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Обзор на финансово-икономическите мерки, предприети от
държавите в Европейския съюз във връзка с разпространението на
COVID19
Настоящият обзор цели да даде индикативна информация за предприетите
финансово-икономически мерки от държавите в ЕС, във връзка с разпространението на
COVID19. Държавите са разделени в две групи. В първа група са включени, държавите
от бившия Източен блок: България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния,
Словакия, Унгария, Словения, Хърватска, Чехия. Във втора група са включени:
Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипър,
Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Финландия, Франция, Швеция.
Информацията за приложените мерки е почерпена от публично достъпни
източници. Данните са събирани в периода 16 март – 10 април 2020 г. Обзорът може да
послужи като база за изготвяне на сравнителен анализ между мерките възприети в
България и в останалите държави.

Първа група държави:
1. България


Направена е актуализация на Закона за държавния бюджет за 2020 г., като

се позволява бюджетен дефицит в размер на 3.5% и максимален размер на
нововъзникнал публичен дълг за 2020 г. до 10 млрд. лв.;


Създават се условия за покриване на 60% от заплатите на служителите в

засегнатите сектори, които при равни други условия са заплашени от
съкращения;


Допуска се разсрочване на корпоративните данъци до 30 юни 2020 г.;



Осигуряват се средства за допълнителни възнаграждения за служители в

министерствата на здравеопазването, вътрешните работи и отбраната;


Увеличава се капитала на държавната Българска банка за развитие със

700 милиона лева, от които 500 милиона лева да бъдат използвани за издаване на
портфейлни гаранции на търговски банки за отпускане на корпоративни заеми и
останалите 200 милиона лева за предоставяне на безлихвени заеми на служители
в неплатен отпуск;
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Утвърждава

се

възможност

за

частен

мораториум,

осигуряващ

възможност за промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по
задълженията, без да се променят ключови параметри по кредитния договор,
например вече договорените лихви. Могат да бъдат разсрочвани задължения за
срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Разсрочваните
задължения трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от
90 дни към 1 март 2020 г.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява до около
4% от БВП на България.

2. Естония


Гарантиране на съществуващите заеми, отпуснати на бизнеса и издаване

на нови револвиращи заеми. Изготвя се план за гарантиране на съществуващите
търговски заеми, издадени на бизнеса и издаване на нови заеми. Ще бъдат
предприети и нови финансови мерки за подпомагане на стартирането на нови
компании, като стартъпи за подпомагане на селското стопанство.


Наказателни лихви няма да се прилагат, ако компаниите отложат

плащанията на данъчни задължения за март и април (ще се прилагат специални
условия). Освен това, за да се подпомогне борбата с икономическите ефекти на
COVID-19, се отменя задължението на едноличните търговци да предплащат
задълженията си за социално осигуряване за първото тримесечие на 2020 г.


Предприемат се временни мерки за предотвратяване на безработицата и

подпомагане на бизнеса в затруднения. Естонският фонд за осигуряване на
безработица предлага да покрие 70 на сто от първоначалните заплати на
служителите в бизнес секторите, които изпитват финансови затруднения поради
ситуацията с COVID-19. Три месеца заплатите ще бъдат от предложения
механизма (за периода от 1 март до 31 май). Ще се приемат допълните условия
за приложение на механизма.


Предлага се приложение на интернет платформа Share Force One - за

споделяне на работна сила, която свързва B2B страни за временна обмяна на
работна сила. Share Force One работи в партньорство с Естонския фонд за
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безработица. Решението е на живо и безплатно ползване на платформата за
бизнес сектора в Естония.


Държавата ще компенсира с до три милиона евро, преките разходи за

отменените заради корона вируса културни и спортни събития.


Ползват се възможностите за дистанционна работа, открива се обикновен

уебсайт в портала eesti.ee, където предприемачите могат да декларират вида
инструменти или компетентност, с които могат да помогнат на държавата със
справянето с кризата.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
7% от БВП на Естония.

3. Латвия


Предложение за разработване на единен законодателен проект за мерки

срещу заплахи за държавата и предотвратяване на последствията от коронавирус
Covid-19. Според предложения законодателен проект, Министерският съвет
определя чрез предварително разработени правила, отраслите, в които са
възникнали спешни разходи във връзка с разпространението на Covid-19,
мерките и механизмите за подкрепа, приложими към тях. Правителството може
да преразгледа и разшири списъка на индустриите, засегнати от кризата. В него
се споменава, че данъкоплатците от индустриите, засегнати от кризата, имат
право да кандидатстват за данъчни ваканции.


Предприятията могат да поискат удължаване на срока на погасяване на

забавени плащания на данъци, които преди това са били удължени в
съответствие със Закона за данъците и митата, в случай че забавянето е
причинено в резултат на Covid-19. За да получат удължаване, данъкоплатците
трябва да подадат мотивирано заявление не по-късно от два месеца след
влизането в сила на закона.


Данъчната администрация има право да раздели погасяването на срокове

или да отложи погасяването за срок до три години от деня на подаване на
заявлението. Данъчните плащания, предложени за удължаване за погасяване,
няма да бъдат облагани с наказателна такса.
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Що се отнася до гаранциите, в условията се споменава, че програмата

включва възможност за предоставяне на подкрепа до 100 милиона евро на всеки
10-15 милиона евро покритие на риска. Законът също така предлага, малките и
средни предприятия, големите компании и онези, които са се оказали в
затруднения преди кризата с Covid-19, да имат право на допълнителна помощ.


Осигурени са гаранции за съществуващи ангажименти (инвестиционни

заеми, финансов лизинг).


Условията за получаване на заеми в ситуация на криза предвиждат

подкрепа за малки, средни и големи предприятия, които не са се оказали във
финансови затруднения преди кризата на Covid-19. Максимално разрешената
сума е 1 милион евро с максимален срок на погасяване до три години. В
законодателния проект се споменава също, че за отпускането на заема ще има
намалена и субсидирана ставка.


Предлага се подкрепа за всички предприятия чрез отпадане на авансовото

плащане на ДДФЛ за данъчен период 2020 г. Условието е приложимо за
авансови плащания от 1 януари 2020 г. нататък.


Латвийското правителство сформира специална група за подкрепа на

бизнеса и предотвратяване на щети на Covid-19.


Между 1 април 2020 г. и 31 декември 2020 г. политиката за

възстановяване на ДДС ще се регулира чрез промени в закона.


В тригодишен период (2021-2023г.) Държавната служба за приходите

(VID) е оправомощена да не взема никакви отрицателни решения по отношение
на участниците в програмата за сътрудничество, ако те са засегнати от кризата,
създадена от Covid-19. Участниците в Програмата за сътрудничество трябва да
са в състояние да предоставят доказателства за обективни условия на техните
проблеми.


Мерките за подкрепа при извънредно положение Covid-19 освобождават

от акциз, алкохола, използван за производството на дезинфектанти. Държавната
служба за приходите е разрешила предоставяне на специално разрешение на
предприятията за отстъпка от 90% от акцизен данък при извършване на
операции по производство и съхранение и на алкохол.


Предлага се мярка за работодателите със сектори засегнати от кризата,

които не могат да осигурят заетост на работниците си - компенсиране на
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заплатите на незаети работници до 75% от възнаграждението, определено в
Закона за труда, но не повече от 700 евро на календарен месец.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява 6% от
БВП на Латвия.

4. Литва


Планира се 10% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната да бъде

разпределен за изпълнението на всички предложени мерки, които ще възлязат на
5 милиарда евро. Средствата ще бъдат използвани за осигуряване на заетостта,
здравето и сигурността на населението и ще помогнат на бизнеса и ще
стимулират икономиката. Планът на правителството се фокусира върху
осигуряване на здравето на населението, подпомагане на малкия и среден бизнес
и стимулиране на заетостта и икономиката.


Предлага се осигуряване на 500 милиона евро за набавяне на

необходимите

ресурси

за

ефективно

функциониране

на

системите

за

здравеопазване и обществена сигурност. Фокусът е върху закупуването на лични
предпазни средства, реактиви, медицинско и друго оборудване.


Икономическият и финансов план за действие предвижда и допълнително

финансиране на здравеопазването, включително изплащане на бонуси на
персонала и допълнителни социални гаранции за здравни работници и
служители, работещи в райони, засегнати от болестта COVID-19. Освен това ще
бъдат предоставени средства за допълнително финансиране за публичните
органи, участващи в управлението на извънредни ситуации, включително
плащанията на бонусите на служителите. Предлагат се решения за по-бързи и
опростени обществени поръчки, които са от съществено значение за опазване на
общественото здраве в момента на извънредната ситуация. Предвидената сума
за тези мерки е 500 млн. евро.


Предвидени са 500 млн. евро за работни места и защита на личните

доходи. Планът за икономически и финансови действия предвижда 500 милиона
евро за запазване на работни места и доходи. Ще бъде предоставена следната
подкрепа: надбавки за служители не по-малко от минимална месечна заплата
(MMW), държавните средства ще представляват 60%, но не повече от една
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минимална заплата. Предвижда се също така да се разширят разпоредбите на
програмата за социално осигуряване на художниците и да се отделят
допълнителни средства за нейното изпълнение. В случай на карантина в
образователни институции или центрове за социални грижи и заетост, се
предвижда получаване на обезщетения за болест за грижи за деца и инвалиди.
Предвижда се също така да се отпуснат средства за самостоятелно заетите лица,
които са плащали осигурителни вноски: 257 евро на месец до 3 месеца, когато
не са в състояние да извършват дейностите си поради карантина, предоставяне
на държавна гаранция за удължаване отсрочения период от 3 на 6 месеца за
ипотечни плащания (без лихвите) за тези, които са загубили работата си. Също
така, се предлага да се разреши разсрочване или плащане на вноски за сметки за
електричество и природен газ от UAB Ignitis. Препоръчва се общините да
разрешат разсрочване или плащане на вноски за комунални услуги и сметки за
топлинна енергия.


500 милиона евро за поддържане на ликвидността на бизнеса.
Планът предвижда незабавни данъчни кредити, разсрочени плащания или

плащания на вноски в съответствие с договорения график без лихва; спиране на
действията за възстановяване въз основа на критерии за разумност;
освобождаване на данъкоплатците от глоби и санкции; възможност за
разсрочено плащане на данък върху доходите на физическите лица; увеличаване
на гаранционния лимит за Фонда за гарантиране на земеделските кредити и
INVEGA с 500 милиона евро и удължаване на сроковете за условията на
предоставяне на гаранция; предложение - предприятията да отлагат или плащат
на части от задължения за електроенергията и природния газ, консумирани от
UAB Ignitis. Препоръчва се също така общините да освобождават бизнеса от
данък върху търговските недвижими имоти и данъците върху земята и
препоръчват на общините да разрешават отсрочване или да планират разсрочено
плащане за комунални услуги и отоплителна енергия.


1 милиард евро за стимулиране на икономиката.
Икономическият и финансов план за действие също предвижда

ускоряване на инвестиционните програми чрез ускоряване на плащанията и
увеличаване на интензивността на финансирането. Планира се пренасочване на
инвестиционните фондове на ЕС към здравеопазването, заетостта и бизнеса.
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Предлага се централната банка да предприеме мерки за увеличаване на

кредитния потенциал на банките с 2,5 милиарда евро, в т.ч.:
1) Намаляване на изискванията за капиталова адекватност на кредитните институции;
2) Намаляване на ликвидните резерви;
3) Намаляване на други надзорни мерки.


Предлага се осигуряване на допълнителни 500 млн. евро, които да бъдат

определени като лимит на държавна гаранция за създаване или допълване на
съществуващи финансови инструменти. Предлага се да се създаде фонд за
смекчаване на последиците от COVID-19. Фондът ще бъде отворен за дарения от
юридически и физически лица.


Пакетът за стимулиране на икономиката от 1 милиард евро ще бъде

съставен от 500 милиона евро допълнителни инвестиции и 500 милиона евро
допълнителни гаранции.


