ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС
И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Проф. д-р Огняна Стоичкова
Доц.д-р Виржиния Желязкова
Доц. д-р Яким Китанов

Фискалната политика според Дж.М.Кейнс е:

* инструмент

на държавата за влияние върху икономиката
чрез приходите и разходите за:

*Ограничаване на инфлацията;
*Увеличаване на заетостта;
*Поддържане покупателната способност на парите.
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* процесите в реалната икономика предопределят основните насоки
пред прилагането на една или друга фискалната политика;

* финансовата криза, която в кратък период от време

придоби общо
икономически характер се отрази негативно на реалната икономика;
Таблица 1.Брутен вътрешен продукт (БВП)
през периода 2014-2016г.
(в мил.лв.)
Години →

2014

2015

2016

83634

88571

92634

Годишно изменение

0

4 037

4 063

Годишно изменение в %

0

105,9

104,6

Показатели ↓

БВП – по текущи цени

Източник: http://www.nsi.bg/index.php - Брутен вътрешен продукт
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провежданата фискална политика е ориентирана към разходите и
приходите на държавата, както и към равновесието между тях;
• дефицитността в рамките на консолидираната фискална програма е е
важен белег в характеристиката на фискалната политика,
независимо от реализираният излишък през 2016 г. (в проекта за
бюджет 2018г. се предвижда дефицит 1 млрд лв)
Таблица 2. БЮДЖЕТНОТО САЛДО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2016 г.
•

(в мил.лв.)
Години →
Показатели ↓

2014

2015

2016

Приходи на държавата

29 409.1

32 199.5

33 959.4

Разходи на държавата

32 482.0

34 684.8

32 494.3

Бюджетно салдо

-3 072.9

-2 485.2

1 465.1

5 879.7

1 487.0

3 588.4

1 487.0

-4 825.7

Външно финансиране
Вътрешно финансиране

-1 253.2

Източник: http://www.minfin.bg/bg/statistics - Консолидирана фискална програма
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* Бюджетно салдо на страни-членки на ЕС за
периода 2010 –2012 г.

Източник: Министерства на финансите на страните от ЕС
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• ПРОБЛЕМИ НА ПРИХОДИТЕ НА ДЪРЖАВАТА:

1. малка акумулация на БВП от държавата
(2016г. в България - 35.7% от БВП на страната);
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*
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• ПРОБЛЕМИ НА ПРИХОДИТЕ НА
ДЪРЖАВАТА

2. запазване на съотношението между преките и косвените
данъци;

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ОСНОВНИ ДАНЪЦИ НА
КАСОВА ОСНОВА

* 48,3 % от ДДС
* 26,6% от акцизи
* 15,3% от ДДФЛ
*

9,8% от Корпоративен данък
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• ПРОБЛЕМИ НА ПРИХОДИТЕ НА
ДЪРЖАВАТА

3. запазване на плоското данъчно облагане на доходите – на
физическите лица и корпоративния данък;
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*

Трябва ли в България да се премахне плоският данък?
Да, за да събере държавата повече пари в бюджета - 24%
Не, защото данъците трябва да останат ниски
Нямам мнение

- 73%
- 3%

Общо гласували: 2318
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• ПРОБЛЕМИ НА ПРИХОДИТЕ НА
ДЪРЖАВАТА
4 - запазване на единните данъчни размери за водещите данъчни
приходи;

БЪЛГАРИЯ

ДДС
ДДФЛ
КД

– 20%
- 10%
– 10%

РУМЪНИЯ

от 24% на 20% , а за храни – 9% (2015)
16, 14, 10% (необл.минимум)
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РЕПУБЛИКАНСКИ
ДАНЪЦИ

МЕСТНИ ДАНЪЦИ

ПРЕКИ ДАНЪЦИ

• Данък върху недвижимите
имоти
• Данък върху наследствата
• Данък върху даренията
• Данък безвъзмездно
придобиване на
имущество
• Патентен данък
• Туристически данък
• Други местни данъци
определени със закон

