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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите
Българско национално радио – 13.09.2011
√ Интервю на г-н Васил Велев
Договарянето на минималните осигурителни прагове за догодина закъснява
http://bnr.bg/sites/horizont/News/Bulgaria/Pages/1309pragove.aspx
Договарянето на минималните осигурителни прагове за следващата година закъснява, до момента само в 5
икономически сектора има постигнато съгласие между синдикатите и бизнеса. Пред "Хоризонт" президентът на
КНСБ Пламен Димитров заяви:
Две трети, даже повече от две трети от икономически дейности, са започнали преговори, отправени са
предложения. Между 5 и 15% е средният процент, който синдикалните структури са предложили на
работодателите и водят и в момента преговори. И вчера водеха едни преговори, предполагам, че и днес това ще
стане. Икономиката вече в много сектори може да си го позволи.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велевказа, че все по-малко работодатели са
склонни да преговарят за ръст на минималните прагове. Според него, не трябва да има административно увеличаване
там, където не се постигне съгласие.
Не сме казали, че непременно трябва да са по-високи. Важното е да се стигне до договореност. Проблемът е, че на
много места не очакваме да се стигне до договореност поради диаметрално противоположни позиции. В криза не
може да се разпростира средният процент. Представете си хипотетично, че се договори само една дейност, в
която работят 200 човека и ние ще разпрострем тази договореност върху всичките 2 милиона.
Синдикатите и работодателите ще продължат да преговарят за ръст на заплатите в частния сектор. Това ще става по
браншове и на база ръст на производството.
Васил Велев заяви, че ще има само препоръчителен индекс за ръст на заплатите, който не може да бъде еднакъв за
всички: Процесът на преструктуриране продължава да тече. Някои икономически дейности са във възход, други
продължават да бъдат в криза. Затова не може да бъде еднакъв индексът за цялата икономика.
Синдикатите прогнозират повишение на заплатите поне в две трети от дейностите в частния сектор, каза от своя страна
президентът на КНСБ. Той е умерен оптимист, че есента ние ще има увеличение между 5 и 10% в повечето сектори.
econ.bg
√ Договорянето на минималните осигурителни прагове за 2012 г. закъснява
http://www.econ.bg/news/article206891/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%
B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-2012-%D0%B3%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0
Договарянето на минималните осигурителни прагове за следващата година закъснява. До момента само в 5
икономически сектора има постигнато съгласие между синдикатите и бизнеса.
В ефира на програма "Хоризонт" президентът на КНСБ Пламен Димитровзаяви: Две трети - даже повече от две
трети от икономически дейности, са започнали преговори, отправени са предложения. Между 5 и 15% е средният
процент, който синдикалните структури са предложили на работодателите и водят и в момента преговори. И
вчера водеха едни преговори. Предполагам, че и днес това ще стане. Икономиката вече в много сектори може да си
го позволи.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)Васил Велев каза, че все по-малко
работодатели са склонни да преговарят за ръст на минималните прагове. Не трябва да има административно
увеличаване там, където не се постигне съгласие.
Шефът на АИКБ коментира:
Не сме казали, че непременно трябва да са по-високи. Важното е да се стигне до договореност. Проблемът е, че на
много места не очакваме да се стигне до договореност поради диаметрално противоположни позиции. В криза не
може да се разпростира средният процент. Представете си хипотетично, че се договори само една дейност, в
която работят 200 души и ние ще разпрострем тази договореност върху всичките 2 милиона.
Синдикати и бизнес ще продължат да преговарят и за ръст на заплатите в частния сектор по браншове и на база на ръста
на производството. Профсъюзите прогнозират повишение поне в две трети от секторите.

***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Пазарът на труда се стабилизира
http://www.klassa.bg/news/Read/article/180621_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0
%B0+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0
%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0
Един от пет работодатели очаква да наеме персонал през периода октомври–декември, сочи последното обзорно
проучване на Manpower за заетостта. Оказва се, че в края на годината 22% от работодателите се надяват да увеличат
персонала си, 9% прогнозират намаление, а 64% не очакват промяна, което води до нетен обзор на заетостта от +13%
(цифрата се получава, като от процента на мениджъри, които очакват увеличение на общата заетост, се извади
процентът на тези, които предвиждат намаление).
От началото на годината едва 19% от бизнеса предвиждаше откриването на нови работни места, през второто
тримесечие те се увеличиха до 25%, през третото леко спаднаха на 24%.