Осигурява се допълнителна ликвидност на касата.



Планът за икономически и финансови действия предвижда правото на

правителството да заеме допълнителни 5 милиарда евро.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява 5% от
БВП на Латвия.

5. Полша


Забавено въвеждане на нови разпоредби в данъчното законодателство, в

т.ч. нови данъчни декларации по ДДС;


Възможност за уреждане на данъчни задължения след крайния срок без

наказателна лихва;


Осигуряване на финансова помощ при спиране на икономическата

дейност от предприемачите;


Възможност за включване на разходите, свързани с анулирани турове /

почивки, като приспадащи данъчни разходи за предприятията, засегнати от
кризата;
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Промени в схемата за публична помощ, по-специално разширяване на

обхвата й за малки и средни, както и за големи предприятия;


Облекчения при уреждане на данъчни задължения и социално-

осигурителни плащания;


Възможност за приспадане на данъчните загуби, понесени през 2020 г., от

доходите, постигнати през 2019 г .;
 Повишено ниво на гаранции и финансова помощ, предлагани от полската
национална банка за развитие - напр. нивото на гаранциите се увеличава от 60%
на 80% от размера на кредита;
 Включване на „епидемия“ в обхвата на кризисния фонд, който дава възможност
за финансова помощ при изплащане на лихви по заеми;
 Намаляване на законовия праг за обявяване на „период на криза“ (от 6 до 3
месеца), който дава право на работодателите да получават публична помощ за
финансиране на заетостта;
 Предложения от Правителството пакет от мерки за защита на бизнеса включва
подготовка на мрежа за безопасност за предприемачи, изправени пред
въздействието на коронавирусната епидемия. Правителството работи по така
наречения „пакет за защита на бизнеса“. Той ще включва редица решения, които
ще позволяват на предприемачите ефективно да се справят с трудната
икономическа ситуация, произтичаща от епидемията. Предложените промени в
законодателството ще включват облекчения, решения за подобряване на
ликвидността и мерки за защита и подкрепа на пазара на труда. По-долу е
изброен списъкът на промените, планирани от правителството.
Пакетът за защита на бизнеса ще гарантира:
01. Опростени данъчни задължения.
А. Разпоредби относно новите декларации за ДДС за големи предприятията ще влязат в
сила три месеца по-късно, т.е. на 1 юли 2020 г.
Б. Задължителният механизъм за разделяне на плащанията и ранните плащания с ДДС
ще бъдат опростени. Дружествата ще имат срок до юли 2020 г. (вместо до 1 април 2020
г.) да докладват в Централния регистър на бенефициерните собственици съгласно
Закона за AML.
В. Спирането на дейността ще бъде опростено.
Г. За индустриите (и участниците), засегнати от кризата, разходите, свързани с
отменени пътувания, ще бъдат приспадани от данъци.
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Д. Схемата за държавна помощ ще бъде променена и разширена за МСП и големи
компании.
02. Подобрена финансова ликвидност.
А. Правителството ще въведе данъчни облекчения.
Б.

Предприятията

ще

имат

възможност

да

приспадат

загубата

от

дохода

ретроспективно (т.е. да приспадат загубата през 2020 г. от дохода за 2019 г.), което ще
им позволи да намалят загубите на бизнеса по отношение на доходите, генерирани през
следващите пет години.
В. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) работи по разширяване на сумата на
предоставените гаранции и осигуряване на субсидирани заеми за засегнатите страни.
Г. Предприятията ще могат да получат помощ de minimis. Настоящите еднократни
гаранции de minimis, предоставени от BGK, не могат да надхвърлят 60 процента от
главницата или 3,5 милиона PLN. Предвижда се увеличение до 80%.
Д. Ще бъдат осигурени допълнителни субсидирани заеми предоставяни от Фонда за
бедствия. В обхвата на допустимите дейности на фонда се добавя и финансиране на
щети в резултат на епидемии.
 Правителството ще измени Закона за специални решения за защита на заетостта,
като намали кризисния период (включващ 15-процентов спад в бизнес оборота и
продажбите на стоки или услуги) от шест на три месеца. Това ще осигури
финансиране за запазване на работните места от страна на работодателите.
 Надбавките за болест и защита ще бъдат предоставени на предприемачите, ако
те не могат да осъществяват дейност поради разпространението на корона вирус.
 Предприятията ще могат да се възползват от облекчения при задължения за
социално осигуряване.
 Временно разширяване на правата на работодателите по отношение на
служителите - насочване служителите към извършване на друга работа - също
при други условия; подаване на препоръки за ползване на отпуск и препоръки за
медицински преглед на служители при завръщане на работа;
 Отлагане на крайния срок за изпълнение на капиталовите планове за компании с
50 до 249 служители;
 Временно отлагане на всички задължения за данъчна отчетност с определяне на
удължен краен срок;
 Разширяване на обхвата на мерките за ликвидност;
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 Въвеждане на опростена процедура за кандидатстване за разсрочено плащане на
данъчни просрочия;
 Разрешаване на бизнес, действащ в рамките на SEZ, да урежда данъчните
загуби, произтичащи от епидемичната криза;
 Въвеждане на опростени процедури за разсрочване на данъчни и осигурителни
плащания.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява 2.9% от
БВП на Полша.

6. Румъния


Мерки, обявени от НАП - спиране или, в зависимост от случая, отлагане

стартирането

на

принудително

изпълнение

за

възстановяване

на бюджетни дългове (с изключение на сумите от решения, постановени по
наказателни дела);
 Възстановяването на ДДС се извършва през месец март за всички уредени
декларации по ДДС, за които са издадени актуални решения за възстановяване;
 От 1 април 2020 г. се прилага нов ДДС механизъм за възстановяване на
средства. Механизмът е насочен към ускоряване на уреждането на исканията за
възстановяване;
 Прекратяване на всички данъчни одити (данъчни проверки, контрол срещу
измамите) с изключение на (а) проверки, които могат да се извършват
дистанционно и (б) случаи на укриване на данъци;
 Спирането на някои трансгранични действия за борба с измамите и на
специфичните дейности в ГКПП с Унгария и България;
 Отлагане на крайният срок за подаване на фискални декларации от 25 март 2020
г. до 25 април 2020 г.
 Публикуван е указ на президента на Румъния, за установяване на извънредно
положение на територията на Румъния в контекста на пандемията COVID-19:
• Правителството може да предприеме мерки, за да подкрепи икономическите
оператори, работещи в полетата, засегнати от вируса;
• Централните власти могат да командват единици за производство на материали и
оборудване, необходими за борба с пандемията;
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• Дерогация на обществените поръчки - публичните органи (както и юридическите
лица, в които държавата е мажоритарен акционер) вече могат директно да купуват
необходимите материали и оборудване;
• Министерството на икономиката, енергетиката и бизнес средата може да издава
при поискване сертификати за извънредни ситуации на икономическите оператори,
чиято дейност е засегната в контекста на COVID-19;
• Удължава се валидността на документите, издадени от публичните органи, които
изтичат по време на извънредното положение;
 По време на извънредния период цените на лекарствата и медицинското
оборудване, на храната със строга необходимост и на обществените комунални
услуги (електричество, топлина, газ, водоснабдяване, канализация, горива и др.)
могат да бъдат ограничени до границата на средната цена за последните 3
месеца преди обявяване на извънредното положение;
 Бенефициентите на европейските фондове, които са засегнати от приемането на
спешните мерки, предвидени в постановлението, могат да решат заедно с
властите да прекратят договорите за финансиране, сключени в съответствие със
закона;
• Ще бъдат предприети други мерки за осигуряване на непрекъснатост на
доставките,

съответно

добив,

производство,

преработка,

транспорт,

дистрибуция, доставка, поддръжка и ремонт на ресурсите, суровите и / или
полуобработените материали, необходими за правилното функциониране на
националната енергийна система, както и за гарантиране на непрекъснатостта на
всички комунални услуги.
Мерки по заетостта:
 Мярка 1:
Взето е решение всички служители, които имат деца до 12 години / 18 години (в
случай на деца с увреждания), да имат право на платени почивни дни (в случай, че
не е възможно те да работят дистанционно) по време на закриването на училищата
поради изключителни ситуации, решени от компетентните органи. Работодателят е
длъжен да одобри искането на служителите и да му изплати обезщетение в размер
на 75% от възнаграждението, на което би имал право на 1 работен ден, но не повече
от сумата, съответстваща на 75% от дневната сума на брутна средна работна
заплата, използвана за обосноваване на бюджета за социално осигуряване. По
изключение в някои сектори (като енергетика, оперативни звена от ядрени сектори,
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единици за непрекъснат

поток, здравеопазване и

социално подпомагане,

телекомуникации, радио, обществена телевизия, железопътен транспорт, обществен
транспорт и почистване на градове, снабдяване на населението с газ, вода,
електричество) почивката се предоставя само с одобрение на работодателя - за да се
гарантира, че няма големи смущения. Сумите се осигуряват от Фонда за
гарантиране на задълженията по заплати - тези суми ще бъдат изплатени от Фонд за
гарантиране на задълженията за заплати от държавния бюджет до края на
фискалната година (няма допълнителни разходи от страна на работодателите).
По време на извънредното положение е решено горните мерки да не се прилагат в
националния отбранителен сектор, а въпроси за служителите, работещи в затворите,
отделите за обществено здравеопазване и други сектори, да се решават отделно на
ниво министерство.
 Мярка 2:
Съгласно Указа на президента за установяване на извънредно положение изрично е
предвидено, че дистанционната работа / работа от дома може да се осъществява
чрез еднолично решение на работодателите. Следователно, по време на
извънредното положение, работодателите имат едностранно право да налагат на
служители да работят от дома /от офиса. Независимо от това, препоръчително е да
се създаде политика по отношение на дистанционна работа, която да определя
общите правила, които да се следват /прилагат по време на работа от дома/
дистанционно.
 Мярка 3
Служителите имат право да се ползват от медицински отпуск / карантинен отпуск.
По принцип размерът на обезщетението по време на медицински отпуск /
карантинен отпуск се поема от държавния застрахователен бюджет - с изключение
на

обезщетението

в случай

на

медицински

отпуск

за

първите

5

дни

неработоспособност, което се носи от работодателите.
 Мярка 4
По време на извънредното положение (30 дни) валидността на колективните
трудови договори се удължава.
 Мярка 5
Инспекциите по труда се спират, с изключение на тези, които целят да се провери
спазването на мерките, наложени от Националния комитет за извънредни ситуации,
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или тези, свързани с извършването на опасни действия и трудови злополуки. Очаква
се да бъдат приети други мерки за подпомагане.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
2% от БВП на Румъния.

7. Словакия


В Словакия компаниите и физическите лица ще получат автоматично

удължаване на крайния срок до три месеца на данъчните си задължения.


Приет е пакет с 31 мерки, разделени в четири категории – незабавни

действия,

законодателни

промени,

мерки

насочени

към

подкрепа

на

предприятията и мерки насочени към възстановяване на икономическото
развитие.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
1% от БВП на Словакия.