•Данък върху
хазартната дейност

•

ДДФЛ

•

Корпоративен данък

•

Данък в/у
разходите

•

Данък при
източника

•

КОСВЕНИ ДАНЪЦИ

•

•Данък върху
застрахователните
премии

Алтернативен
на корпоративния данък

•Данък в/у приходите
на бюджетни предпри
14
ятия

ДДС

•

•

Акцизи

•

Мита

Данък в/у
дейността от
опериране на
кораби

МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ ПО СТЕПЕН НА ДАНЪЧНА
ТЕЖЕСТ СРЕД СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС
Показатели
1.Структура на приходите по видове данъци (% от БВП)
-Косвени данъци:
-ДДС
-Акцизи и потребителски данъци (с вносните мита)
-Преки данъци:
- Върху личните доходи
-Върху печалбата
-Други преки данъци

Ниво в %

Място

15,4
9,4
5,1
5,3
3,0
1,9
0,4

6
3
1
27
27
22
24

-Социално осигуряване
Общо
2.Структура по ниво на плащане (% от общите приходи)
-Централното правителство
-Местните власти
-Социалноосигурителни фондове
3.Структура по икономически функции (% от БВП)
-Потребление
-Труд
-Капитал
-в т.ч. приходи от данъци върху недвижима
собственост
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7,2
27,9

23
27

70,3
3,0
25,8

6
25
21

14,9
9,2
3,9
0,6

4
28
23
23

• ПРОБЛЕМИ НА ПРИХОДИТЕ НА
ДЪРЖАВАТА
5. подценено негативно влияние на инфлационното (скритото)
данъчно облагане;

* «Инфлaциoнeн

дaнъĸ»,
когато
чрез
пoвишeнитe цeни постъпленията в бюджета се
увеличават нaй-вeчe чpeз ĸocвeнитe дaнъци.
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Средногодишен ИПЦ, предходната година = 100
(средногодишна инфлация) (%)
Потребителски групи
Общ ИПЦ

2016
-0.8

Хранителни продукти и безалкохолни напитки

-0.2

Алкохолни напитки и тютюневи изделия

2.0

Облекло и обувки

-0.5

Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива

0.0

Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за
-1.5
обичайно поддържане на дома
Здравеопазване
Транспорт
Съобщения
Развлечения и култура
Образование
Ресторанти и хотели
Разнообразни стоки и услуги
Хранителни стоки
Нехранителни стоки
Обществено хранене

-0.2
-6.4
-3.7
-0.5
2.7
1.4
-1.2
-0.2
-1.4
1.7
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• ПРОБЛЕМИ НА ПРИХОДИТЕ НА
ДЪРЖАВАТА
6 - трудна събираемост на приходите;

На национално ниво

На общинско ниво

НАП отчита още близо 9
700 приключени ревизии
с разкрити неплатени
данъци и осигурителни
вноски за близо 1,8 млрд.
лв. Общият брой на
проверките, извършени
от НАП през 2016 г., е
276
хиляди.
68.8%
е средното за страната
ниво на събираемост на
имотния данък.

Събираемостта на имотния
данък в София за 2015г. - 66.7%.
Пловдив - 73.5%
Варна - 69.2%
Банско - 53.6%
Бобов дол - 34.6% (най-ниско
равнище).
Общините имат нов стимул могат да получат по-висока
субсидия от държавния бюджет,
ако увеличат постъпленията си.
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http://www.capital.bg

/

Единната национална стратегия за повишаване
на събираемостта на приходите, справяне със
сенчестата икономика и намаляване на
разходите за спазване на законодателството 20152017 г. и План за действие към нея.

Две поредни препоръки от Съвета на ЕС:
- високи разходи по изпълнението на данъчните
задължения;
- липса на цялостна широкообхватна стратегия за
спазване на данъчното законодателство.
19

Единната национална стратегия за повишаване
на събираемостта на приходите, справяне със
сенчестата икономика и намаляване на
разходите за спазване на законодателството
2015-2017 г.

