СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ
ДО Г‐Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ,
МИНИСТЪР‐ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО Г‐ЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ДО Г‐Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
ДО Г‐Н ХАСАН АДЕМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ДО Г‐Н РУМЕН ОВЧАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ДО Г‐Н ЙОРДАН ЦОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

ОТВОРЕНО ПИСМО
Уважаеми господин Станишев,
Уважаема госпожо Масларова,
Уважаеми господин Орешарски,
Уважаеми господин Адемов,
Уважаеми господин Овчаров
Уважаеми господин Цонев,
Във връзка с обсъждането на проекта на Закона за държавния бюджет за
2008 г., проекта на закона за изменение и допълнение на Закона за данъците
върху доходите на физическите лица и законопроекта за бюджета на ДОО
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за 2008 г. всички членове на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”
(СНБМ) бихме желали да изразим становището си относно следните
предложения:
1. Да бъдат премахнати данъчните облекчения за деца.
Изключително сме обезпокоени от факта, че се премахва единственото
облекчение за родителите, които работят, осигуряват се на реалната си
заплата и съвестно плащат данъците си. В обществото се говори за
насърчаване на отговорното родителство, на родителите, които работят,
образоват добре децата си и отглеждат бъдещите данъкоплатци. С
настоящия проект на Закон за държавния бюджет за 2008 г. се предлага да
се премахнат данъчните облекчения за деца и те да бъдат компенсирани с
увеличаване на месечните помощи за деца, отпускани по реда на Закона за
семейните помощи за деца. Следва да се има предвид, че много малка част
от родителите, които се възползват от данъчните облекчения за деца,
получават месечни помощи за деца, тъй като доходът им на член от
семейство е по‐висок от 200 лв. Кой реално получава тези помощи? При
най‐разпространения модел на семейство с двама родители и едно дете и в
случай че двамата родители взимат средната работна заплата за страната
(която за третото тримесечие на 2007 г. е 406 лв.) те няма да получават тези
помощи. Реално хората, които ще са сериозно ощетени от въвеждането на
плоския данък (всички с брутен доход под 450 лв.), ще бъдат ощетени и от
премахването на данъчните облекчения за деца и няма да бъдат
компенсирани с получаването на месечни помощи за деца. Ето и няколко
примера в подкрепа на тази теза:
Таблица 1.

Година
2007 г. с 1 дете
2007 г . с 2 деца
2008 г.

Брутна
месечна
заплата
406 лв.
406 лв.
406 лв.

Нетна
Нетна
месечна
месечна
заплата
заплата след
преди
облекчения
облекчения
321,66 лв.
329,36 лв.
321,66 лв.
335,96 лв.
317,90 лв.
317,90 лв.

Двамата
родители
общо на
месец*
651,02 лв.
657,62 лв.
635,80 лв.

Разлика 2008
г./2007 г. на
месец
‐15,22 лв.
‐21,82 лв.

* ‐ облекчението за деца се ползва само от единия родител
Ясно се вижда, че намалението на месечния разполагаем доход
вследствие въвеждането на плоския данък и премахването на данъчните
облекчения е в размер на 15,22 лв. при едно дете и 21,82 лв. при две деца,
което при това ниво на доходите не е никак незначително.
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Нека разгледаме и един пример с граничен доход (Таблица 2): ако
двамата родители получават заплата от 300 лв., в случай че имат едно дете,
през 2008 г. те имат право на месечни помощи за дете и въпреки това ще
получават с 22,28 лв. по‐малко. Дори получаването на детски не компенсира
загубата от отпадането на необлагаемия минимум и премахването на
данъчните облекчения за деца.
Таблица 2.
Нетна
Нетна
Разлика Двамата
Двамата
месечна
месечна
2008 г./ родители
родители
Брутна
заплата
заплата
2007 г. +
общо на
месечна
преди
след
на
месечни
месец
месец помощи
заплата облекчения облекчения
2007 г. с
1 дете
2008г с
1 дете

Разлика
2008 г./
2007 г.

300 лв.

248,38 лв.

255,70 лв. 504,08 лв. ‐34,28лв. 522,08 лв. ‐22,28 лв.

300 лв.

234,90 лв.

234,90 лв. 469,80 лв.

499,80 лв.

