Асоциация на индустриалния капитал в България
Вестник 24 часа
√ 500 големи компании влизат в златен регистър
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1742499
Въвеждане на т.нар. златен стандарт, по-популярен като "златен регистър" обмислят в Националната агенция за
приходите. Предложението идва от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Останалите големи работодателски организации, като Асоциацията на индустриалния капитал също са "за" тази идея.
Тя не е нова, за нея се говори от 2009 г. , но до този момент не е въведена на практика. За първи път бе лансирана от
бившия депутат на Коалиция за България, собственик на печатници "Демакс", а в момента и зам. - председател на КРИБ
Петър Кънев.
Замисълът е изрядните фирми да се ревизират по-рядко, като се приеме по презумпция, че
всички фирми са изрядни до доказване на противното. Това обаче означава, че първата внезапна проверка в компания,
влязла в регистъра, която установи данъчни нарушения, автоматично ще я изважда от него.
В началото, пилотно, златният регистър, най-вероятно ще включи само големи данъкоплатци.
Ако обаче той даде очакваните резултати, постепенно ще бъде въведен и за средните и малки фирми. Сметките сочат, че
в златния регистър първоначално ще влязат около 600 дружества от общо над 250 000 регистрирани по ДДС.
ОТ КРИБ изрично уточняват, че бързото връщане на ДДС трябва да е за всички фирми. За бизнеса ще бъде много полесно да си върши работата, ако на всички коректни фирми се възстановява по-бързо ДДС, категорични са
работодателите. Затова се предлага и създаването на паралелен регистър за неизрядните фирми.
От Националната агенция за приходите обясниха, че още не е окончателно решено дали в"златния регистър" ще влизат
само за големи, или ще е отворен и за средните фирми.
Като част от подготовката за въвеждането му, вече е намален броя на големите данъкоплатци, чрез промяна в
критериите. Така, сега за да влезе в "клуба на големите", компанията трябва да е платила данъци за предходната година
над 3 млн. лв., или да има възстановен данъчен кредит от поне 2 млн. лв. Дейността й пък трябва да има стратегическо
значение за икономиката, инфраструктурата и сигурността. Отпадането на критериите размер на оборота и брой работни
места "извади" от списъка 600 дружества и така големите фирми останаха 1000. По новите правила, за да бъде призната
за среден данъкоплатец, фирмата трябва да отговори на поне 2 от общо 4 критерия- приходи от продажби над 4 млн.
лв., персонал над 40 души, платени данъци и осигуровки над 400 000 лв. и възстановени данъци за над 400 000 лв.
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√ Охлаждане на оптимизма
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/01/28/1992736_ohlajdane_na_optimizma/
След лекото повишаване на оптимизма през миналия месец мениджърите на компаниите в страната започват годината с
доста по-умерени нагласи. Освен че оценките за сегашното състояние се влошават, като цяло те са предпазливи и за това
как ще се развива бизнесът им през следващите месеци. Това показват резултатите от анкетата на Националния
статистически институт (НСИ) за стопанската конюнктура през януари. От нея става ясно, че общият показател на бизнес
климата се понижава с 3.2 пункта спрямо декември. Резултатите едва ли са изненадващи, като се имат предвид
несигурните сигнали за развитието на икономиката в Европа, където са основните пазари на българските предприятия.
По принцип обаче икономистите са скептични към данните от анкетата, тъй като те често отразяват временни
настроения или поглед назад, а не реални тенденции на пазара. "Това, което се вижда през последните години, е, че
този индикатор винаги закъснява", посочи анализаторът Лъчезар Богданов от Industry Watch. Така той обяснява факта, че
българските компании са били най-големи оптимисти в началото на кризата, докато песимизмът е преобладавал през
2004-2005 г., точно преди годините на растеж.

Ефектът на зимата
Най-резервирани са мениджърите в индустрията и търговията на дребно. Понижаването на съставния индикатор в
промишлеността с 1.9 пункта спрямо декември се дължи на доста по-негативните оценки за настоящото бизнес
състояние. Резултатите от анкетата показват също по-слаба производствена активност и по-малко поръчки. Въпреки това
очакванията за близките месеци са сравнително добри независимо от несигурната икономическа среда и
недостатъчното търсене в страната, които фирмите определят като основни проблеми.
