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√ Индустриалци на дискусия в Перник: В следващите 10 г. сивата икономика ще продължава да краде от парите ни
http://viaranews.com/?p=7354
Трудно се удържа конкуренцията на фирми, които крият доходи, смята шефът на местна фирма Таня Каменова.
Сивата икономика у нас ще се вихри поне в следващите 10-15 години. За това време тя ще продължава да бъде
централна тема в дневния ред на обществото. Основание за това твърдение са запазващите се изключително високи
нива на толерантност и търпимост към неформалните практики, обявиха в Перник от Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ). В града се проведе дискусия на тема “Как да спрем сивата икономика да краде от нашите
пари”. Категоричен бе изводът, че в борбата срещу сивата икономика, която ощетява не само държавния и общински
бюджет, но и нанася доста вреди върху легалния бизнес, решаващо значение има обществената непримиримост към
това явление.
Продължават да бъдат високи психологическата нагласа и компромисното възприемане към определен вид
неформални практики. Все още широко е разпространена готовността за работа без договор, както и за работа на
договори с фиктивни клаузи и полагането на труд без осигуровки, каза Бойко Недялков от Управителния съвет на
асоциацията. Пред присъстващите представители на бизнеса бе представено социологическо проучване по темата. Все
пак има разлика в говоренето на работодатели и работници по проблема за сивата икономика, каза Недялков. Ако през
2010 г. типичният негатив е работата без договор, то през 2012 г. неформалността се е „преместила” към друга практика
– работа по договор за сума, равна или леко надскачаща минималния осигурителен праг и допълнително заплащане „на
ръка”. Настъпилото преструктуриране на сивите практики в трудовоправните отношения показва, че промяната е
сериозна, че има реални измерения и изисква адекватно адресиране.
До момента с най-висок практически ефект за ограничаване и превенция на неформалната икономика се приемат
новите разпоредби на Закона за обществените поръчки, свързани със засилване на ролята и правомощията на Агенцията
за обществени поръчки и приемане на нови разпоредби на Закона за обществените поръчки за прекратяване на
противоречивите и непрозрачни процедури.
В борбата със сивия сектор работодателите определят като ефективни мерки провеждането на ежегодни кампании за
деклариране и плащане на здравноосигурителните вноски; проверки на редовността на плащанията, които евсеки може
да провери чрез издаване на персонален идентификационен номер; задължението за предаване по дистанционна
връзка на данни, позволяващи текущо да се определят наличните количества горива в обектите за търговия с течни
горива; изискването производителите на акцизни стоки (алкохол и горива) да монтират уреди, данните от които се
изпращат в реално време в Агенция “Митници”.
Резултатите от социологическото изследване показват, че според работниците и служителите най-висок ефект има
ограничаването на разплащанията в брой над 15 000 лв. и осъществяването на съвместни проверки между
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и НАП с цел засилване на борбата срещу недекларираната заетост.
Трудно се удържа конкуренцията на фирми, които крият доходи, смята шефът на пернишка фирма Таня Каменова.
Ниските цени, които вървят в строителството, са освен форма на лошо качество, но и безспорно са под шапката на сивата
икономика, каза тя. Сопред нея фирмите, които държат работници без трудови договори, могат да си позволят да
подбиват цените в бранша. Те обаче са некоректни и не плащат на работниците си с месеци.
вечно.
priteni.bg
√ Бизнесът иска глоби за работниците при скрити осигуровки
http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=81051
Не само шефовете, но и работниците да носят отговорност за укрити осигуровки. Това искат работодателските
организации по повод очакваната поправка в Наказателния кодекс, с която ще се криминализира умишленото укриване
на осигурителни плащания от страна на фирмите.
"Трябва да има наказания и за работниците, които се съгласяват да получават фиктивно по-ниско възнаграждение",
смята председателят на БСК Божидар Данев. Според него за получаването и плащането на социални осигуровки има две
страни - работодател и зает. "Работникът знае, че той също лъже. Отговорността трябва да бъде разпростряна и върху
двете страни в тези отношения", каза Данев.