Процентът на песимистите по отношение на работните места обаче намалява от 15% на 9%.
През четвъртото тримесечие почти две трети от анкетираните мениджъри очакват текущата им работна ръка да остане
без промяна, което е сигнал за продължаваща стабилност до края на годината, отчита изследването.
Въпреки несигурността в бизнес средата в Европа отговорите на работодателите показват, че пазарът на труда няма да
поднесе големи изненади през остатъка на годината. Очаква се темповете на наемане да останат без промяна и
относително стабилни в сравнение с третото тримесечие. „Факт е, че българските работодатели са едни от найоптимистичните в Европа, като по-малко от 10% от тях съобщават, че ще съкращават персонала си през следващото
тримесечие”, коментира данните Надя Василева, управляващ директор на Manpower България, Сърбия и Хърватия.
Най-много възможности за заетост през следващото тримесечие ще бъдат предложени от
работодателите в секторите на строителството и финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите. Найголямо подобрение на прогнозите на тримесечна база идва от бизнеса в сектор „Електричество, газ и вода”, където
обзорът за заетостта от +18% регистрира подобрение от 16 пр. пункта. От друга страна, мениджърите по наемане от
секторите „Земеделие”, „Минно дело” и „Ресторанти и хотели” са единствените с негативни намерения за наемане през
четвъртото тримесечие. Секторът на ресторантьорството и хотелиерството бележи спад от 24 пр. пункта, а с 19 пр. пункта
се отчита намаление в публичния и социалния сектор.
Търсещите работа в Софийския регион ще могат да се възползват най-много от плановете на работодателите за наемане
на служители - работодателите в столицата споделят най-силните намерения за наемане с нетен обзор на заетостта от
+19%. В Бургас мениджърите посочват нетен обзор на заетостта от +5%, което е увеличение с 2 пр. пункта в сравнение с
предишното тримесечие. В Пловдивския регион имаме намаляване на прогнозата със значителните 11 пр. пункта в
сравнение с третото тримесечие на годината до 10%. Със скромен нетен обзор на заетостта от +5% работодателите в гр.
Варна и съседните градове споделят значително по-слаби намерения – намаление с 10 пр. п. в сравнение с юлисептември. „Положителните темпове на наемане на служители в региона на София най-вероятно са подхранени от
няколкото компании, които инвестират в разширяването на дейността си, както и от нови компании в областта, главно в
сферата на услугите и търговията на едро и дребно”, обясни Василева. „Също така не е изненадващо, че работодателите
от Черноморието – Бургас и Варна, очакват съкращение на персонала след пиковия почивен сезон, който ще приключи
преди четвъртото тримесечие. Естествено, много от хората, които работят в туристическия сектор през лятото, ще се
върнат в по-големите градове”, посочи мениджърът.
На фона на целия регион на Европа, Близкия изток и Африка (EMEA) мениджърите в България са сред най-големите
оптимисти. Работодателите в Турция очакват отново най-активни темпове по наемане. Те посочват нетен обзор на
заетостта от +20%, последван от положителните перспективи в Израел с +16%, Норвегия с +13% и България. От друга
страна, работодателите в Гърция и Италия са с най-песимистичен нетен обзор на заетостта от съответно -13% и -11%. На
международно ниво работодателите от 37 от всички 41 страни, участвали в запитването, прогнозират позитивен нетен
обзор на заетостта за четвъртото тримесечие на 2011 г.
√ Очакванията за заетостта до края на годината са оптимистични
http://pari.bg/static/pdf/pages/22.pdf
вестник Сега
√ Скокът на осигурителните прагове очаквано доведе до още безработни
Най-голям ръст на осигурителния доход има в хотелиерството, но заплатите на повечето от половината заети
са по-ниски от него
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=10087&sectionid=16&id=0000101
Справка на НОИ за средния осигурителен доход по икономически дейности за първите пет месеца на годината, на базата
на която се договарят новите минимални осигурителни прагове, показва това, за което повечето бизнес организации
предупреждават - едностранното определяне на по-високи прагове за плащане на осигуровки не води до повече
приходи в бюджета, а до намаляване на заетите и заплатите.

За една година осигурените са намалели с 320 000. От 2 247 702 души през януари до май 2010 г. до 1 927 883 за същия
период на т.г. Средният осигурителен доход е нараснал с 5.8% - от 550.06 лв. на 582.15 лв., колкото бе договорено в края
на 2010 г. Освен със съкращения това е постигнато и с масово сключване на договори за непълен работен ден. Което
води до осигуряване под минималния праг на неквалифицираните работници и обслужващия персонал.