8. Словения
 Словенската банка за износ и развитие (SID Bank) подготвя финансови продукти
за смекчаване на финансовите последици от разпространението на корона
вируса. Заедно с Министерството на икономическото развитие и технологиите
SID Bank ще предложи през април 2020 г. финансови продукти на обща
стойност 800 милиона евро на големи компании, за да се справят и смекчат
последствията от коронавирус кризата. Тези средства ще се насочат предимно
към решаване на проблеми, свързани с корпоративната ликвидност, с
предлагането на услуги и продукти, проблеми породени от намаленото търсене,
прекъсване на производството, проблеми с веригата на доставки и проблеми с
инвестициите. Средствата ще се предлагат под формата на обезпечения и
рефинансиране на заеми, взети от банки;
 SID Bank ще коригира анализа и оценката на съществуващите клиенти,
изправени пред последствията от корона вируса (например финансови

15

ангажименти, застраховки, мораториуми, демонстриране на допустимост на
целите на финансирането и др.);
 В допълнение, SID Bank ще промени или допълни някои от съществуващите
финансови продукти на пазара, за да помогне за справяне с ликвидната криза в
туристическия сектор (същото ще се направи и за сектора на хотелиерството).
 SID банк подготвя въвеждането на портфейлни гаранции по фондовете на
европейската политика на сближаване, които могат да се използват от
участващи и спестовни банки за финансиране на инвестиции и ежедневни
операции на МСП. По този начин компаниите ще могат да подобрят достъпа си
до източници на финансиране, дори при по-благоприятни условия за заемане.
 Подготвя се и предложение на законови изменения за отлагане на плащането на
данъчни задължения с цел избягване намаляването на ликвидността на
дружествата.
 Министерството на икономическото развитие и технологиите и Словенският
предприемачески фонд разработват мерки, насочени към микро, малки и средни
предприятия, на обща индикативна стойност от 115 милиона евро. Парите ще
бъдат достъпни под формата на нови заеми за бърза ликвидност. Помощта ще е
насочена към елиминиране на сривовете на ликвидността на МСП, едноличните
собственици и кооперации в резултат на корона вируса и към съществуващите
гаранции за защита на банковите заеми.
 Словенското правителство подготвя законови промени, които ще помогнат на
работодателите да покрият част от разходите, породени от намаления обем на
работа. Работодателят може да нареди на служителите отпуск поради временна
невъзможност да осигурят работа (при липса на поръчки, материали, работни
ресурси и т.н.). Предложението предвижда, че в такива случаи разходите на
работодателите за заплати на тези лица ще бъдат съфинансирани в размер на
40% от страна на държавата.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
2.1% от БВП на Словения.
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9. Унгария


Прилагане на секторни мерки, насочени към туризъм, хотелиерство,

културни услуги.


Разсрочено плащане на данъците, които са начислени след 1 март 2020 г.

и освобождаване от данъчни задължения с фиксирана ставка на 81 480 малките и
средни предприятия до юни 2020 г.


Централната банка на Унгария предлага на банките да прилагат

мораториум за изплащане на кредитни задължения на предприятия. Ако тази
мярка не бъде приложена от банките, ЦБ ще поиска от правителството да
приложи мораториум върху дълга за корпоративните заеми.


Централната банка предлага мораториум за погасяване на кредити по

своята програма за финансиране на растеж (FGS). ЦБ ще позволява на банките,
които предоставят заеми за малките и средни предприятия в рамките на FGS, да
предоставят възможности за преструктуриране и разсрочване на заемите.


Правителството отделя 2 милиарда HUF (приблизително 6 милиона евро)

средства за Държавен здравен център от резервите на държавния бюджет. Целта
на помощта е подобряването на здравните центрове.


Правителството отделя 2 милиарда HUF (приблизително 6 милиона евро)

средства

от

резервите

на

държавния

бюджет

за

Министерството

на

здравеопазването.


Правителството осигурява 6,7 милиарда HUF (приблизително 20 милиона

евро) допълнителен бюджет за прилагане на защитни мерки.


Унгария подготвя пакет от мерки в подкрепа на икономиката за около 30

млрд. долара. Общият пакет възлиза на 18-22 процента от брутния вътрешен
продукт на страната. Правителството въвежда всеобщ мораториум върху
вноските по корпоративните и частните заеми тази година, а централната банка
предприема редица мерки за осигуряване на ликвидност на банките.


Създава се специален фонд за 2 млрд. долара в подкрепа на борбата

срещу коронавируса.


Предложения за въвеждане на нови данъци за международните търговски

вериги и банки, с цел увеличаване на приходите в държавния бюджет.


Създаден е също така друг фонд на стойност 4 милиарда долара в

подкрепа на икономиката и заетостта.
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10.Хърватска
 Разсрочване на плащането на корпоративния данък, на задълженията за данъка
върху доходите на физическите лица и на осигурителните вноски. Мярката ще
бъде приложена чрез изменение на Общия данъчен закон, което ще позволи на
министъра на финансите да издаде специални разпоредби, уреждащи тази
област. Предвиденото отсрочване ще бъде 3 месеца с потенциално удължаване
до допълнителни 3 месеца, а данъкоплатците могат да поискат разплащане на
вноски при определени условия. Не се начислява наказателна лихва през
определения за разсрочване период.
 Компаниите, получаващи средства за облекчаване на ефекта от настоящата
криза ще бъдат освободени от плащането на корпоративен данък.
 Правителството също така предлага следните финансови мерки:
A. Предоставяне на безлихвени заеми на общини, градове и окръзи, Хърватска
здравноосигурителна каса и Хърватски институт за пенсионно осигуряване;
Б. Препрограмиране на съществуващи заеми (с въвеждане на гратисен период за
погасяване на главницата по кредита) и въвеждане на мораториум върху
кредитните задължения на клиенти на Хърватска банка за възстановяване и
развитие (HBOR) и търговски банки;
В. Одобряване на нови заеми за ликвидност на икономическите оператори за
финансиране на заплати, режийни и други основни оперативни разходи, с
помощта на търговски банки;
Г. Предоставяне на гаранции (застрахователни полици) на търговски банки на
износители и на HBOR по гаранционния фонд за износ с цел отпускане на нови
заеми за оборотен капитал за повишаване на ликвидността.
Д. Увеличаване на обхвата на гаранционния фонд за износ чрез включване на
туристическия сектор с цел да се даде възможност за издаване на гаранции
(застрахователни полици) за заеми на банки и HBOR, за допълнителни средства
за ликвидност на износителите и туристическия сектор.
Е. Да се допусне възможност чрез изменение на Закона за насърчаване на
инвестициите да се въведе удължаване на сроковете за изпълнение на
инвестиционни проекти и въвеждане на допълнителен гратисен период от три
години за запазване на работните места;
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G.

Интервенционна

покупка

на

излишъци

в

животновъдството

и

растениевъдството, плодовете и зеленчуците и други продукти от потенциално
застрашени промишлени и селскостопански производители;
З. Интервенционални доставки на дезинфектанти, сапуни и детергенти,
вътрешни дезинфектанти, дезинфектанти за болници и други съоръжения и
предпазно оборудване за борба с коронавирус, други продукти от потенциално
уязвими промишлени и селскостопански производители и включването им в
баланса на стратегическите стоки.
I. Увеличаване на процента на гаранцията HAMAG-BICRO (Агенция за развитие
на МСП) от 65% до 80% от главницата по кредита с съкращаване на
процедурата за обработка и допълнително отпускане на 15 милиона евро за
микро заеми за оборотен капитал (до 25 000 евро), с максимален лихвен процент
от 1%;
Й. Мораториум върху всички вноски на микро и малки заеми на ЕСИФ (ЕС) до
31.12.2020 г.;
K. Увеличаване на лимита за отпускане на de minimis от 200 000 на 500 000 евро;
Л. Възможността за мобилизиране на част от бюджета като принос към
секторните субсидии за интервенция за предприемачи (национална безвъзмездна
помощ);
М. Въвеждане на Постоянното споразумение, спиране на изпълнението на
всички съдебни изпълнители срещу всички длъжници (юридически или
физически лица) за период от три месеца;
N. Кредити за ликвидност и оборотен капитал (заплати и оборотен капитал без
задължения към финансови институции) с матуритет до три години;
О. Провеждане на препрограмиране от кредитни институции на определени
клиенти по бърз начин без прекласификация на неизпълнение;
 Помощ за запазване на работните места в засегнатите от коронавирус
сектори;
• временна мярка за допълнително финансиране за задържане на работни места в
засегнатите от коронавирус сектори;
• Удължаване на продължителността на мярката за постоянен сезон;
• Осигуряване на изплащане на минимални заплати за хората с увреждания с цел
запазване на заетостта и отсрочване на изплащане на финансова компенсация за
всички работодатели от квотата за заетост на хора с увреждания;
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• Помощ за програми за финансиране на оперативен капитал и подобряване на
ликвидността на засегнатите предприемачи в туристическия сектор;
• Отсрочване на плащането на концесионната такса за туристическа земя в
лагери;

11. Чехия


Стандартният краен срок за подаване на декларацията за данък върху

доходите за 2019 г. е удължен. Няма да се прилага неустойка и лихва за забавено
плащане, стига данъчната декларация да бъде подадена до 1 юли 2020 г. От
данъкоплатците няма да се изисква да доказват, че забавянето е причинено от
COVID-19.


В случай на други закъснения на подаване на данъчни декларации,

включително закъснялото подаване на контролни отчети, данъкоплатците няма
да подлежат на санкции (за забавено попълване и плащане), при условие че
могат да докажат, че забавянето е причинено от COVID-19.


Държавата ще предоставя и безлихвени заеми, ако предприятието

докаже, че е претърпяло вреди от COVID-19.


Правителството налага на редовни студенти на лица от професионални

училища и университети в образователни дисциплини, фокусирани върху
социалната работа и социалната педагогика, социалния и хуманитарен труд,
социалната

работа,

социалната

правна

работа,

благотворителността

и

социалните дейности или във всяка програма, насочена към социалната работа,
социалната политика, социалната педагогика, социалната грижите, социалната
патология, правото или специалното образование да работят и да поемат
задълженията за осигуряване на предоставянето на грижи в социалните
заведения.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
2% от БВП на Чехия.
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Втора група държави:
12.Австрия
 Нов режим за работа със съкратено работно време
При нов, по-гъвкав режим на работа с намалено работно време компаниите са в
състояние да съкратят работното време до 0% от нормалното работно време, с
условието, че в рамките на период от 3 месеца, трябва средно най-малко 10% от
нормалното работно време действително да се изпълнява. Въпреки намалението на
работното време, служителите ще получават до 90% от нетната си заплата. По този
начин работодателят плаща заплатата, равна на действителното работно време, докато
разликата до 90% се плаща от правителството. Ако работодателят намали работното
време на служителя до 20%, следователно работодателят трябва да покрие само 20% от
нетната заплата на служителя.
 Задължителен мораториум върху заемите за потребители и малки предприятия,
засегнати от короновирусната пандемия, по предварителни данни мярката ще
засегне около три милиона кредита.
 Програма, по която държавата ще стане гарант на 90% от заемите на компании в
размер на до 120 милиона евро или до размера на тримесечният им оборот.
Помощта се прилага в пакет със забрана за изплащане на дивиденти за една
година и изисква строго ограничаване на бонусите за членовете на управителни
и надзорни бордове.
 Предвижда се осигуряване на помощ за над 38 млрд. евро за всички засегнати
сектори и държавни гаранции за заеми в размер на 9 млрд. евро.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява
около 9% от БВП на Австрия.
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13.Белгия
Регион на Фландрия


Предприятията, за които има риск да изпаднат в несъстоятелност заради

кризата, могат да получат еднократна премия в размер на 4000 евро. Ако
предприятието трябва да остане затворено след 5 април 2020 г., то може да
получи допълнително обезщетение от 160 евро на ден.


Удължаване на кризисна гаранция - при стандартни гаранционни схеми

компаниите могат да получат гаранции в размер на до 75% от новите
споразумения за финансиране. Предприятията могат да получат допълнителни
мостови заеми, които по принцип са в срок до 3 месеца, но предвид условията,
срокът се удължава до 12 месеца.


Помощ за туристическия сектор – осигурява се бюджет от 5 милиона

евро с цел подпомагане младежки и социален туризъм. VISITFLANDERS няма
да събира наеми за младежки общежития.

Регион на столицата
На 17 март 2020 г. правителството на Брюксел обяви мерки за подкрепа на обща
стойност 110 милиона евро с акцент

върху секторите на хотелиерството,

ресторантьорство, организиране на събития, туризъм, търговци на дребно и
развлечения. Обявени са следните мерки:


Еднократна компенсационна надбавка - изплащането на еднократна

помощ в размер на 4000 евро за всички предприятия, които са задължени да
затворят след решения, приети от Съвета за национална сигурност и опериращи
в следните отрасли: кетъринг; настаняване; дейности на туристическите
агенции, туроператори, резервационни услуги и свързаните с тях дейности;
търговия на дребно с изключение на хранителни магазини, зоо магазини, аптеки,
търговски обекти, бензиностанции и доставчици на гориво.