Като цяло обаче все още не може да се каже каква ще е годината. В металургията например януари по принцип не е
силен месец, тъй като през зимата често има проблеми с транспорта и реализацията на продукцията. "Друг фактор е
спадът в строителство, което се отразява на производството на черни метали, тъй като намалява търсенето на арматура,
тръби и други", коментира изпълнителният директор на Българската асоциация на металургичната индустрия Политими
Паунова. По думите й активното строителство и ремонтите обикновено започват през пролетта и тогава може да се
очакват повече поръчки.
Тази прогноза се потвърждава и от данните от анкетата. Според оценките на мениджърите в строителството през януари
дейността им е спаднала в сравнение с предходния месец, но очакванията им за следващите три месеца са поблагоприятни. Затова съставният показател в сектора запазва нивото си от декември. Компаниите обаче продължават да
се оплакват от финансови проблеми и конкуренция в бранша.
Голямата неизвестност
Рано е за прогнози и в машиностроителната индустрия, която е основно експортно ориентирана. "За началото на 2013 г.
е характерно това, което беше и за 2012 г. - голямата неизвестност как ще тръгнат европейските и международните
пазари", каза председателят на Камарата по машиностроене Илия Келешев. Има спад на продукцията на вътрешния
пазар, където се реализират основно фирмите, произвеждащи селскостопанска техника, и е свързано с намаляването на
поръчките от фермерите. Келешев обясни, че това се дължи на забавените плащания по програмата за насърчаване на
селските райони, както и на факта, че в края на миналата година селскостопанските производители активно са купували
земя и са отложили поръчките на техника.
В сектора не очакват януари да е по-лош от миналата година, но това не се дължи на по-добра среда, а на по-топлото
време. "Миналия януари много машиностроителни предприятия бяха принудени да спрат работа за по няколко дни, а
сега този фактор го няма", коментира Келешев. Той обаче предупреди, че от това не може да се направи извод как ще се
развива бизнесът през годината.
С известна предпазливост
Както и миналия януари, така и сега се наблюдава значително влошаване на нагласите в търговията на дребно.
Съставният показател намалява с 12.2 пункта спрямо декември, тъй като повече мениджъри очакват състоянието на
предприятията да се запази, вместо да се подобри. Те са по-резервирани и по отношение на продажбите и поръчките
към доставчици през следващите три месеца. Сред факторите, които спъват дейността на фирмите в бранша, все посериозна тежест има недостатъчното търсене, показват резултатите от анкетата.
Според Лъчезар Богданов обаче тези данни трябва да се гледат с известна доза предпазливост, защото не отразяват
нагласите на реалните пазарни участници. Причината за това е, че в търговията на дребно тече много сериозно
преструктуриране, активно навлизат нови играчи, преразпределят се пазарни дялове. В същото време извадката на НСИ
е базирана на пазарните дялове по обороти от последните налични отчети, а те не са съвсем актуални. "Затова в
месечните данни за бизнес климата виждаме какво си мислят тези компании, които са имали някакви дялове тогава, а
някои нови играчи все още нямат достатъчно тежест или дори не са представени в анкетата", посочи той.
В сферата на услугите нагласите на мениджърите остават сравнително стабилни. По-лошата оценка за настоящото
бизнес състояние на предприятията се компенсира от по-оптимистичните им очаквания за следващите месеци. Освен
икономическата несигурност, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене като спънка за все повече компании се
очертават и финансовите проблеми.
Вестник Класа
√ Президентът Росен Плевнелиев: Очаквам френските инвестиции в българската икономика да бъдат удвоени
http://www.klassa.bg/news/Read/article/222791_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%
82%D1%8A%D1%82+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B
B%D0%B8%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D1%84%D1%80%D0%B5%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%
B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%
B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%
B0%D1%82+%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8
Отношенията между България и Франция са отлични както в сферата на икономическото сътрудничество, така и в
областта на културата, но двете страни имат потенциал за тяхното последващо развитие и задълбочаване. Това бе
позицията, която президентите на България и Френската Република Росен Плевнелиев и Франсоа Оланд изразиха по
време на срещата си във френската столица, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Българският държавен
глава е на работното посещение във Франция.