Типичен пример за необоснованото увеличение на минимални осигурителни прагове са хотелиерството и туризмът.
Секторът беше първенец по увеличаване на минималния осигурителен праг. За 2011 г. той скочи с 12.5% спрямо 2010 г. и
стигна до 410 лв. За 2012 г. също се очаква увеличението да е най-високо. Според синдикатите ще е около 20%. В същото
време средният осигурителен доход в сектора за първите пет месеца на годината е под минималния от 410 лв. - 371.64
лв. Причината е, че голяма част от персонала получава едва 320.28 лв. на месец. Става дума за над 79 000 души или
повече от половината от заетите в сектора 122 000. Точно в хотелиерството и туризма бяха засечени най-много
нарушения на хора, наети на половин работен ден, които всъщност се трудят над 8 часа. При проверките си трудовите
инспектори установиха, че това е новият начин за пестене от осигуровки и данъци.
В строителството пък е регистриран срив при осигурените от 144 000 души през първите пет месеца на 2010 г. до близо
117 000 тази година. Редуцирането на персонала е помогнало за леко увеличение на средния осигурителен доход от 449
лв. на 510 лв. А заетите в професии, неизискващи квалифициран персонал, са над 35 000 и те са осигурени върху 283 лв.,
или 91% от минималния праг за тях. Останалите категории работници са осигурени малко над минималните прагове.
Тази година вече осем икономически дейности с близо 352 000 заети не могат да платят дори 400 лв., при положение че
за самоосигуряващите се минималният осигурителен доход е 420 лв. През 2010 г. мизерстваха заетите в седем сектора.
Новите в негативната статистика са хората, които осигуряват медико-социални грижи в домовете с настаняване - за
бебета, за възрастни, за хора с увреждания, и тези, които предоставят социални услуги без настаняване, например
работят в дневни центрове за хора с проблеми. Миналата година средният осигурителен доход в сектора е бил 402 лв.,
докато за първите пет месеца на 2011 г. пада до 381 лв. Отново най-зле е секторът "Ремонт на компютърна техника и
други домакински вещи" със среден осигурителен доход от 307.70 лв. Заетите в този сектор са намалели от 21 489 на 20
139. В тази група попадат и домакинствата, които декларират дейности като работодатели. В черния списък на най-ниски
доходи са още производството на облекло, на дървен материал, на мебели, преработката на кожа и дейностите по
охрана.
√ Пагубно ще е за икономиката, ако не повишим доходите
Днес икономическата комисия в НС ще научи кой точно купи "Булгартабак", казва зам.-шефът на групата на ГЕРБ
Валентин Николов
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=10087&sectionid=5&id=0001001
Зам.-шефът на групата на ГЕРБ Валентин Николов е роден на 9 август 1971 година в Габрово. Икономист е по
образование. Член е на икономическата и бюджетна комисия в НС.
------- Г-н Николов, как ще коментирате факта, че министър Симеон Дянков успя да наложи своя фаворит за шеф на НОИ
Бисер Петков, а част от групата на ГЕРБ показа характер и не участва в гласуването? Това знак за проблем с министъра ли
е?
- Не бих казал. Аз лично не съм видял данните от гласуването. Но мога да ви кажа, че беше сформирана комисия, в която
лично аз участвах заедно с г-н Главчев, Менда Стоянова, Светлана Ангелова, която е зам.-председател на социалната
комисия. Прослушахме кандидатите, те бяха трима, и съответно сметнахме, че двама от тях заслужават да бъдат на това
място. Оставихме премиерът да реши кой от двамата да бъде. Явно се е спрял на кандидатурата на Бисер Петков.Така че
не виждам някаква драма. Групата искаше да няма един-единствен кандидат. Искаше да има борба на концепции,
борба на визия във връзка с управлението на една от най-големите финансови институции в България.
- Какво се случва с групата на ГЕРБ - тя се отърси и започна да мисли самостоятелно и да преценява кои решения на МС
са правилни или пък просто има сериозен проблем и е пред разцепление?
- Категорично няма никакъв проблем в групата. За мен лично има едно израстване, едно еманципиране на групата в
сравнение с началото. Никой от нас нямаше опит в парламентаризма. В началото бяхме леко стреснати. Просто групата
израсна и започнаха да изплуват различни мнения, различни визии. И, разбира се, те трябва да се дискутират. Част от
проблема, който съществува, е, че по-често трябва да се събираме, за да може тези въпроси да излизат на преден план и
да може групата да вземе единно решение. Но за жалост нещо не остава време напоследък, защото много закони са
много бързи и на дневен ред, изборите чукат на вратата, всеки е по районите си.
