лева на НЗОК бяха прехвърлени към резерва на републиканския
бюджет. Само 4 месеца по-късно средствата са почти напълно похарчени (без малко над 170 млн. лева). Явно
използването на целеви пари за финансиране на бюджетни дефицити дава само временно решение.
Още за тази година разполагаемият фискален резерв няма да стигне за финансиране на бюджетния дефицит и
задължително ще трябва да се прибегне или до дългово финансиране, или до финансиране с постъпления от
приватизация. Приватизационните приходи обаче са несигурна величина. Няколко големи проекта набраха скорост през
последните месеци ("Булгартабак", миноритарните дялове в 6-те дружества на ЕОН, ЕВН и ЧЕЗ и др.), но дали ще имаме
приключени сделки преди края на годината, не е ясно. Ако това не се случи, правителството ще трябва да емитира дълг.
Имайки предвид, че разполагаемият фискален резерв вече е на санитарния си минимум, а раздържавяване от голям
мащаб не се предвижда в следващите години, българските правителства в средносрочен план ще прибягват все по-често
и във все по-голям обем до емитиране на дълг. Разбира се, ако не балансират бюджета (или не постигат излишъци),
което към момента изглежда малко вероятно.
ДЕ ФАКТО
1.12 млрд. лева - това е размерът на републиканския бюджет към края на април и в крайна сметка истински
разполагаемият резерв на правителството. В същото време дефицитът по консолидираната фискална програма за
първите 4 месеца е 552 млн. лева, или 0.72% от официалната прогноза на правителството за БВП. За цялата година
заложеният дефицит е 2.5% от БВП, или 1.926 млрд. лева. Т.е. в останалите месеци на 2011 г. не бива да се натрупва нов
дефицит, по-голям от 1.354 млрд. лева
***
Публикации за борбата със сивия бизнес
News.bg
√ Бирници "бележат" с червено длъжници
http://news.ibox.bg/news/id_526329183
Червени стикери ще лепят данъчните на автомобили и други вещи, които подлежат на запор заради неплатени
дългове към държавата. Длъжникът няма право да маха стикера с надпис "Запорирано от НАП".Той ще се слага на
видно място върху вещта, а при колите - на предното стъкло.
От Агенцията започват също да изпраща писма до работодателите на 10 000 длъжници с искане за запор на заплатите.
Стикерите представляват лепенки, които обозначават, че определено имущество е било запорирано и предупреждават,
че изнасяне, продаване или разпореждането по някакъв друг начин с него е абсолютно забранено и затова се носи
съответната отговорност.
Хиляди са длъжниците към НАП, на които ще бъдат изпратени предупредителни писма за всякакви неплатени дългове
към държавата - от неплатени глоби към КАТ до данъка за апартамента.
За миналата година от продадени запорирани вещи и имущества приходната агенция е отчела приходи от 80 милиона
лева.