От синдикатите обаче са категорично против това с аргумента, че работникът е по-слабата страна и затова действа под
принуда.
"Не е точно така, при работодателя принудата е много по-тежка. Тя е свързана с риск от фалит на предприятието", заяви
Данев.

"Наистина това са двустранни отношения, не може да се твърди, че единствено работодателят е виновен", смята и Васил
Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той предлага да се въведе за физическите лица
деклариране на дължимите осигурителни вноски, както е при данъците.
"Само така те може да носят отговорност за укрити суми. В момента в данъчните декларации хората посочват доходите
си и разходите за осигуровки, но не и дължимите осигуровки", обясни Велев. В същото време фирмите всеки месец
попълват до НАП декларации за осигуровките, които дължат на своите служители.
Според замислените от ГЕРБ поправки в Наказателния кодекс работодателите ще подлежат на затвор от 1 до 6 г. за
укриване на осигуровки. Шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова и група депутати на властта ще внесат в
парламента мярката до седмица. Миналата седмица санкцията отпадна от преходните и заключителни разпоредби в
Закона за бюджета за 2013 г.
Управляващите обаче са категорични на този етап, че наказанието ще влезе в сила догодина. Под наказателна
отговорност ще бъдат и самоосигуряващите се. Санкция за работниците обаче не се предвижда. Депутати от ГЕРБ не
отхвърлиха идеята на работодателите. И обясниха, че ще се срещнат с тях при обсъждането на поправката в НК.
Спор работник и работодател да носят заедно отговорност имаше и при наемането без договор. В края на миналата
година в Кодекса на труда бе гласувано работник, който е хванат да се труди на черно, да плаща глоба от три
осигурителни вноски. През юли обаче Конституционният съд обяви, че това противоречи на конституцията, защото не
защитава и не гарантира правото на труд.
Радио Пловдив
√ Пловдивското село Брестник е домакин на дискусия срещу сивата икономика
http://www.radioplovdiv.bg/index2.php?content=news&id=17472
Дискусия на тема „Как да спрем сивата икономика да краде от нашите пари” по проекта „Ограничаване и превенция на
неформалната икономика” ще се проведе в пловдивското село Брестник.
Ще бъдат представени резултатите от социологическите проучвания по темата и потенциални мерки за ограничаване и
превенция на неформалната икономика.
Проекът е осъществен от Асоциацията на индустриалния капитал в България с подкрепата на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г .
pernikmedia.net
√ В Брестник ще дискутират сивата икономика
http://www.snews.bg/bg/statiya/v-brestnik-shte-diskutirat-sivata-ikonomika:24305
„Как да спрем сивата икономика да краде от нашите пари” е темата на дискусията, която ще се проведе днес в
Брестник. Тя се организира по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”.
По време на срещата ще бъдат изнесени статистически данни от социологически проучвания и ще бъдат обсъдени
мерки за ограничаване и предотвратяване на сивата икономика.
Този проект се осъществява с помощта на Асоциацията на индустриалния капитал в България и програма „Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013 година.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал Daily
√ Приходите от данъци с 200 млн. лв. над плана
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/26/1955907_prihodite_ot_danuci_s_200_mln_lv_nad_plana/?re
f=novo24
Годината ще приключи с минимално превишение на данъчните приходи спрямо заложените по план, прогнозираха
двете агенции, натоварени с тяхното събиране.
Преизпълнението на приходите бе посочено от финансовия министър Симеон Дянков като условие за изплащане на
коледни добавки към пенсиите, но след това уточни, че забавяне на преводите от европейските фондове също може да
възпре държавата от допълнителни социални плащания.
В бюджета за 2012 г. е планирано данъчните постъпления да са с общо 900 млн. лв. повече спрямо предходната.
Данните към края на октомври показват, че това е планът минимум и за цялата година преизпълнението ще е дори поголямо. От Националната агенция за приходите (НАП) съобщиха, че събраните от тях приходи ще са със 700 млн. лв.
повече, отколкото през миналата година.