- След като нямате достатъчно време да дискутирате внасяните от ГЕРБ законопроекти, как оттук нататък ще
мобилизирате групата, за да одобри важните решения, които внася правителството?
- Аз мисля, че за важните решения имаме абсолютно единодушие. Няма групи в ГЕРБ, няма разцепление. Смятам, че
ГЕРБ ще продължи по същия начин, изборите даже ще консолидират още повече ПГ. Единствено виждам проблем с
кворума във връзка с предизборната агитация, което ме притеснява много като зам.-председател на групата. Много хора
ще поискат да покажат добри резултати в регионите си и ще има отсъствия.
- След дълго премисляне и изчакване групата на ГЕРБ на практика бламира проекта ви за изваждане от забранителния
списък за приватизация на "Български пощи". Защо се случи така в последния момент?
- Не, ГЕРБ не е бламирал в никакъв случай проекта, нямаше гласуване. По принцип ние сме дясна партия и трябва да
мислим как държавата да се изтегли от дружества, които са на загуба. Поради тази причина аз предложих на обществена
дискусия този законопроект заедно с моите колеги, за да се видят проблемите на пощите. Или едни специфични
дейности, като например "Военно издателство". Това са нетипични за едно военно министерство неща. Поради тази

причина аз повдигнах тази дискусия. За "Български пощи" виждате, че имаше огромен натиск, аз се съгласих да не я
изваждаме от забранителния списък за приватизация. Тази промяна ще стане между първо и второ четене.
- Дали отказът ви от приватизация на пощите не е временно решение до изборите?
- Ако е временно решение до изборите, няма да го гласуваме до вота. При всички положения "Български пощи" ще ги
извадим от забранителния списък, но ще изчакаме екипа, който ръководи дружеството, да приложи своите виждания за
оптимизиране на пощите. Защото, ако продължава така, всички данъкоплатци трябва да плащаме грешките на
управлението на пощите, такова каквото е в момента.
- Другият спрян проект на МС е Кодексът за застраховането. Защо там част от групата на ГЕРБ гласува против?
- Три комисии отхвърлиха този закон - правната, по транспорт и съобщения и здравната. Това значи, че в закона имаше
проблемни текстове, които наистина трябваше да се изчистят. Бяхме постигнали компромисно решение заедно с
вносителите - КФН, тези текстове да се изчистят между първо и второ четене. Това е текстът да се плаща накуп
"Гражданска отговорност", текстът за застрахователното посредничество и, трето, във връзка с навлизането на
застрахователите в сферата на здравеопазването. Имаше текстове, които не търпяха отлагане и заради евродиректива, и
затова смятам, че този закон трябваше да мине. Но знаете, че шестима наши депутати гласуваха въздържали се. Те имат
своите мотиви, правилни са. Те прецениха, че е най-добре законът да влезе в чисто нов вид, а не да се поправя между
първо и второ четене.
- Защо се предлагат спорни законопроекти, за които вие много често обещавате между първо и второ четене да
поправите белите? И това означава ли, че в групата на ГЕРБ предварително не обсъждате законопроектите?
- Знаете, че законодателната инициатива е на МС и на депутати от ГЕРБ. Когато депутати вкарват закон, изградили сме
система всеки да обсъжда проекта си с групата. МС обаче няма тази възможност да го обсъжда с групата и тогава
възникват различните визии.
- Ако не бъркам, премиерът нареди и на министрите да ви разказват предварително законодателните си инициативи.
Кои министри спазват това указание?
- Мога да ви кажа, че МИЕТ почти всеки законопроект обсъжда с депутатите, затова нямаме такива конфликти.
- Кодексът за застраховането беше ли обсъждан?
- Не беше обсъждан. Той беше предложен от КФН и внесен от МФ.
- Смятате ли, че групата на ГЕРБ е достатъчно добре запозната с приватизацията на "Булгартабак" и е наясно кой го
купува, какви са перспективите пред това дружество, за да могат да отговарят на такива въпроси по време на
кампанията?
- Поради тази причина в икономическата комисия цялата група на ГЕРБ гласува да се извика представител на агенцията
за приватизация и на МИЕТ и да ни запознаят с цялата приватизационна сделка. Ние изчакахме тя да мине, защото не
искахме политиката да се намесва в чисто финансови решения на приватизация. Така че в сряда ще имаме пълната
информация за тази сделка.