* І-ва Стратегическа цел: Повишаване на събираемостта
на приходите за периода 2015 - 2017 г.

* ІІ-ра стратегическа цел: справяне със сенчестата
икономика

* ІІІ-та стратегическа цел: намаляване на разходите на
бизнеса и гражданите за спазване на
законодателството.

* Посочени са методите за мониторинг, оценка и

контрол за ефективността на прилаганите мерки.

*
20

*
Цел: предотвратяване на данъчни измами при превоз
на стоки с висок фискален риск на територията на
България. Звеното осъществява през 2016 г. фискален
контрол на над 1 млрд. кг стоки.
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• ПРОБЛЕМИ НА ПРИХОДИТЕ НА
ДЪРЖАВАТА

7 - опити за измами, свързани с приходите на държавата;
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* През

2016 г. въз основа на Споразумение между ГД
БОП и НАП, НАП е извършила анализ на 334
задължени лица (граждани и фирми), участници в
измами.

* Описани

са 82 схеми на данъчни измами и 617
данъчни профили на задължени лица.

* През

2016 г. са анализирани общо 54 430 лица, за
които има индикации за участие в схеми на данъчни
и/или осигурителни измами или отклонение от
обичайна търговска практика.

* В резултат на предприетите мерки срещу сивата
икономика данъчните приходи в бюджета за 2016 г.
са 18,7 млрд. лв., което е с 1,557 млрд. лв. (9,1%)
повече от предходната година.
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Таблица 1. Изпълнение на
приходната част на Бюджет 2016 г.
спрямо Закона за бюджета 2016 г.
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*

разходите

- разходите не само не намаляват, но
показват и колеблива тенденция на бавно
нарастване;

- годишните промени в разходите не
съответстват на годишните изменения в
приходите на държавата.
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*

Приходи
Разходи
Дефицит
Принос на
приходите
Принос на
разходите

2012
2 091.38
961.72
1 129.65

2013
1 507.89
2 589.89
-1 082.00

2014
431.78
2 063.85
-1 632.07

2015
2 791.31
2 202.62
588.68

185.1%

139.4%

26.5%

474.2%

-85.1%

-239.4%

-126.5%

-374.2%
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• Колебливото, но бавно нарастване на разходите може да се обясни
преди всичко с техния характер, т.е. с това, че:
- преобладаващата част са свързани със социалното осигуряване и
социалното подпомагане. Тези разходи не само не могат и не трябва да
се намаляват, а следва да се търсят възможности за увеличаване.
- аналогична е ситуацията с разходите за образование, наука,
здравеопазване и пр.
Извод: държавата трябва да отделя средства за стимулиране на
икономическия растеж.
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Разходи по функции по КФП

2012

2013

2014

2015

2016

I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

1 675.4 1 818.4 1 867.2 1 793.6 1 939.7

II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

2 802.3 3 160.4 3 302.3 3 306.9 3 144.5

III. ОБРАЗОВАНИЕ

2 799.2 3 087.6 3 271.0 3 118.3 3 184.5

IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

3 303.2 3 540.3 3 985.8 3 971.5 4 062.3

VІ. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА,
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И
УСЛУГИ
IХ. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В
ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ ***
Бюджетно салдо: Дефицит (-)/Излишък
(+)

10 060.9 11 000.0 11 393.5 11 654.3 12 061.6

1 359.2 1 851.0 2 539.5 3 102.0 2 432.0
587.3

669.4

769.9

875.4

693.7

3 858.8 3 667.9 3 818.0 5 217.9 3 381.9
1 382.0 1 622.9 1 534.8 1 644.8 1 594.1
-358.8 -1 440.7 -3 072.9 -2 485.2 1 465.1
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*
Разходи по функции по КФП (% от БВП)