Агенция "Митници" пък не прогнозира как ще приключи годината, но обясни, че само към края на октомври е
надхвърлила миналогодишната събираемост с половин милиард лева. И двете ведомства обаче не коментираха каква
част от това преизпълнение е над заложения им годишен план. Неофициално от Министерството на финансите заявиха,
че очакват в края на годината общо данъчните приходи да са около 200 млн. лв. повече спрямо заложените в бюджета.
Митниците събират акцизите в България и ДДС при внос от страни извън Европейския съюз, но впоследствие данъчните
възстановяват една част от събрания ДДС върху вноса заради последващ износ. Затова към момента е сигурно, че към

края на октомври митниците са допринесли за увеличение на консолидираните данъчни приходи с 207 млн. лв. спрямо
същия период на миналата година. Това е ръстът на постъпленията от облагане с акцизи на горива, цигари и алкохол.
Повече вътрешна стабилност
За разлика от миналата година през тази не е имало преразпределение на задачите, които финансовото министерство
поставя на НАП и на митниците. Това означава, че всяко ведомство очаква да събере толкова приходи, колкото
първоначално е било планирано, или дори повече.
Миналата година например заради увеличението на износа данъчните възстановяваха ДДС в по-големи суми. Тогава от
НАП заявиха, че ще поискат преразглеждане на приходните задачи, но финалното разпределение не стана ясно.
Към края на октомври тази година най-голямо е преизпълнението точно от ДДС (220 млн. лв.), след него е това от данък
общ доход (128 млн. лв.), твърдят от НАП. От агенцията дори се похвалиха, че сумата на невъзстановения ДДС поради
проверки и ревизии към края на октомври е 213 млн. лв. Това е три път под стойностите му от 2009 г., когато и тройната
коалиция, и ГЕРБ подсигуряваха касовото изпълнение на бюджета, бавейки възстановяването на ДДС.
Първа оценка на резултатите
От НАП коментираха, че за шестте месеца от април до края на септември в бензиностанциите са продадени 1.4 млрд. л
гориво. От там не посочват какво количество горива са обложили с акциз за шестте месеца от април до септември
миналата година с обяснението че нивомерите в горивните танкери се използват едва от април тази година.
Приблизително точна справка обаче може да се направи по приходите от акцизи, доколкото при горивата те са върху
продадените количества и цената няма значение. При такава съпоставка излиза, че от април до края на септември тази
година са събрани 1.01 млрд. лв. от акциз върху горивата, или с 9.5% повече спрямо същото шестмесечие на миналата
година, но то се дължи и на увеличени акцизни ставки.
Само през септември тази година пък бензиностанциите са продали с 6.6% по-голямо количество горива, отколкото през
април.Това според данъчните обхваща както традиционно увеличеното потребление в летните месеци, когато хората
прекарват отпуските си в пътувания, така и изсветляване на сивия сектор. От началото на април в горивните танкери на
бензиностанциите бяха инсталирани нивомери и те подават информация към данъчните за реалните количества гориво,
с които разполагат търговците.
Идеята за инсталирането на уредите беше да се прекратят някои измами с цел укриване на данъци. Най-честите са тези,
при които бензиностанциите се зареждат с горива без платени данъци и акцизи, а след това същите се продават на цени,
които са по-ниски от пазарните. Това можеше да става с източване на горивните танкери. По този начин колонките на
бензиностанциите, които се ползват като фискални устройства и са свързани с НАП, не отчитаха никакво движение.
"Данните потвърждават, че големите проблеми в търговията с горива са в малките обекти. Ръст от 6.6 на сто при
сегашното състояние на икономиката не е нищо друго освен излизане на светло", твърди Васил Панов, който ръководи
дирекция "Контрол" в НАП.
Вестник Класа
√ НАП очаква 2% ръст на приходите за 2012 г.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/217024_%D0%9D%D0%90%D0%9F+%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0
%B0+2%25+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%
B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+2012+%D0%B3.+
Към днешна дата Националната агенция за приходите (НАП) е събрала 11.7 млрд. лв. Затова очакваме в годишен аспект
да съберем около 13.35 млрд. лв., което представлява с около 2% преизпълнение на планираните приходи в бюджета.