Изплащането на еднократна помощ от 2000 евро за фризьорски салони.

Други мерки


Премахване на градския данък за първата половина на 2020 г .;
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Финансови интервенции (общо 20 милиона евро) в полза на компаниите,

засегнати от коронавирусната криза, чрез предоставяне на публични гаранции за
банкови заеми; осигуряване на ниско-лихвени заеми на ключови доставчици в
сектора на хотелиерството и ресторантьорството и за хотели и заведения за
обществено хранене, в които работят повече от 50 души;


Мораториум върху погасяване на заеми, отпуснати от фонд „Финанси и

инвестиране“ на засегнати компании на база оценка на всеки отделен случай;


Допълнителна ликвидна помощ за хотелиерството и ресторантьорството,

туризма, събитията и културния сектор;


Подпомагане на компании във финансово затруднение чрез разширяване

на дейността за Центъра за компании в затруднение.


Преустановяване

начисляване

и

събиране

на

данъка

върху

експлоатацията на таксита или автомобили с шофьор за 2020 година.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява
около 2% от БВП на Белгия.

14. Германия


Ускоряване достъпа до субсидиите за намалено работно време:

намаленото работно време на смяна трябва да се отрази минимум > = 10% от
служителите;


Държавата заплаща всички данъци и осигуровки върху заплатите

(включително и частта на работодателя);


Данъчни инициативи

- опростяване на процеса за кандидатстване за освобождаване от данъчни
задължения;
- ускоряване на корекциите на авансовите плащания;
- отлагане на данъци до края на година, ако липсата на финансови средства е в
резултат от Ковид кризата;


При съкратеното работно време, правителствената агенция по заетостта

плаща 67% от загубата след данъчно облагане на служители с деца и 60% на
останалите служители;
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Субсидията за намалено работно време може да се използва за период до

12 месеца;
 Правителствената помощ за ликвидност предвижда значително разширяване на
заемите, предоставени от Банката за развитие в страната от 460 милиарда до 550
милиарда евро;
 Осигурени 50 млрд. евро директни грантове за малки фирми, IT фирми и
свободни професии;
 Осигурени 400 млрд. евро – средства за фонд Стабилност;
 Осигурени 10 млрд. евро за компенсации за работещи.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
4.9% от БВП на Германия.

15.Гърция
 Отлагане/суспендиране на плащанията на ДДС и данъчни задължения за
предприятията:
► Плащането на дължимия ДДС се спира за засегнатите предприятия. По време на
периода на спиране няма да се начисляват лихви за забавено плащане или доплащане.
► Изплащането на задължения, оценени и дължими на данъчната администрация,
както и плащането на вноски по задължения или частични дължими плащания, се
спират за засегнатите предприятия. По време на периода на спиране няма да се
начисляват лихви за забавено плащане или доплащане;
 Преустановяването на плащането на данъци ще се прилага за конкретни
предприятия в съответствие с кодовия им номер на дейност (”Δ“), независимо
дали дейността им остава активна, частично активна или спряна по силата на
правителствено нареждане или по собствена инициатива. Министерството на
финансите определя кодове на дейностите (“Δ“) на засегнатите предприятия.
Списъкът се развива и подлежи на актуализации. Горепосоченият период на
спиране ще продължи 4 месеца. Като предпоставка за прилагане на спирането на
плащанията предприятията трябва да запазят всички съществуващи работни
позиции.
Министерството на финансите определя следното:
1. Спиране на плащането на данъци на самонаети лица;
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► Всички данъчни задължения на засегнатите самонаети лица, дължими през март, се
преустановяват за период от 4 месеца.
2. Намаляване на ставката на ДДС, приложима за определени стоки, необходими за
защитата срещу COVID-19
► Приложимата ставка на ДДС се намалява на 6% (от 24%) до края на 2020 г. за някои
стоки като: защитни маски и ръкавици, антисептични продукти, кърпички и
съответните продукти, сапун и други продукти, използвани за лична хигиена цел,
етилов алкохол, ако се използва като суровина за производството на антисептици.
 Недвижими имоти / наеми
► Предприятията, с преустановена дейност, подлежат на плащане на 60% от
договорения наем за техните бизнес помещения за месеците март и април.
► Служителите на горепосочените предприятия, чийто трудов договор задължително
се прекратява, плащат 60% от договорения наем за жилището си по основно си
местожителство.
► Данъчните задължения на наемодателите на горните недвижими имоти се спират за
период от 4 месеца.
 Възстановяване на задължения на гръцката държава

- Данъчната

администрация, пристъпва към възстановяване на дължимите задължения на
данъкоплатците до 30 000 евро.
 Финансиране на предприятия
► Гръцката държава разглежда приемането на разширена рамка за финансиране за
всички засегнати предприятия.
► При предоставяне на финансова помощ се взема под внимание следното: намаляване
на бизнес оборота; разходи, свързани със служителите; запазване на съществуващите
работни позиции.
► изплащането на вноски по кредити, дължими на гръцките банки от страна на
засегнати предприятия, се преустановяват до поне 30.09.2020 г. Договорната лихва се
дължи и изплаща.
 Мерки за ДДС във връзка с етилов алкохол
Всички дейности за производство на антисептици от промишлени и занаятчийски
предприятия в полза на Министерството на здравеопазването са освободени от ДДС,
съответният входящ ДДС ще бъде приспадан.
 Мерки за подкрепа от ЕС
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► Създава се специален инвестиционен фонд с цел подпомагане на МСП, пазара на
труда, както и други уязвими сектори на икономиката.
► Предоставянето на капитал и инвестиционно финансиране от ресурсите на
Европейската централна банка в момента се проверява.
► Беше обявено изготвянето на директива на ЕС за предоставяне на държавна помощ
чрез безвъзмездни средства или данъчни стимули.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
7.5% от БВП на Гърция.

16.Дания
 Преизчисляване в посока намаление на вноските за корпоративен данък за
първото тримесечие, ако предприятията докажат по-ниски приходи от
планираните в резултат на кризата.
 Отложени плащания на ДДС: условията за плащане за големи корпорации плащанията на ДДС се отлагат за 3 месеца (март, април и май).
 Предложение за допълнително увеличаване на ликвидността на големите
корпорации с приходи над 50 млн. DKK. Прогнозата е за увеличаване на
ликвидността им с 35 млрд. DKK.
 Отложени социални вноски и подоходни данъци: условия за плащания удължени за 4 месеца (април, май и юни). Прогнозираният ликвиден ефект е 90
млрд. DKK.
 Компенсация за анулиране на по-големи събития при следните условия: трябва
да са повече от 1000+ или 500+ участници, трябва да се провеждат в Дания и да
са значими за обществеността. Покрива се загубата на приходи и направените
разходи, ако събитието бъде отложено.
 Датското правителство обявява временна програма за обезщетение на
служители, за които има вероятност да бъдат уволнени. Програмата е специално
насочена към компании, които са изправени пред недостиг на поръчки и имат
по-малко от обичайното клиенти. Всички частни компании са допустими за
кандидатстване, но трябва да докажат, че са изправени пред съкращения на
повече от 30% или 50 служители.
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 Програмата за компенсация на заплатите: Програмата е с първоначален срок 3
месеца, като започва от 9 март и обхваща до 75% от заплатата на служителите,
максималното допустимо плащане е 23 000 DKK на месец. За почасов персонал
компенсацията може да достигне 90% или 26 000 DKK на месец. Компаниите в
замяна на помощта се съгласяват да не наемат нови служители в периода, в
който получават обезщетението.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
2.5% от БВП на Дания.

17.Ирландия
За население поставено пред загуба на работата си
 Временната схема за субсидиране на заплатите COVID-19 позволява на
работодателите да продължат да плащат на служителите си по време на
пандемията COVID-19. Схемата ще продължи 12 седмици от 26 март 2020 г.
Схемата ще възстанови на работодателите максимум 410 евро за всеки
квалифициран служител. Самонаетите лица трябва да кандидатстват за
изплащане на помощи за пандемичната безработица COVID-19.
 Новото плащане за безработица COVID-19 е достъпно за служители, самонаети
служители, студенти и граждани извън ЕИП, които са загубили напълно работа
си поради пандемията COVID-19. Плащането има опростен формуляр за
кандидатстване и се изплаща фиксирана сума от 350 евро на седмица. Ако
работното време е намалено на 3 дни или по-малко на седмица, се кандидатства
за краткосрочна работна подкрепа.
 Ипотеки и заеми
5-те търговски банки (AIB, Bank of Ireland, KBC, Permanent tsb и Ulster Bank),
заедно с техния представителен орган Федерация за банкиране и плащания
Ирландия (BPFI) обявиха редица мерки за подкрепа на индивидуалните клиенти и
бизнеса, засегнати от пандемията COVID-19.
Те включват:
-

Прекъсване на плащането по кредити до 3 месеца за бизнеса и индивидуални
клиенти. При отлагане на плащания е необходимо осъществяване на връзка със
съответната банка.
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-

Гъвкавост за банкови клиенти с инвестиционни имоти, които имат наематели,
засегнати от COVID-19. Тези наемодатели могат да искат прекъсване на
ипотечното плащане до 3 месеца, което може да бъде съотнесено към наема на
наемодателите.

-

Отлагане на съдебните производства за 3 месеца.
 Наематели и наеми
Обявени спешни мерки за защита на наемателите, засегнати от COVID-19:

-

Мораториум върху обявленията за напускане на жилища под наем и мораториум
върху срочните наеми за продължителността на пандемията COVID-19

-

Увеличаване на срока на предизвестие за наемания под шест месеца имот от 28 на
90 дни

-

Докато се очаква наемателите да плащат наем по време на пандемията COVID-19, е
на разположение подкрепата за доходите и добавката за наем. Тези помощи се
предоставят от Департамента по въпросите на заетостта и социалната закрила.

Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
2% от БВП на Ирландия.

18.Испания
 Административните производства са спрени.
 Данъчните задължения на малките и средни компании са диференцирани.
 Данъчни облекчения за различни групи служители.
 Испанското правителство обявява линия за финансиране в размер на 400
милиона евро с гаранция от ICO (Официален кредитен институт на Испания) за
самостоятелно заети и туристически компании с „местожителство“ в Испания,
нуждаещи се от ликвидност с лимит от 500 000 евро, включително транспортни
компании, таксита, хотели, ресторанти, коли под наем, туристически агенции,
музеи и други. Средствата се разпределят под формата на 4-годишен заем, с
фиксиран лихвен процент (с максимум 1,5%), при който ICO ще гарантира
кредитните институции с 50% от риска на клиентите. Операциите могат да бъдат
договорени до 31 декември 2020 г.
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 Правителството обявява пакет от 200 милиарда евро за подпомагане на
компаниите и защита на работниците и други уязвими групи, засегнати от
кризата. Половината от средствата от фонда са обвързани със схема за
обществени гаранции, гарантиращи ликвидност за бизнеса, по-специално за
облекчаване на условията на временните колективни съкращения (известни като
ERTE в Испания), подпомагащи работници и предприятия, засегнати от спад в
активността и гарантиране на ликвидността за бизнеса.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
1% от БВП на Испания.

