
До: 
Министерски съвет
Народното събрание на Република България

Копие до:
Президента на Република България

Уважаеми Министри, Уважаеми Народни Представители,

Законът за офшорките не трябва да бъде отслабван, а  заздравен с
ясни правила и без изключения

Очакваме предлаганите промени в „Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим“  да бъдат отхвърлени и ще се върви към поправки, водещи до работещ 
закон.

Още със самото си създаване "Законът за икономическите и финансовитеотношения
с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен  режим” 
(известен още като Закон за офшорките или Закон Цонев-Пеевски) беше една добра 
идея с един основен недостатък – членът, който определя изключенията от Закона, а
имено член 4. С премахването на този член, законът можеше и да заработи.

Този закон бе предложен и приет от Народното събрание в момент, в който 
гражданската нетърпимост спрямо злоупотребите с обществени средства и 
порочните зависимости между политическа и икономическа власт, достигна точката 
на кипене при масовите протести през 2013-2014 г. Сега, след затихването на 
обществения натиск, административната и политическата власт на новото 
правителство се почувства по-удобно и започна да възстановява загубените от 
олигархията територии.

Не разбираме какво е основанието за промяна и обезсилване на настоящия закон. И 
очакваме от Министъра на финансите и от парламентарситите да излязат пред 
обществото със солидни аргументи за предлаганитепоправки. Вносителят на 
предложенията за изменение на Закона - Министерският съвет -  опитва да си измие 
ръцете с Европейската комисия и нейните правила за свободно движение на хора, 
стоки и капитали. В същото време кабинетът премълчава, че един от приоритетите 
на ЕС е борбата с незаконните парични потоци, които подкопават държавността и 
ощетяват честните данъкоплатци - фирми и граждани. 

ЗА ЗЕМЯТА е независима неправителствена организация, част от “Приятели на Земята” (Friends of the Earth) и член на
международните организации CEE Bankwatch Network (Мрежа за наблюдение на Международните финансови институции за

Централна и Източна Европа), ZWE (Нулеви отпадъци – Европа), GAIA (Глобално обединение срещу инсинераторите), както и
на националните Коалиция „За да остане природа в България“, Българска антиядрена коалиция, България без цианиди,

Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз и Коалиция за климата - България.

Офис: ул. „Янко Сакъзов“ 11 Б, ап. 2, 1504 София
Адрес за кореспонденция: п.к. 975, София 1000 

тел. / факс: +359 2  943 11 23
ел. поща: info@zazemiata.org --- www.zazemiata.org   
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България и в момента има системни проблеми с фирми с абсолютно неясна 
собственост, които освен, че не плащат данъци, си позволяват да действат 
полузаконно и да ощетяват страната по всякакъв начин. Концесионери по 
българските курорти и собственици на мини, които дори не се безпокоят да заплатят 
концесионите си такси. Фирми, които нерядко злоупотрeбяват и нарушават границите
на концесиите си. Фирми, които уж действат поотделно, а в края на деня действията 
им са съмнително хармонични и в угода на по-големи пазарни играчи. Фирми, зад 
които е обществена тайна кой седи. И за които няма легален начин да се разбере 
кой е рeалният собственик. Следователно няма и кой да бъде преследван при 
установените нарушения. И най-вече – това се играчи, които съсипват 
пазара,карайки всеки друг, които играе по правилата, да бъде свален на колене.

В България бюджетът се изнася на плещите на обикновения потребител, малкия и 
среден бизнес и работещия човек. Пълним хазната чрез косвени данъци – ДДС и 
акцизи, и от подоходния данък на работещите. И се чудим как да увеличим тези 
данъци. В същото време държавата не си мръдва пръста да си събере законно 
полагащите йвземания от концесионери. Не се опитваме да открием кой 
злоупотребява с неплащане на ДДС. Властите не могат да установят чия е 
мистериозната техника, копаеща на Витоша, сякаш такава техника няма серийни 
номера и не може да бъде конфискувана в полза на държавата. Властите отказват 
да забележат появата и разрастването на въглищна мина върху стотици декари парк 
на метри от домовете на хората в Перник. Държавата винаги упорито подминава 
въпроси относно стойността на общестените поръчки, защото всяка обществена 
покупка излиза скъпо и нерядко в пъти над пазарните цени.

Наистина ли в такава държава искаме да отворим още по-широко вратата за 
кръшкачите на данъци? И то във време, когато се осъществяват реални реформи в 
международните данъчни системи? Според Европейската комисия, страните от ЕС 
губят 1 трилион евро годишно заради укриване на данъци. Агресивното данъчно 
планиране от страна на големите корпорации е една от основните причини за 
дълговата криза в Съюза.

Законът за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим трябва да бъде затегнат, а не 
разхлабван.

С уважение,

Димитър Събев
Координатор "Данъчна справедливост"
Към "За Земята - Приятели на Земята България"
dimitar.sabev@zazemiata.org
+359 887 769107
www.zazemiata.org

Генади Кондарев
Координатор „Обществени средства за устойчиво развитие“
Към "За Земята - Приятели на Земята България"