- Като зам.-шеф на икономическата комисия наясно ли сте кой купи "Булгартабак"?
- Това искам и аз да разбера. Срещнах г-н Емил Караниколов (шефа на Агенцията по приватизация) и той ми каза, че
категорично са защитили интереса на България.
- Ако по време на изслушването нещо ви притесни в тази сделка, как реагирате постфактум?
- Ние сме дали достатъчно сила на Агенцията по приватизация да налага обществените интереси. Така че те имат
възможност дори когато няма неустойки, да могат да блокират сметки, да блокират активи.
- Налага ли се подобно изслушване в икономическата комисия и за ситуацията с "ЛУКойл Нефтохим"?
- Придобихме повече информация чрез медиите, отколкото ако ги извикаме. Там казусът е влязъл в съда. Така че не е
наложително ние да налагаме допълнително по някакъв начин власт.
- Трябва ли хората да очакват след изборите бензинът да поскъпне, дори и заради монтирането на устройствата за
контрол?
- Категорично не, защото ние имаме пазар на горива и с други участници. Те могат да изместят "Нефтохим", ако увеличи
много цените. Мисля, че не би трябвало да се повишат цените, защото "ЛУКойл" е повишил разходите си. Аз чакам от
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да излезе с добре мотивирана визия за пазара и да видим колко е
господстващото положение на "ЛУКойл". Дали има другаде монопол, както е при авиационните горива. Попитах
комисията могат ли в кратки срокове да излязат с анализ на пазара, те казаха, че нямат капацитет, и затова вдигаме
състава им с още двама души.
- Симеон Дянков обещава под 1% бюджетен дефицит за следващата година. Това няма ли да направи бюджет 2012 г.
много рестриктивен?
- Не, категорично. Защото виждаме, че приходите в бюджет 2011 в сравнение с бюджет 2010 са много повече. Съответно
и дефицитът намаля. Очакваме през 2012 г. да има още по-голямо увеличаване на приходите, което ще се отрази на
дефицита. Увеличението на приходите ще дойде от данъците. Ще има по-голяма усвояемост на еврофондовете, което
поражда по-голям корпоративен данък и съответно ДДС. Има много лек растеж на потреблението, очакваме да се
засили през 2012 г., което съответно ще повиши събираемостта в косвените данъци. В момента България има 1%
дефицит, в края на годината ще стане 2.5%. Въпросът е това да се случи заедно с повишаване доходите на населението.
Ако не повишим доходите, няма да можем да повишим потреблението. Което ще се окаже пагубно за икономиката.

***
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√ НАП Варна засилва контрола
http://money.bg/news/id_173804602/%D0%9D%D0%90%D0%9F_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%
B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
През изминалата седмица мобилни екипи от дирекция „Контрол" при ТД на НАП Варна извършиха 113 проверки във
Варна и Североизточна България, за да установят отчитат ли търговците извършените продажби след 17 часа и в късните
вечерни часове, съобщи Днес+.
Обект на проверките са били заведения за обществено хранене, питейни заведения, денонощни магазини за
хранителни стоки и др. По време на проверките данъчните са установили, че търговци, които са проверявани през деня
и са издавали касови бележки, в късните часове на денонощието не маркират на фискалните устройства извършените
продажби.
При извършените проверки на 20 търговски обекта във Варна са съставени 17 акта за установяване на административно
нарушение - неиздаване на касов бон. В региона са проверени 93 обекта, а броят на съставените актове за неотчитане на
извършените продажби е 27.
Освен наложените парични глоби за неиздаване на касов бон, всички търговци, на които са съставени актове, трябва да
свържат предсрочно касовите си апарати с НАП. Причината за предсрочната връзка с приходната агенция са направените
промени в Наредба Н-18, влезли в сила от 19 август 2011 година.
Засиленото присъствие на данъчните инспектори и проверките в Североизточна България ще продължат до края на
годината, включително и в почивните дни.
Сигнали за укриване на обороти и неиздаване на касови бележки жителите на Варна могат да подават в териториалната
дирекция, а така също и чрез Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700.