В случай, че някой от тези родители надвиши дохода дори само с 1 лв.,
те ще загубят правото да получават детски и загубата от нетния доход ще
бъде в размер на 34.28 лв.
Каква е политиката на правителството? С въвеждането на плоския данък
се цели „изсветляване” на икономиката. Данъчните облекчения за деца или
реалното семейно подоходно облагане по никакъв начин не противоречат
на тази философия. Основната идея на семейното облагане е стимулиране
на семействата с деца, които работят и плащат данъци. В случай, че
предложението за премахване на облекченията и увеличаване на месечните
помощи за деца се приеме, тези семейства ще имат стимул вместо да
декларират реалните си доходи да търсят начини да ги укриват, за да могат
да получат месечните помощи за деца и да компенсират донякъде загубата
на нетния си доход. С това предложение правителството дефакто подменя
политиката на стимулиране на работещите родители с политика на
подпомагане в още по‐голяма степен на социално слабите родители.
В допълнение на това бихме искали да зададем и въпроса – каква сума
ще спести държавният бюджет от премахването на данъчните облекчения
за деца при положение, че увеличаването на месечните помощи за деца ще
струва около 100 млн. лв.?
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2. Обезщетението за отглеждане на малко дете да бъде в размер на
190 лв. при минимална работна заплата от 220 лв.
През 2006 г. СНБМ направи предложение за допълнение на Кодекса за
социално осигуряване, където да бъде изрично записано, че обезщетението
за отглеждане на малко дете не може да бъде по‐ниско от минималната
работна заплата (МРЗ) за страната. Тогава от Комисията по труда и
социалната политика ни бе отговорено, че подобен запис е излишен, тъй
като и в бъдеще на практика няма да съществува такъв казус. Крайно
изненадани сме от предложението обезщетението за отглеждане на малко
дете да бъде с 30 лв. по‐малко от МРЗ в страната.
Смятаме, че на фона на двуцифрената инфлация през тази година
увеличението от 10 лв. (5.5 %) е крайно недостатъчно. В аналитичната част
на Националната стратегия за детето, приета от правителството, е записано
„През март 2007 г. издръжката на живот на деца по възрастови групи
достигна следните стойности:
•

До 1 г. – 213,80 лв. (ръст 10,5%)

•

От 1 до 3 г. – 213,85 лв. (ръст 7,3%).”

Подобни са данните на КНСБ за третото тримесечие на 2007 г. –
издръжката на едно дете до 3 години възлиза на 223 лв.

С оглед на изложените аргументи по посочените по‐горе въпроси ние от
СНБМ предлагаме:
1) Данъчните облекчения за деца да не бъдат премахвани. Предлагаме
размерът им за 2008 г поне да бъде индексиран с размера на
инфлацията за 2007 г., тоест да се увеличат съответно на 8,16 и 24 лв.
месечно месечно годишно годишно
увеличаване на увеличаване на
облекче‐ облекче‐ облекче‐ облекче‐
разполагаемия разполагаемия
ние за
ние за
ние за
ние за
доход за 2007 г. доход за 2008 г.
2007 г.
2008 г.
2007 г.
2008 г.
1 дете
2 деца
3 деца

35 лв.
70 лв.
105 лв.

80 лв.
160 лв.
240 лв.

420 лв.
840 лв.
1260 лв.

960 лв.
1920 лв.
2880 лв.

около 7 лв.
около 14 лв.
около 21 лв.

8 лв.
16 лв.
24 лв.

Разликата в сумите, които се приспадат, на пръв поглед изглежда
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голяма, но това е продиктувано от факта, че данъчното облекчение през
2008 г. ще има много по‐малък ефект поради значителното понижаване на
размера на данъка. Всъщност на месец сумите, които ще се връщат от
данъци, ще се по‐високи с 1 лв. на дете.
2) Да бъде увеличен прага на достъп до помощите по Закона за семейни
помощи за деца от 200 лв. на 250 лв., за да се разшири кръга от хора,
които да бъдат поне частично компенсирани за намалението на
дохода им, предизвикано от въвеждането на плоския данък.
3) В Кодекса за социално осигуряване да бъде изрично записано, че
размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете не може да
бъде по‐малък от минималната работна заплата за страната, тоест за
2008 г. обезщетението за отглеждане на малко дете да бъде 220 лв., а
не предложените 190 лв.
4) Настояваме през следващата година правителството да спази
предизборните си ангажименти и да разработи варианти за семейно
подоходно облагане, които да бъдат подложени на широка
обществена дискусия.
Уважаеми госпожи и господа, вярваме, че повдигнатите от нас въпроси
са основателни и ще бъдат разгледани от вас с необходимата сериозност и
внимание. Вярваме също така, че ще оцените важността на своевременната
ви реакция, предвид скорошното обсъждане на законопроектите в
пленарна зала. Използваме възможността да изразим отново готовността си
за диалог и сътрудничество в търсенето на най‐добрия подход при
решаването на гореспоменатите проблеми, защото те засягат бъдещето на
нашите деца.

СОФИЯ, 16.11.2007 г.
ХРИСТИНА ПЕНДИЧЕВА
ЗАМЕСТНИК‐ПРЕДСЕДАТЕЛ
СНБМ
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