19.Италия
 Прекратяването на заеми, отпуснати от Областна администрация до шест месеца
и

дванадесетмесечно отлагане на

мониторинга на изпълнението след

приключване на инвестициите, съфинансирани от региона Апулия;
 Финансиране чрез покана за търг на стойност 4,5 милиона евро за
кандидатстване на участници с разработени интелигентни работещи бизнес
планове (Регион Ломбардия);
 Създаване на Гаранционен фонд за заеми в подкрепа за оборотен капитал на
стойност 5,5 милиона евро и револвиращ фонд за отпускане на възстановими
заеми за оборотен капитал на стойност 1,7 милиона евро (Лигурия);
 Разпределения на стойност 38 милиона евро за активиране на фонд за
съкращения при дерогация („cassa integrazione in deroga“) (Emilia Romagna);
 Осигурени 25 млрд. евро за подпомагане на икономиката - предвидена помощ от
600 евро на месец за самоосигуряващи се лица и 10 млрд. евро осигурени
гаранции за заеми.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
1.4% от БВП на Италия.
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20. Кипър
В светлината на бизнес смущения, причинени от коронавируса, кипърското
правителство обявява редица мерки за подпомагане на икономиката на страната,
включително следните мерки, свързани с данъци:
 Данъчни мерки
· Удължаване с два месеца на крайния срок за подаване на декларации за данък върху
доходите, които се дължат до 31 март 2020 г. Новият краен срок за подаване на
декларациите за корпоративен данък за 2019 г. и за декларациите за данъци върху
доходите на физическите лица за 2019 г. на лица, изготвящи одитирани финансови
отчети, е на 31 май 2020 г.
· Неплащането за период от два месеца на увеличената част от вноските (в сила от март
2020 г.) към Общата система на здравеопазване от работодатели, служители и
държавата.
· Специални договорености, които ще подпомагат данъкоплатците, които са били
включени в схемата, регулираща уреждането на просрочените данъци.
 Мерки за ДДС
· Временно спиране на двумесечното задължение за плащане на ДДС без налагане на
санкции като мярка за повишаване на ликвидността за бизнеса. Тази мярка се прилага
за:
- предприятия с оборот, ненадвишаващ 1 милион евро въз основа на оборота на
декларациите за ДДС, подадени през 2019 г. и
- предприятия, чийто оборот е намален с повече от 25%.
Отбелязва се, че ще бъдат взети съответни мерки за задължението за плащане на ДДС
постепенно да се плаща до 11 ноември 2020 г.
· Временно намаляване на ставките на ДДС, както следва:
- Стандартна ставка на ДДС: от 19% до 17% за период от два месеца; и
- Намалена ставка на ДДС: от 9% на 7% за период от 3,5 месеца.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
3.3% от БВП на Кипър.
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21.Люксембург
 Финансова помощ за предприятията - представен проект на закон, предназначен
да подпомогне предприятията, засегнати от непредвидимо и изключително
събитие от национално или международно измерение, като терористична атака,
изригване на вулкан или зараза, като например коронавируса. С този нов закон
МСП, но също така и индустриите и самостоятелно заетите лица имат право на
определена финансова подкрепа, доколкото са изпълнени трите критерия подолу:
1) потвърждава се, че има вредно въздействие върху икономическата активност на
определени компании в даден период;
2) дружеството е изправено пред временни финансови затруднения;
3) и е налице причинно-следствена връзка между тези трудности и споменатото
събитие.
Допустимите компании могат да се възползват от аванс, ограничен до реалната загуба
на доходи. Максималният размер на помощта е 500 000 евро на компания и включва
ограничения за някои икономически сектори. Законопроектът ще се гласува от
Камарата на представителите. Тази схема за помощ допълва съществуващите
инструменти за помощ, администрирани от министъра на икономиката, които вече се
прилагат в подобни случаи, като например инвестиции в предприятията занимаващи се
с хигиенни материали, гаранции за кредитни институции, частична безработица и др.
 Частична безработица или работа с намалено работно време
Тази мярка е насочена към поддържане на заетостта и следователно избягване на
уволнения в компании, страдащи от отрицателното икономическо въздействие на
събитие като коронавирус. Изплащането за частична безработица в ситуации на
непреодолима сила предвижда 80% от разходите да бъдат възстановени от Фонда за
заетост във връзка с часовете за безработица. Има ограничения по отношение на нивото
на заплата (250% от минималната социална заплата за неквалифицирани служители) и
продължителността (1022 часа максимум годишно на служител). Това се отнася за
всички икономически сектори, стига причинените вреди да са пряко свързани с
коронавируса.
Предоставят се две схеми за частична безработица на компаниите:
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Първа схема, за дружествата, които са пряко засегнати - съществува незабавна
допустимост за частична безработица и ускорена процедура. Това са компании, които
трябва изцяло или частично да прекратят своята дейност след решение на
правителството.

Това

включва

културни,

социални,

празнични,

спортни

и

развлекателни дейности, както и заведения, принадлежащи към сектора HORECA, с
изключение на хотелите, които остават отворени. Подобна е ситуацията и за
строителния сектор.
Втора схема - за останалите: има месечен протокол за заявка за схема за частична
безработица в случай на непреодолима сила, свързана с коронавируса.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
10% от БВП на Люксембург.

22.Малта
 Мерки за подкрепа на бизнеса и запазване на работните места - тези мерки се
оценяват на 70 млн. евро на месец.
 Всички мерки, обявени от правителството, ще се прилагат със задна дата от 9
март 2020 г. Размерът на отпуснатата помощ зависи от степента, в която е
засегнат бизнесът в съответния сектор. Основните категории бизнес, които се
считат за по-критично засегнати, са изложени по-долу.
 Следните бизнес сектори, които бяха идентифицирани като критично засегнати
от пандемията COVID-19 (обхващаща 60 000 служители), ще получат държавна
помощ в общ размер около 44 млн. евро на месец са както следва: определени
дейности на едро; определени дейности на дребно; настаняване; дейности
свързани с хранителния и питейния сектор; отдаване под наем и лизинг на
моторни превозни средства; дейности по заетостта; туристически агенции,
туроператори и свързаните с тях дейности; дейности по сигурността и
разследванията; обслужване на сгради; транспорт; творчески, изкуства и
развлечения; лични услуги.
 За тези сектори правителството ще финансира до 800 евро на месец от месечната
заплата на всеки служител. Това се отнася и за самостоятелно заетите лица,
работещи в посочените сектори.
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 Когато месечната заплата надвишава 800 евро, се очаква работодателят да
изплати останалата част до месечна заплата от най-малко до 1200 евро. Ако
работодателят не е в състояние да поддържа допълнителното плащане, така че
конкретната заплата да достигне най-малко 1200 евро, тогава трябва да се
постигне

споразумение

с

участието

на

синдикатите,

служителите

и

Департамента по индустриални и трудови отношения.
 Малта Ентърпрайз създава онлайн портал, който да помогне на предприятията
да идентифицират, според приложимия NACE код и регистрационен номер по
ДДС, мерките, по които са допустими за подпомагане.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
12% от БВП на Малта.

23.Нидерландия
 Мораториум за дългове - водят са индивидуални обсъждания с банки;
 Възстановяване на заплащане на болнични – прилага се специална схема за
хора, които са освободени за кратък период от време;
 Агенция за безработица UWV и Министерство на социалните въпроси: при 2-24
седмици с поне 20% до 100% по-малко отработени часове UWV възстановява
70% от „неработените“ часове, за срок на намалената активност до 24 седмици.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
3% от БВП на Нидерландия.

24.Португалия
 Мерките за подкрепа на дружествата, приети от SEAF по отношение на
данъците, са следните:
-

Отлагане на крайния срок за 1-ва вноска на задължения за корпоративен
данък до 30 юни 2020 г., без неустойка;

-

Отлагане на крайния срок за подаване на декларация за корпоративен данък
за данъчен период 2019 г. от 31 май 2020 г. до 31 юли 2020 г., без неустойка;
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-

Отлагане на крайния срок относно 1-ва вноска на плащането по сметка и 1-ва
вноска на допълнителното плащане по сметка - което следва да се извърши
през юли - до 31 август 2020 г., без наказателни лихви;

-

Обявените от здравните органи ситуации на заразяване или профилактична
изолация се считат за разумно забавяне на изпълнението на задълженията за
данъчна отчетност по отношение на данъкоплатци или дипломирани
счетоводители;

 Програми за финансово стимулиране
-

Мерки за ускоряване на авансовите плащания или възстановяването на суми:
според IAPMEI, исканията за възстановяване на суми, подадени от
компаниите, ще бъдат уредени възможно най-бързо, като се използва, ако е
необходимо, преходно авансово плащане до 80% от стимула.

-

Удължаване (за 12 месеца и без лихва) на срока на погасяване на заемите,
предоставени по QREN или Португалия 2020, в ситуации на намаляване на
оборота или резервите или поръчки през двата месеца преди искането за
промяна на погасителния план, спрямо същия период на предходната година.

-

Отчитане на отрицателните въздействия на COVID-19 в случай на
недостатъчно

изпълнение

на

действия

или

цели,

установени

в

споразуменията за безвъзмездни средства на Португалия 2020.
-

Извънредно финансово стимулиране за да се предотврати рискът от
безработица и поддържане на работни места (до една минимална работна
заплата на работник).

-

Укрепване на капацитета за реакция на IAPMEI и на Turismo de Portugal.

-

Създаден е Финансовият инструмент „Капитализар“ - Covid-19, на стойност
200 милиона евро, с цел подкрепа на компании, чиято дейност е повлияна от
икономическите ефекти в резултат на избухването на епидемията. Този
финансов инструмент е насочен към компании, чиито продажби са намалели
с най-малко 20% през последните 60 дни (в сравнение със същия период на
миналата година) преди подаването на заявлението за подкрепа.

-

Удължаване на срока за подаване на заявления за покани по Португалия
2020.

 Португалското правителство стартира над 30 инициативи, насочени към защита
на работниците и семействата, за смекчаване на икономическото въздействие на
COVID-19 чрез фискални паузи и инжектиране на ликвидност. Правителството
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поставя

особен акцент върху сектора Туризъм, като установява специална

кредитна линия в размер на 60 милиона евро за микро предприятията в сектора и
като работи в тясно сътрудничество с Туризмо де Португалия за укрепване на
националния капацитет за отговор на предизвикателствата, произтичащи от
COVID-19. Основните мерки включват 200 милиона евро кредитна линия за
бизнеса, 60 милиона евро кредитна линия за микро предприятия в туристическия
сектор, извънредна подкрепа за поддържане на трудови договори в компания в
размер на 2/3 от възнаграждението и осигуряване на 70% от социалното
осигуряване, като останалата част се носи от работодателя. Предлагат се
стипендии за обучение в Института за заетост и професионално обучение в
Португалия (IEFP). Удължават се сроковете за плащане на данъци и други
декларативни задължения.
 Подкрепа за компаниите в бизнес криза и поддържане на трудови договори
-

Извънредни мерки за поддържане на трудови договори за компании в бизнес
кризата - финансова подкрепа, предоставена за социалното осигуряване на
компанията, еквивалентна на 70% от 2/3 от брутното възнаграждение на
служителя до 1 905 евро за продължителност на един месец, подновяваща се
месечно до максимум шест месеца (останалите 30% се поемат от
работодателя). Тази финансова подкрепа може да се добави чрез стипендия
за обучение, като максималният размер е 131,64 EUR (половината от които
се отпускат на служителя, а останалата част - на работодателя). Компания в
бизнес криза е тази при която има: спиране на веригите за дистрибуция или
спиране на поръчките, които водят до спиране на дейността на дружеството
или намаляване на продажбите на компанията с поне 40% през 60-те дни
преди кандидатстване за социалното осигуряване, по отношение на същия
период за предходната година.

-

Извънредни мерки за професионално обучение - компаниите, които не са се
възползвали от предишната мярка, могат да се възползват от финансова
подкрепа за осъществяване на професионално обучение (продължителност
един месец). Финансовата помощ се предоставя в зависимост от часовете за
обучение на всеки служител и е ограничена до 50% от брутното
възнаграждение на служителя с максимален лимит от 635 евро.

-

Извънредно

финансово

подпомагане

за

осигуряване

на

фазата

на

нормализиране на дейността - извънреден стимул, отговарящ на максимум
35

635 евро на служител, за подпомагане на изплащането на заплати във фазата
на нормализиране на дейността.
-

Социално-осигурителни вноски - изключителен и временен режим на
освобождаване от плащането на осигурителни вноски през периода на
опростено освобождаване от работодателите (важи и самостоятелно заетите
работници).

Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
6% от БВП на Португалия.

25.Финландия
 27 милиона евро разходи за здравеопазване и 73 милиона евро за увеличаване на
ликвидността за бизнеса, както и по-широко имплементиране на програми за
гарантиране на заеми
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
3% от БВП на Финландия.

26.Франция
 Социални и фискални мерки: възможност за отлагане на плащането на социални
вноски и данъци, дължими през март за всички компании, които желаят, без
основание или неустойка;
 Частична безработица: разрешение за всеки отделен случай за предоставяне на
частични обезщетения за безработица на компаниите (заплатите се изплащат от
дружеството и правителството);
 Осигуряване на обезщетения за служители, принудени да останат у дома;
 Френска банка за публични инвестиции (Bpifrance) осигурява: (i) гаранция за
заеми и овърдрафти; (ii) директни заеми за дружества.
 Частична безработица: компанията трябва да поеме ангажименти към
служителите, напр. и да не прави съкращения;
 Френска банка за публични инвестиции: разсрочва и променя условия по заеми.
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Като начало на обещанието си за бюджетна подкрепа за компании и служители,
Франция създава фонд за солидарност в размер на 2 милиарда евро. Голяма част от
туристически фирми отговарят на условията за подпомагане и могат да
кандидатстват. Механизмът се прилага за предприятия, отговарящи на следните
критерии: фирми, чиято дейност е затворена (основно се отнася до предприятия за
обществено хранене), търговия с нехранителни стоки, туризъм; МСП, които са
загубили оборот със 70% в сравнение с март 2019 г., МСП с оборот по-малък над 1
млн. евро.
В рамките на плана, са отделени средства за финансиране на мерки за
краткосрочна работа / частична безработица. За да използват намаленото работно
време, фирмите плащат обезщетение в размер на 70% от брутната заплата (около
84% от нетната) на служителите си. Служителите с минимална работна заплата или
по-малко се обезщетяват на 100%.
Началните мерки за преодоляване на кризата във Франция се оценяват на около
45 млрд. евро. Предвидена е помощ в размер на около 1 млрд. евро на месец за
малки предприятия с отчетени загуби в резултат на пандемията над 70% от оборота.
Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява около
2% от БВП на Франция.

27.Швеция
 Правителството обявява пакет от помощи в размер на 32 млрд. франка за
подпомагане на икономиката, в допълнение към пакет от 10 млрд. франка.
Средствата са насочени към подпомагане и по-лесно преодоляване на
икономически спад на компаниите.
 Компаниите, засегнати от кризата, ще могат да отсрочват плащането на вноски
за социално осигуряване временно без лихви. Мярката се прилага и за
самостоятелно заети лица, чийто оборот е намалял.
 Заделени са средства за заеми за подкрепа на специфични сектори като
управление на събития и културни мероприятия.
 Предвиждат се 6.6 млрд. франка за спешни заеми за засегнати от кризата
компании.
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Според наличните данни към 10 април 2020 г., пакетът за подкрепа съставлява до 13%
от БВП на Швеция.

Направеният обзор показва, че предприетите мерки са разнообразни и са в
зависимост данъчната, икономическата и фискална политика на отделните държави.
Някои държави, предприемат мерки не само по отношение на оказване на ликвидна
помощ на предприятия, но регламентират условията и по плащания на наеми на
засегнати физически лица. Наблюдават се сходни мерки в различните държави по
отношение на оказване на подкрепа за служителите и действия във връзка със
запазване на работни места, оказването на ликвидна помощ за предприятията под
формата на заеми и гаранции, мораториуми по плащане на заемни задължения,
отлагане на заплащането на различни данъчни и социални задължения.

Приложения:
1. Таблица 1. Обобщение на финансово-икономическите мерки, предприети от
държавите в Европейския съюз във връзка с разпространението на COVID19.
2. Таблица 2. Обзор на фискалните, паричните и макро-финансовите мерки,
предприети

от

държавите

в

Европейския

съюз

във

връзка

разпространението на COVID19 (класификация на мерките според МВФ)
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с

Таблица 1. Обобщение на финансово-икономическите мерки, предприети от държавите в Европейския съюз във връзка с
разпространението на COVID19
Държава

Мерки, насочени към запазване на
работни места

България

Покриване на 60% от заплатите на
служителите в засегнатите сектори,
които биха били уволнени по друг
начин, включително осигурителните
вноски, дължими от работодателите;
допълнителни възнаграждения в
министерствата на здравеопазването,
вътрешните работи и отбраната

Естония

Естонският фонд за безработица
предлага да покрие 70% от заплатите на
служители в засегнатите сектори
Компенсиране на заплатите на
незаетите работници в засегнатите
сектори с до 75% от възнаграждението,
но не повече от 700 евро на месец

Латвия

Мерки, насочени към осигуряване
на стабилност на ликвидността на
предприятията
Увеличение на капитала на
държавната Българска банка за
развитие със 700 милиона, от които
500 милиона лева да бъдат
използвани за издаване на
портфейлни гаранции на търговски
банки за отпускане на корпоративни
заеми и останалите 200 милиона
лева за предоставяне на безлихвени
заеми на служители в неплатен
отпуск (до 1500 лева)
Прилагане на нови гаранции за
съществуващи корпоративни заеми
Увеличаване на гаранциите по заеми
на предприятия, засегнати от
кризата; отпускане на допълнителни
заеми при преференциални условия

Литва

Пакет за запазване на работните места и
защита на личните доходи от 500 млн.
евро; Държавата подпомага до 60% от
работната заплата, но не повече от една
минимална заплата

Осигуряване на 500 млн. евро за
поддържане на ликвидността на
бизнеса; разсрочване на плащания
по заеми; осигуряване на 500 млн.
евро за създаване или допълване на
финансови инструменти

Полша

Осигуряване на финансиране за
запазване на работните места;
възможност за насочване на
служителите към извършване на друга

Увеличение на гаранциите и
финансовата помощ, предлагани от
Полската национална банка за
развитие. Гаранциите се увеличават

Мерки, свързани с данъците
и социалните плащания
До 30 юни 2020 г. се
удължава срокът за ползване
на 5 %
отстъпка от дължимите от
физически и юридически лица
данък върху
недвижимите имоти и данък
върху превозните средства
при условие, че
данъкът за цялата година се
плати в този срок.
Без наказателни лихви при
забавено плащане на данъчни
и социални задължения
Предприятията в засегнатите
индустрии могат да
кандидатстват за данъчни
ваканции; Удължаване на
срока за данъчни плащания
Осигуряване на данъчни
кредити, предложение за
освобождаване от данък
върху недвижимите имоти и
данък върху земята за
предприятия от засегнатите
сектори
Без наказателни лихви при
забавено плащане на данъчни
и социални задължения;
разсрочване на данъчни и

Други
Част от общините преустановят
събирането на такса върху
тротоарите и тържищата.

Компенсация на преки разходи за
отменени спортни и културни
събития
Освобождава се от акциз
алкохолът, използван за
производство на дезинфектанти
Изплащане на допълнителни
възнаграждения на заетите
здравни работници;
допълнителни средства за
закупуване на медицинско
оборудване и предпазни
средства; възможност за отлагане
на задълженията за
електроенергия и газ
Допълнителна помощ de minimis

Румъния

работа

от 60% на 80% от кредита;
Осигурени допълнителни
субсидирани заеми

осигурителни плащания

Възможност за изплащане на
обезщетения на служители в размер на
75% от възнаграждението, но не повече
от сумата равна на 75% от дневната
сума на брутната средна работна.
Сумите се осигуряват от Фонда за
гарантиране на задължения по заплати

Допълнителен пакет от мерки за
подкрепа на икономическите
оператори, работещи в полета
засегнати от вируса

Без наказателни лихви при
забавено плащане на данъчни
и социални задължения;
разсрочване на данъчни и
осигурителни плащания
Автоматично удължаване на
крайния срок на данъчните
задължения с 3 месеца
Отлагане на плащания на
данъчни задължения

Разсрочено плащане на
данъците и освобождаване на
данъчни задължения с
фиксирана ставка на
засегнати малки и средни
предприятия до юни 2020 г.

Допълнителна помощ от 6 мил.
Евро за здравните центрова, 6
мил. евро за Министерството на
здравеопазването и 20 млн. евро
допълнителен бюджет за
прилагане на защитни мерки

Разсрочено плащане на
данъците без наказателни
лихви

Предоставяне на безлихвени
заеми на общини, градове,
окръзи, Хърватската здравноосигурителна каса и Института за
пенсионно осигуряване.

Словакия
Словения

Законови предложения за подпомагане
на работодателите с намален обем на
работа – съфинансиране на заплатите от
страна на държавата в размер на 40%

Унгария

Създава се специален фонд за 2 млрд.
евро в борба с корона вируса.
Прилагане на секторни мерки насочени
към туризъм, хотелиерство и културни
услуги.

Приложен пакет от мерки за
подкрепа на предприятията и за
възстановяване на икономиката
Словенската банка за износ и
развитие предлага нови финансови
инструменти на стойност 800 мил.
евро; въвеждане на допълнителни
портфейлни гаранции; мерки
насочени към малките и средни
предприятия на стойност 115 млн.
евро за осигуряване на заеми за
бърза ликвидност
Мораториум за изплащане на
кредитните задължения на засегнати
предприятия; предложение за общ
пакет от мерки в подкрепа на
икономиката около 30 мил. евро.

Хърватска

Временна мярка за допълнително
финансиране за запазване на работни
места в засегнатите сектори;
осигуряване на плащанията на
минимални заплати за хората с
увреждания, допълнителни мерки,
насочени към туристически сектор.

Въвеждане на мораториум върху
кредитните задължения на
Хърватската банка за възстановяване
и развитие и търговските банки.
Одобряване на нови заеми и
гаранции за увеличаване на
ликвидността

40

Дерогация на обществените
поръчки за осигуряване са
спешни материали и оборудване:
възможност за прекратяване на
договори за финансиране от ЕС
фондовете

Чехия

Увеличаване на заетите с сферата на
предоставяне на грижи в социални
заведения
Въвеждане на нов режим за работа със
съкратено работно време; въпреки
режима служителите ще получават 90%
от нетната си заплата. Разликата в
заплащането между реалното работно
време и отработеното работно време се
покрива от държавата.

Осигуряване на безлихвени заеми за
засегнати предприятия

Белгия

Изплащане на еднократни помощи от
2000 евро за фризьорските салони и
секторни мерки под формата на
допълнителна финансова помощ за
хотелиерство, ресторантьорство,
организиране на събития, туризъм и др.

Премия за засегнатите предприятия
– еднократно от 4000 евро, а след 5
април – 160 евро на ден; увеличаване
на стойността на държавните
гаранции; финансови интервенции в
полза на засегнатите компании в
размер на 20 мил. евро; осигуряване
на нисколихвени заеми и
мораториум върху заемите от фонд
Финанси и инвестиране

Разсрочено плащане на
данъците; преустановяване на
начисляване и събиране на
данък върху експлоатацията
на таксита и автомобили с
шофьори

Подпомагане на компаниите в
затруднено финансово
положение чрез разширяване на
дейността на Центъра за
компании в затруднение

Германия

Намалено работно време и компенсации
на работните заплати от страна на
държавата. Държавата заплаща
данъците и осигуровките върху
заплатите на служителите в засегнатите
предприятия; Осигурени 10 млрд. евро
компенсации за работещите
За служители с прекратени трудови
договори се осигурява заплащане само
на 60% от договорения наем

Правителствена помощ за
ликвидност и разширяване на
финансирането от Банката за
развитие в страната, осигурени 50
млрд. евро директни грантове за
малки фирми IT фирми и свободни
професии
Приема се разширена рамка за
финансиране на всички засегнати
предприятия;отложени плащания по
кредити за засегнати предприятия

Разсрочване на данъчни
задължения, при определени
случаи се допуска и
освобождаване от данъчни
задължения за определен
период от време

Осигурени 400 млрд. евро
средства за фонд Стабилност

Отлагане на плащания на
данъчни задължения,
различни данъчни облекчения
за засегнати страни;
намаляване на ДДС за някои
важни продукти като
дезинфектанти и др.