√ НАП Русе събра над 12% повече приходи до края на август
http://money.bg/news/id_1592260667/%D0%9D%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5_%D1%81%D1%8A%D0
%B1%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_12_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%80
%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B
0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
104, 8 милиона лева данъци и осигурителни вноски събра офисът на НАП в Русе за осемте месеца на 2011 г., което е с
над 12, 3 млн. лева повече спрямо осемте месеца на предходната година,съобщава ruseinfo.net
Събраните данъчни приходи от НАП в Русе към 31 август на 2011 г. са 53, 8 млн. лв., което е с над 8, 4 млн. лв. повече
спрямо същия период на изминалата година.
До края на август постъпленията по ДДС от фирми в русенска област е 19 млн. лв. - ръстът е от 7, 6 % спрямо същия
период на 2010 г. и се дължи на подобрената работа по отношение на пресичането на опитите за източване на ДДС.
С 3, 6 млн. лв. повече корпоративен данък са внесли русенските фирми за осемте месеца на годината, като в бюджета са
постъпили над 11, 6 милиона лева. Приходите от данъци върху доходите на физически лица са с близо 3, 5 милиона лева
повече от изминалата година, когато в бюджета са постъпили 21 7 млн. лв.
До края на изминалия август русенци са внесли близо 14, 9 млн. лв. здравни осигуровки, което е с над 61 000 лева
повече от разглеждания период на 2010 г. От началото на годината в пенсионните фондове и фондовете за Държавно
обществено осигуряване са постъпили с 3, 3 млн. лв. повече, като за осемте месеца на 2010 г. постъпленията са били 34,
4 млн. лв.
Планираните приходи за националния бюджет се изпълняват от русенската приходна администрация според месечните
разчети и в края на годината ще бъдат изпълнени по всички показатели.
√ Данъчните наваксват със събираемостта
http://money.bg/news/id_1549966286/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%
BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D1%81%D1%8A%D0%B
1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0
Най-големият риск по отношение на събирането на приходите е в непрецизно планираните осигурителни вноски. Там
сме предприели редица мерки, така че да компенсираме тези изоставания.
Това каза изпълнителният директор на Националната агенция по приходите (НАП) Красимир Стефанов пред агенция
Фокус.
Към 31 август на 2011 г. НАП е събрала 8,16 милиарда лева, което представлява 63% от планираното за годината или с
581 милиона лева повече от същия период на миналата година, сочат данните на шефа на приходната агенция.
По думите му това било постигнато в резултат на контролните действия на НАП, сред които и извършените масирани
проверки по морето за спазването на трудовото и осигурителното законодателство.
След проверките данъчните са успели да наваксат само за два месеца около 80 милиона лева от планираното
изоставане в събиране на приходите, което е било отчетено към 31 май.
Проверките на НАП са показали, че 164 хиляди души се водят на четиричасов трудов договор, като в над 80% от тези
случаи, това е било фиктивно, за да внасят по-малко осигуровки.

"Мигновено работодателите започнаха да си коригират договорите, след това тръгнаха да си внасят осигурителните
вноски", изтъкна Стефанов.
Според него друг проблем в събиране на приходите е по отношение на корпоративния данък, тъй като през тази година
той се плаща за дейността на фирмите за изминалата година.
"Миналата година беше пикът на кризата, но и там сме предприели сериозни мерки като централизирана селекция на
големите и средни данъкоплатци", каза той.
През юни вицепремиерът Симеон Дянков разкритикува работата на приходната агенция и предупреди Красимир
Стефанов, че има два месеца да повиши събираемостта и да се справи с ДДС измамите.
√ И НАП иска удвояване на прага за регистрация по ДДС
http://money.bg/news/id_812407850/%D0%98_%D0%9D%D0%90%D0%9F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0
%B4%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%
B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%
BF%D0%BE_%D0%94%D0%94%D0%A1
Националната агенция по приходите ще поиска удвояване или утрояване на прага за регистрация по ДДС. Това каза пред
Радио „Фокус" изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.
„По-висок праг по ДДС, тъй като считаме, че вече сумата от 50 хиляди лева е много ниска за България и за съжаление по
една или друга причина в кръга на регистрираните лица по ДДС попадат много случайни играчи, които се изкушават по
един или друг начин да злоупотребяват с този вид данък", каза Стефанов.
Във връзка с казуса „Лукойл" Красимир Стефанов заяви, че е подготвен специален анализ на цялата група „Лукойл" по
отношение на плащането на данъците, на инвестициите, на банковите кредити, на взаимоотношенията в самата група.
Този анализ е представен и на министъра на финансите, така че тази група, откакто съществуват „Големи данъкоплатци",
е обект на постоянен мониторинг.