Президентът Плевнелиев подчерта пред своя френски колега, че френските инвестиции в българската икономика
надхвърлят 1 млрд. евро, но съществува реален потенциал за тяхното удвояване през следващите години. Според Росен
Плевнелиев добрите позиции на френските компании в енергетиката, инфраструктура и водния сектор у нас могат да

бъдат разширени с реализацията на големите проекти, които предстои да се реализират в транспортната
инфраструктура. Биологичното земеделие, производството на храни и туризмът, също бяха посочени от българския
президент като потенциални сфери за реализацията на съвместни проекти.
“България е стратегически партньор на Франция и ние високо ценим постигнатото от страната през последните 15
години”, отбеляза пред българския държавен глава президентът Оланд. Той изтъкна пред Росен Плевнелиев, че освен
отличните двустранни отношения България и Франция имат много добро сътрудничество и при решаването на
въпросите от дневния ред на ЕС. “Особено значение има това партньорство по отношение на бюджетната рамка на
Съюза”, подчерта Франсоа Оланд. Българският президент благодари на Франсоа Оланд за последователната позиция на
Франция за запазването на потенциала на Кохезионната политика като фактор за икономически растеж.
По време на срещата Франсоа Оланд потвърди подкрепата на Франция за присъединяването на България към
Шенгенското пространство. “Ние сме изпълнили всичко по процедурите и по отношение на изискванията за охрана на
границите. Шенген е въпрос на доверие и ние вярваме, че когато някой си върши добре работата, това трябва да бъде
оценено. Очакваме решение”, заяви българският държавен глава.
Росен Плевнелиев информира Франсоа Оланд за резултатите от проведения първи в демократичната история на
страната ни референдум. В отговор на въпрос на своя френски колега за бъдещето на ядрената енергетика у нас
президентът Плевнелиев посочи, че с енергийната стратегия на България този въпрос вече е бил решен положително.
Българският президент изрази категоричната подкрепа на страната ни за усилията на Франция да осигури траен мир и
стабилност в Мали и да неутрализира дейността на терористичните групировки в северната част на страната.
Франсоа Оланд оцени високо работата на Ирина Бокова като генерален директор на ЮНЕСКО и изрази подкрепата на
Франция за неин втори мандат на този пост.
Президентът Плевнелиев покани своя френски колега да посети страната ни през 2013 г. През тази година се навършват
и 20 години от присъединяването на България към Международната организация на франкофонията. Франсоа Оланд
подчерта, че Франция ще продължи да насърчава изучаването на френски език в България и че 3000-те български
студенти, които се обучават в момента във Френската република, представляват истински мост между двете страни.
√ Единната данъчна система в София ще заработи до юни
http://www.klassa.bg/news/Read/article/222761_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0
%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0
%B2+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D1%89%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1
%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%8E%D0%BD%D0%B8
Най-късно до началото на юни в София ще заработи единна система на данъчните служби в града, заяви зам.-кметът по
финансите Дончо Барбалов, цитиран от БНР.
Барбалов представи 4 данъчни отдела - Панчарево, Банкя, Връбница и Надежда, обединени в единна база данни.
По думите му гражданите ще могат, ако имат собственост в други райони, вместо да обикалят града, за да платят на
определено гише, да могат да плащат и да правят справки на едно място.
„Вече сме готови с данъчното облагане за 2013 година. Имаме пълната готовност да отпечатаме и да изпратим
съобщенията, така че 1 март да стартираме спокойно с данъчната кампания за 2013 година", увери Барбалов.
Той напомни, че от миналата година има електронна справка, система за плащане през интернет. Сега целта е да се даде
по-голяма гъвкавост и всеки, според своите предпочитания и това кое му е най-удобно, да си издължава задълженията.
От 1 март до края на месец април софиянци ще могат да ползват 5 процента намаление върху данък сгради и за леките
автомобили. Данъците могат да се плащат и по банков път.