Създава се инвестиционен фонд с
цел подпомагане на МСП

Австрия

Гърция

Мораториум върху заемите за малки
предприятия, увеличаване на
средствата за държавни гаранции за
засегнати предприятия.
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Разсрочено плащане на
данъците без наказателни
лихви
Разсрочено плащане на
данъците

Осигуряване на помощ за от над
38 млрд. евро за засегнатите
сектори и общи държавни
гаранции в размер на 9 млрд.
евро

Дания

Създаване на временна програма за
обезщетения на служители заплашени
от съкращения. Програма за
компенсация на заплатите – държавата
осигурява до 75% от заплатата на
служителите в засегнати предприятия
Въвеждане на временна схема за
субсидиране на заплати, първоначален
срок 12 седмици ; чрез схемата се
възстановяват максимум 410 евро на
работодателя за всеки зает
квалифициран работник

Увеличаване на ликвидността на
предприятията – осигуряване на
заеми и гаранции

Преизчисляване в посока
намаление на корпоративен
данък на засегнати
предприятия, отложени
плащания за ДДС

Компенсация за анулирани поголеми събития значими за
обществеността

Прекъсване на плащания за кредити
до 3 месеца за бизнеса

Разсрочване на данъчни
задължения

Прекъсване на плащания за
кредити до 3 месеца и за
физически лица, гъвкавост при
плащанията на наематели

Испания

Пакет от мерки за компенсации и
облекчения на работниците в
засегнатите предприятия

Данъчни облекчения и
разсрочване на плащанията

Временно спрени
административни производства

Италия

Създаване на фонд за съкращения при
дерогация – 28 мил. евро; предвидена
помощ от 600 евро на месец за
осигуряващите се лица

Пакет за 200 млрд. евро за
подпомагане на компании и защита
на работници. Осигуряване на
ликвидност и гаранции.Осигуряване
на линия за финансиране в размер на
400 мил. евро
Създаване на гаранционен фонд за
заеми в подкрепа на засегнатите
предприятия – 5.5 мил. евро и
револвиращи фондове за оборотен
капитал за 1.7 мил. евро; осигурени
10 млрд. евро за гаранции за заеми

Разсрочване на данъчни
задължения

Осигурени 25 млрд. евро за
подпомагане на икономиката

Ирландия

Кипър
Люксембург

Малта

Изплащане на частична безработица в
размер на 80% от разходите за работна
заплаща. Разходите се възстановяват на
работодателите от Фонда за заетост.
При служители от засегнатите сектори,
правителството ще финансира до 800
евро на месец от заплатата на всеки
служител

Помощи за засегнати компании –
максимален пакет за помощта
500 000 евро
Мерки за подкрепа на бизнеса и
запазване на работните места – 70
млн. евро на месец. Засегнатите
сектори ще получат държавна
помощ в размер на около 44 млн.
евро на месец

42

Разсрочване на данъчни
задължения
Разсрочване на данъчни
задължения
Разсрочване на данъчни
задължения

Прилагане на онлайн портал за
прилагане на допустимите мерки
по предприятия

Нидерландия
Португалия

Подпомагане от държавата за разходите
за работни заплати при засегнатите
предприятия – в размер на до 70%
Извънредно финансово стимулиране за
предотвратяване на риска от
безработица и поддържане на работни
места – помощ до една минимална
заплата за работник. Подкрепа в размер
на 2/3 от възнаграждението и
осигуряване на 70% от социалното
осигуряване, останалата част се носи от
работодателя.

Финландия

Франция

Швеция

Частична безработица – решение за
всеки отделен случай за предоставяне
на обезпечения за безработица на
компаниите – заплатите се изплащат от
предприятието и правителството. За да
използват намаленото работно време,
фирмите плащат обезщетение в размер
на 70% от брутната заплата.
Пакет от помощи в размер на 32 млрд.
франка за подпомагане на икономиката
и засегнатите служители

Мораториум по дълговете

Разсрочване на данъчни
задължения

Правителството стартира над 30
инициативи, насочени към защита на
работниците и смекчаване на
кризата. Акцент върху сектор
Туризъм; 200 мил. евро кредитна
линия за засегнати предприятия, 60
мил. евро кредитна линия за микро
предприятия в туристически сектор

Разсрочване на данъчни
задължения; отлагане на
крайните срокове за
задължения по корпоративен
данък.

Създава се специален финансов
инструмент Капитализар на
стойност 200 мил. евро – за
подкрепа на засегнати компании.
Прилагане на извънредни мерки
за професионално обучение

73 мил. евро за увеличаване на
ликвидността на бизнеса и пошироко имплементиране на
програма за гарантиране на заеми
Френската банка за публични
инвестиции разсрочва и променя
условия по заеми . Създава се фонд
Солидарност – 2 млрд. евро. Помощ
за 1 млрд. евро на месец за малките
предприятия с отчетена загуба над
70% от оборота

Разсрочване на данъчни
задължения

27 мил. евро за разходи за
здравеопазване

Възможност за отлагане на
плащането на социални
вноски и данъци за всички
компании, които желаят – без
неустойки

Началните мерки във Франция се
оценяват на около 45 млрд. евро.

Осигурени 6.6 млрд. франка за
спешни заеми за засегнати от
кризата компании

Отсрочване на социални и
данъчни плащания

Заделят се средства за заеми за
подкрепа на специфични сектори
като управление на събития и
културни мероприятия
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Таблица 2. Обзор на фискалните, паричните и макро-финансовите мерки, предприети от държавите в Европейския съюз във
връзка с разпространението на COVID19 (класификация на мерките според МВФ към 10 април 2020 г.)
Държава
България

Естония

Фискални мерки
Основните данъчни и разходни мерки следва да бъдат изпълнени в
рамките на ревизирания бюджет за 2020 г., което позволява
бюджетен дефицит в размер на 3,5 милиарда лева и увеличен таван за
нововъзникнал публичен дълг до 10 милиарда лева за 2020 г. Те
включват i) покриване на 60% от заплатите на служителите в
засегнатите сектори, които биха били уволнени по друг начин,
включително осигурителните вноски, дължими от работодателите
(над 1,2 процента от БВП на 2019 г.); ii) разсрочване на плащането на
корпоративните данъци до 30 юни (около 0,5 процента от БВП на
2019 г.); (iii) допълнителни възнаграждения в министерствата на
здравеопазването, вътрешните работи и отбраната (0,4% от БВП на
2019 г.); и iv) възможност регистрираните безработни да подписват
трудови договори със земеделските производители, без да губят
обезщетенията си за безработица.
Пакет за подкрепа от около 2 милиарда евро (7 процента от БВП).
Пакетът включва подкрепа на Фонда за осигуряване за безработица за
покриване на намаляване на заплатите (250 милиона евро); бизнес
заеми за селски компании чрез фонда за развитие на селските райони
(200 милиона евро); гаранции / обезпечения за банкови заеми, които
да позволят разсрочване на плащанията (1 милиард евро); бизнес
заеми, предназначени за подкрепа за ликвидност на дружествата (500
милиона евро); инвестиционни заеми за компании (50 милиона евро);
и обезщетение за директни разходи за отменени културни и спортни
събития (3 милиона евро). Правителството е преустановило
плащанията към пенсионния фонд по стълб II. Извавена заповед за
увеличаване на максималния обем на краткосрочните банкноти,
които могат да бъдат издадени от Естония с 600 милиона евро, от
преди 400 милиона евро, като общата сума е до 1 милиард евро.
Правителството подписва със Северната инвестиционна банка 15годишен заем от 750 милиона евро.

Парични и макро-финансови мерки
Ключовите мерки включват i) капитализиране на печалбата за 2019
г. в банковата система (около 1,4 процента от БВП за 2019 г.); ii)
увеличаване на ликвидността на банковата система със 7 милиарда
лева (6 процента от БВП на 2019 г.) чрез намаляване на
чуждестранните експозиции на търговските банки; iii) анулиране на
планираното през 2020 и 2021 г. увеличение на антицикличния
капиталов буфер с ефект в размер на 0,7 милиарда лева, или около
0,6% от БВП на 2019 г.; iv) увеличение на капитала на държавната
Българска банка за развитие със 700 милиона лева (0,6% от БВП на
2019 г.), от които 500 милиона лева да бъдат използвани за издаване
на портфейлни гаранции на търговски банки за отпускане на
корпоративни заеми и останалите 200 милиона лева за предоставяне
на безлихвени заеми на служители в неплатен отпуск (до 1500
лева); и v) мораториум върху плащанията на някои банкови заеми.
Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
ЕЦБ реши да предостави подкрепа за паричната политика чрез (i)
закупуване на допълнителни активи в размер на 120 милиарда евро
до края на 2020 г. по съществуващата програма (APP) и (ii)
предоставяне на временно допълнителни търгове на механизма за
временна ликвидност с пълна квота, фиксиран лихвен процент при
лихвен процент на депозита и по-благоприятни условия за
съществуващи целеви операции за дългосрочно рефинансиране
(TLTRO-III), започващи между юни 2020 г. и юни 2021 г. Понататъшните мерки включват допълнителна програма за закупуване
на активи за 750 милиарда евро на ценни книжа от частния и
публичния сектор (Пандемична спешна ситуация Програма за
покупки, PEPP) до края на 2020 г., разширен набор от допустими
активи по програмата за закупуване на корпоративния сектор
(CSPP) и облекчаване на стандартите за обезпечение за операции по
рефинансиране на Евросистемата (MROs, LTROs, TLTROs).
Банковият надзор на ЕЦБ позволи на значителна част от
институции да работят временно под Насоките по стълб 2, буфера
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за запазване на капитала и коефициента на покритие на ликвидност
(LCR). В допълнение, новите правила за състава на капитала за
изпълнение на изискването на стълб 2 (P2R) бяха предварително
заредени за освобождаване на допълнителен капитал. ЕЦБ счита, че
подходящото освобождаване на антицикличния капиталов буфер от
националните макропруденциални органи ще засили мерките за
облекчаване на капитала. Банковият надзор на ЕЦБ освен това реши
- да упражнява временно - гъвкавост в изискванията за
класификация и очаквания за провизиране на загуби за
необслужвани заеми (НЕП), които са обхванати от публични
гаранции и свързани с COVID-19 публични мораториуми; тя също
така препоръча на банките да избягват проциклични
предположения за определяне на провизии за загуби и да изберат
преходните правила по МСФО9. Съвсем наскоро банковият надзор
на ЕЦБ поиска банките да не изплащат дивиденти за финансовите
2019 и 2020 г. или да изкупуват акции по време на пандемията
COVID-19, от които запазеният капитал трябва да се използва за
подпомагане на домакинства, малки предприятия и корпоративни
кредитополучатели и/или за поемат загуби от съществуващите
експозиции към такива кредитополучатели.
Освен това, Eesti Pank намали буфера за системен риск за
търговските банки от 1% до 0% на 25 март 2020 г., за да освободи
ресурси за загуби от кредити или нови заеми. Очаква се мярката да
освободи за банките около 110 милиона евро.
Латвия

Пакет за подкрепа от около 2 милиарда евро (6 процента от БВП на
2019 г.) за подпомагане на бизнеса и служителите, включително чрез
данъчни ваканции, отпуск по болест и гаранции за заеми. Мерките
имат за цел да облекчат секторите, които търпят загуби в резултат на
коронавирус кризата, като покрива 75 процента от заплатите на
служителите от държавния бюджет с максималното месечно плащане
на служител, определено на 700 евро. Покритите заплати няма да
подлежат на облагане с данък върху доходите на физическите лица и
социални вноски. Около 8 милиона евро са отделени за покриване на
увеличението на заплатите за три месеца за около 4500 медицински
работници на първа линия. Обсъжда се специална подкрепа под
формата на заеми и гаранции за големи компании износители. Тези
мерки са частично финансирани чрез издаване на 550 милиона евро
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Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Други национални мерки включват: (i) намаление с 50 процента на
лихвите по заеми за МСП в туристическия сектор и намаление с 15
процента за големите предприятия; (ii) увеличаване на резервния
капитал на Финансовата институция за развитие ALTUM за
увеличаване на капацитета и за предоставяне на подкрепа на
дружествата чрез заеми и гаранции.