2012

2013

2014

2015

2016

I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

2.0%

2.2%

2.2%

2.0%

2.1%

II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

3.4%

3.8%

3.9%

3.7%

3.4%

III. ОБРАЗОВАНИЕ

3.4%

3.8%

3.9%

3.5%

3.4%

IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ
И ГРИЖИ

4.0%

4.3%

4.8%

4.5%

4.4%

12.3%

13.4%

13.6%

13.2%

13.0%

1.7%

2.3%

3.0%

3.5%

2.6%

0.7%

0.8%

0.9%

1.0%

0.7%

4.7%

4.5%

4.6%

5.9%

3.7%

1.7%

2.0%

1.8%

1.9%

1.7%

-0.4%

-1.8%

-3.7%

-2.8%

1.6%

VІ. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ
ДЕЙНОСТИ
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
IХ. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ
ФУНКЦИИ
Бюджетно салдо: Дефицит (-)/Излишък (+)
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Държавният ни дълг се е удвоил за 4 години
до 27,3 млрд. лева

30

*Дефицитът в подсектор „Централно управление” е в размер
на 44 млн. лв. - 0.05% от БВП.
*Подсектор „Местно управление” е реализирал излишък от
52 млн. лв.,
*Подсектор „Социалноосигурителни фондове” - от 21 млн.
лева.

* Дългът на България за 2016 г. е в размер на 27,321 милиарда лева, или
29.5% от БВП. През последните години държавният дълг неизменно се
увеличава. През 2013 г. той е бил под 14 милиарда лева (17% от
БВП), докато за 2016 година - двойно по-голям.

31

32

*

*
*недобро планиране на бюджетните сметки на държавата,

водещо до неоптимално изразходване на средства и недобро
планиране на разходната част на бюджета
*Спестените средства идват както от неизразходвани
ресурси от европейските фондове, така и от драстично
свиване на капиталовите разходи на държавата, които са
най-продуктивните разходи, които са се свили през 2016 г. с
44.3% спрямо 2015 година. Такъв срив на капиталовите
разходи на държавата не е наблюдаван след кризата от 1997
г.
*Приходите в бюджета нарастват по-бързо от икономическия
растеж (дължащо се на усилията на държавата –НАП,
органите за сигурност и пр.).
Излишъкът дава възможност за неговото непрозрачно и
33
субективно изразходване в края
на годината.

*

 Бюджетният излишък прави българския външен дълг
много евтин, с ниска лихва.
 Той дава комфорт на правителството за това, че може да
финансира текущите операции.
 Излишъкът убеждава международните кредитори, че
България е едно стабилно и сигурно място.
 Според теорията на балансите в икономиката
излишъкът в една сфера е дефицит в друга. Т.е.
излишъкът в бюджета е дефицит в бизнеса и в хората.

34

*Фискалният резерв е 13.2 млрд лв към 30 юни 2017
г.
*От тях:
- 12.2 млрд лв – депозит в ЦБ и други банки,
- 1 млрд лв за вземания от фондовете на ЕС за
сертифицирани разходи, аванси и др.
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*

1. Да продължи подобряването на събирането на
данъците
и
спазването
на
данъчното
законодателство, включително чрез цялостни мерки
за периода след 2017 година.
2. Ускорено прилагане на мерките за намаляване на
размера на неформалната икономика, особено на
неофициалното наемане на работна ръка.
3. Подобряване на банковия и небанковия надзор с
изпълнението на подробни планове за действие, в
тясно сътрудничество с европейските власти.
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*
* Голяма част от предприетите

мерки в икономиката са
свързани с предлагането на отговор на изброените
препоръки.

* Понастоящем не може да се очакват проблеми с

изпълнението на консолидираната фискална програма

* Правителствените мерки трябва да имат ясно изразен
реформаторски характер, за да не се създадат
макроикономически проблеми.

* Прецизното планиране на фискалната политика е от
първостепенно значение и е въпрос на национален
приоритет.
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„ Една от най-големите грешки е да съдиш за
политики и програми по техните намерения, вместо
по техните резултати“
Милтън Фридмън
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*
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