Това коментира пред БНР изпълнителният директор на приходната агенция Красимир Стефанов. По думите му, това се
дължи изцяло на подобрената ефективност на работата на НАП.
„Знаете, че имаше голяма съпротива по отношение на дистанционна връзка на касовите апарати на търговците и на
вендинг машините със системите на НАП“, напомни шефът на агенцията. Той даде пример, че с въвеждането на касови
апарати и нивомерни системи на резервоарите на бензиностанциите от 1 април тази година, за октомври спрямо април
има повишение на продадените количества горива с 14 млн. литра или с почти със 7%. Най-голямо е повишението при
малките бензиностанции - което доказва нашата теза, че при еднакви параметри на икономиката, след свързването на
касовите апарати с НАП отчетените продажби на горива се повишават, което е изсветляване на сивата икономика,
констатира Стефанов.
Той подчерта, че НАП води „безкомпромисна борба“ по отношение на ДДС измамите заедно с другите администрации,
които отговарят за това – МВР, ДАНС и прокуратурата. За миналата година има над 1000 осъдителни присъди по
отношение на граждани и фирми, които са се опитали да измамят данъчната администрация.
Стефанов посочи, че НАП „има разговори с Българска стопанска камара по интернет не само да се отчита кешът на
дружествата, а и да бъдат предоставени счетоводни данни за стоковите потоци по артикули, по номенклатури и т.н.,
което ще даде още по-добра информация като основа за анализ и съответно за насочване усилията на НАП към
проверки на най-некоректните търговци“.
Шефът на приходната агенция информира, че най-големите данъкоплатци в страната са 1000 фирми, които са
регистрирани в „големи данъкоплатци и осигурители“. Те осигуряват около половината от приходите в бюджета.

Вестник Сега
√ Държавният бюджет храни все повече хора
http://www.segabg.com/article.php?id=626025
Докато кризата продължава да удря работните места в частния сектор, държавата продължава да увеличава броя на
хората, на които изплаща заплати, показват окончателните данни на НСИ за работната сила през третото тримесечие на
годината. Според тях на годишна база наетите в частния сектор са намалели, макар и символично, до под 1.935 млн. от
1.936 млн. души през същия период на м.г. В същото време обаче в обществения сектор е отчетено съществено
увеличение на наетите - до 726 000 от 707 200 души година по-рано.
С 14 700 са се увеличили българите, които не могат да си намерят работа повече от година през третото тримесечие на
2012 г. спрямо 2011 г. и вече са отчетени от статистиката като дълготрайно безработни. За тях става все по-трудно да си
намерят препитание заради загубените трудови навици и умения. По данни на НСИ през юли - септември т.г. те са били
221 700 от общо 393 200 безработни, докато година по-рано броят им е бил 207 000 души от 346 500. Ръстът общо на
безработните между 15 и 64 г., които се следят от Евростат, е 46 700 души, или с 13.2%, а безработицата е нараснала с 1.3
процентни пункта - от 10.3% на 11.6%. За сравнение за същия период през 2011 г. спрямо 2010 г. увеличението на хората
без работа е било едва с около 16 000.
Още 212 100 са обезкуражените, които искат да работят, но не си търсят работа, защото не вярват, че ще си намерят. Те
все пак са намалели със 17 000 души - през второто тримесечие на 2011 г. са били 229 100. Въпреки мерките на
правителството срещу младежката безработица тя нараства съществено от 16.2% до почти 19%, което означава, че всеки
пети младеж е бил без препитание. Броят на безработните млади се е увеличил за година със 17 300 - от 104 300 до 121
600 души.
ЗАЕТОСТ
Заетите на годишна база също намаляват с 18 800 души - от 2.997 млн. лв. до 2.978 млн. лв., но заради намалението на
населението коефициентът на заетост леко се е увеличил от 59.8% на 60.6%. Преди дни социалният зам.-министър
Зорница Русинова припомни, че над 82% от младите с висше образование са работили през 2011 г. Това обаче означава,
че всеки пети висшист е бил без работа. А анализ на БСК отчете, че едва 20% от висшистите извън инженерните и
техническите специалности работят според завършеното образование.