Литва

Полша

облигации. Споразумение със Северната инвестиционна банка за
отпускане на 500 милиона евро за подкрепа на бизнеса. Текат
преговори с Банката за развитие на Съвета на Европа за
допълнително финансиране на стойност 200 милиона евро, докато
280–400 милиона евро финансиране от ЕС ще бъдат отпуснати за
програми за кредитиране и гарантиране.
Правителството обяви общ фискален пакет от 2,5 млрд. евро (5
процента от БВП на 2019 г.). В рамките на тази сума разходните
мерки на правителството възлизат на 1,1 млрд. евро (2,3 процента от
БВП на 2019 г.), което включва (i) допълнителни средства за
здравната система и управление на спешните случаи (500 милиона
евро), (ii) допълнителни средства за грижа за болни и инвалиди,
включително за родители на деца в училище, които сега трябва да
останат вкъщи, и подкрепа за самостоятелно заетите лица (550
милиона евро) и (iii) съфинансиране на инвестиционни проекти за
промяна на климата (около 20 процента от 250 мил. евро). Освен това
правителството разшири увеличение на гаранционните схеми,
включително гаранции за селскостопански производители, както и
заеми за МСП с около 1,3 милиарда евро (2,6% от БВП на 2019 г.).
Правителството увеличи лимита за заеми с 5 милиарда евро (10
процента от БВП на 2019 г.).
Нови бюджетни разходи са приети, те се оценяват на 66 милиарда
злоти (2,9% от БВП). Одобрени са и нови кредитни гаранции и микро
заеми за предприемачи, оценени на 75 милиарда злоти (3,3% от БВП).
Ключовите мерки включват: (i) допълнителни средства за болнично
оборудване и консумативи; (ii) субсидии за заплати за служители на
засегнати предприятия и самостоятелно заети лица; (iii) увеличени
гаранции от националната банка за развитие (BGK) за предприятията;
iv) допълнителни заеми за микрофирми; v) отлагане на плащането на
социални вноски и възможно отсрочване, плащане на вноски или
анулиране на данъци; (vi) приспадане на загубите за тази година през
2021 г .; vii) надбавка за родители заради закриване на училища; и
(viii) създаването на инвестиционен фонд за публична
инфраструктура.
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Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
В допълнение към политиките на ЕЦБ, Банката на Литва понижи
своя антицикличен капиталов буфер от 1 на 0 процента и насърчи
банките да бъдат гъвкави и да преговарят, за всеки отделен случай,
за условия на заем с кредитополучатели, ако е необходимо (в
рамките на съществуващата регулаторна рамка). Другите
финансови институции - включително институциите за разплащане
и електронни пари, управляващите компании и застрахователните
предприятия - които са изправени пред временни проблеми с
ликвидността, вече могат да кандидатстват за Банката на Литва за
спешна помощ за ликвидност под формата на заеми.

Националната банка на Полша (NBP) намали лихвения процент по
политиката си с 50 bps до 1 процент на 17 март. NBP въведе отново
фина настройка за операции за осигуряване на ликвидност на
банките, намали задължителния резервен коефициент от 3,5 на 0,5
процента и повиши лихвения процент по задължителните резерви
до нивото, равно на лихвения процент по полицата. NBP обяви
закупуването на ценни книжа на Полша на вторичния пазар и
въвеждането на програма за осигуряване на финансиране за банково
кредитиране на нефинансови частни предприятия. До 2 април NBP
закупи приблизително 19 милиарда злоти (0,8% от БВП) под
формата на ценни книжа на вторичния пазар.
В допълнение, 3-процентовият буфер за системен риск за
капиталовите изисквания на банката беше отменен. Полският орган
за финансов надзор (PFSA) обяви мерки, свързани с провизии и
прекласификация на заеми за съществуващи МСП /
микропредприятия, за да позволи изглаждане на кредитните загуби
за по-дълъг период. Беше предоставена известна гъвкавост в
начина, по който банките отговарят на изискванията за капитал и

Румъния

Словакия

Основните данъчни и разходни мерки, съставляват около 2 процента
от БВП на 2019 г., и включват (i) допълнителни средства за системата
на здравеопазването, (ii) покриване на частично заплатите на
родителите, които остават вкъщи за периода, в който училищата са
затворени, и (iii) мерки за подпомагане на предприятията,
включително частично покриване на заплатите на самостоятелно
заетите лица и работниците в опасност да бъдат уволнени за
първоначален период от един месец. В допълнение, правителството
предоставя първоначални 10 милиарда RON гаранции - еквивалентни
на 1 процент от БВП - за гаранции за заеми и субсидирани лихви за
оборотен капитал и инвестиции на МСП. Други мерки включват побързо възстановяване на ДДС, спиране на възбраните върху
просрочените длъжници, спиране на контрола на данъчните власти и
отлагане на данъка върху собствеността с три месеца.
Основните мерки, насочени към предприятията, които не съкращават
работници, включват (i) държавна подкрепа от 80 процента от
заплатата на служителите в компании, които трябва да бъдат
затворени поради мерки за ограничаване; (ii) държавна вноска за
заплатите на служителите на компаниите и за самостоятелно заетите
лица в зависимост от намаляването на техните приходи; (iii) засилена
подкрепа за засегнатите работници и предприятия чрез облекчаване
на условията на социално-осигурителните програми (например
удължаване на обезщетенията за безработица с 1 месец); iv) мерки за
облекчаване на административната тежест за предприятията и
облекчаване на изискванията на кодекса на труда; v) отсрочване на
плащания на заплати и корпоративен данък за предприятия, чиито
приходи намаляват с повече от 40 процента; и (vi) позволява на
компаниите да включват пренос на загуби от 2014 г. Мерките
възлизат на 1 милиард евро на месец (1% от БВП на 2019 г.).
Правителството ще предоставя и гаранции до половин милиард евро
на месец, за да помогне на бизнеса.
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ликвидност, а PFSA приема третирането на гаранция за BGK като
изпълнение на условието за „специално обезпечение“. PFSA прие
гъвкав подход за процеса на одобрение на дългосрочни
гаранционни мерки по Solventcy II за застрахователния сектор.
Освен това Полската банкова асоциация препоръча доброволно
отсрочване
на
плащанията
по
заеми
за
засегнатите
кредитополучатели за срок до три месеца.
Основните мерки включват: (i) намаляване на процента на
паричната политика с 0,50 процентни пункта до 2,0%; (ii)
стесняване на коридора, определен от лихвените проценти на
постоянните улеснения около лихвения процент на паричната
политика до ± 0,5 процентни пункта от ± 1,0 процентни пункта; (iii)
предоставяне на ликвидност на кредитните институции чрез репо
сделки (сделки за обратно изкупуване на държавни ценни книжа);
iv) закупуване на ДЦК на вторичния пазар; и v) оперативни мерки
за осигуряване на безпроблемното функциониране на платежните и
сетълментните системи. Освен това правителството издаде
законодателство, според което банките ще отсрочват изплащането
на заеми за домакинства и предприятия, засегнати от COVID-19, за
срок до девет месеца
Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Националната банка на Словакия е приложила следните мерки като
част от координиран подход с ЕЦБ и Европейския банков орган
(ЕБО): i) банките могат частично да отговарят на изискванията на
стълб 2, като използват капиталови инструменти, които не се
определят като общ капитал от първи ред ( CET1) капитал; ii)
банките могат, в надлежно обосновани случаи, да работят временно
под нивото на капитала, определено от буфера за запазване на
капитала; iii) банките, когато това е обосновано, ще бъдат временно
освободени от пълното спазване на LCR.fs

Словения

Унгария

Като част от пакет от икономически стимули в размер на 1 млрд. евро
(2,1% от БВП на 2019 г.), обявен на 9 март, властите приеха някои
мерки за данъци и разходи, включително (i) отсрочване на данъци за
период до 24 месеца или данъчни плащания на вноски в 24 месеца;
(ii) субсидии за заплати за временно съкратени работници поради
закриване заради пандемия и карантирани хора (около 50 милиона
евро); (iii) държавни гаранции и кредитни линии, достъпни за
финансова подкрепа на засегнатите предприятия, особено на МСП
(600 милиона евро). Освен това правителството издаде указ да намали
цените на електроенергията с около 20 процента за следващите три
месеца. Парламентът одобри нов пакет от икономически стимули в
размер на 3 милиарда евро (6,3% от БВП на 2019 г.). Мерките
включват увеличени субсидии за заплати, гаранции за заеми за
компании, закупуване на вземания към компании, съфинансиране на
социални вноски, временен основен доход за самостоятелно заетите
лица и надбавки за пенсионери.
Докато бюджетът за 2020 г. се преразглежда, се въвеждат няколко
мерки за облекчаване на фискалната тежест за бизнеса: (i) социалните
вноски на работодателите ще бъдат премахнати в най-засегнатите
сектори; (ii) здравните вноски ще бъдат намалени до 30 юни; (iii)
около 80 000 МСП (главно в сектора на услугите) ще бъдат
освободени от данъка за малкия бизнес (плащането на данъка от
други компании в засегнатите сектори ще бъде отложено до края на
извънредното положение); iv) вноските за развитие на туризма ще
бъдат временно анулирани; v) доставчиците на медийни услуги ще
получат данъчно облекчение за понесени загуби от приходи от
реклама; и (vi) процедурите за събиране на просрочени данъци ще
бъдат спрени по време на извънредното положение. От страна на
разходите около 25 милиарда HUF (0,06 процента от БВП) бяха
преразпределени за сектора на здравеопазването.
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Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА

Централната банка (MNB) увеличи достъпа до ликвидност чрез: (i)
увеличаване на регулярния обмен на акции за ликвидност на
форинт на редовни търгове; (ii) въвеждане на ежедневното
предоставяне на едноседмични суап-ликвидни суапове; (iii)
разширяване на допустимо обезпечение; iv) въвеждане на
дългосрочно неограничено обезпечено кредитно улеснение; и (v)
спиране на санкции за неизпълнени изисквания за резерв. Взети
бяха и мерки за предоставяне на финансови облекчения за
кредитополучателите
на
домакинствата
и
корпорациите,
включително: i) предоставяне на гратисен период на погасяване на
заеми към Механизма за финансиране на растежа (субсидирано
кредитиране за МСП, подпомагано от MNB); (ii) отпускане на
краткосрочни заеми за бизнеса до 30 юни; (iii) мораториум за
погасяване на всички съществуващи заеми, корпоративни и на
дребно, до края на тази година, с препрофилиране на плащането на
дълга след това, за да се избегне увеличение на месечните
плащания; и (iv) ограничение на средната годишна процентна
ставка (ГПР) за нов необезпечен потребителски кредит по базов
лихвен процент на централната банка (понастоящем 0,9 процента).
По отношение на макропруденциалните мерки съотношението на
валутното покритие (FECR), което налага лимит върху разликата
между деноминираните в валута активи и пасиви на кредитни
институции като процент от общите активи, беше намалена от 15 на

Хърватска

Чехия

Ключовите мерки включват: отлагане на публични задължения, без
лихва за три месеца, което може да бъде удължено с допълнителни
три месеца, ако е необходимо; временно спиране на плащанията на
избрани парафискални такси; безлихвени заеми на местните власти,
Хърватския здравноосигурителен институт и Хърватския институт за
пенсионно осигуряване за покриване на разсрочените плащания;
субсидиране на нетните минимални заплати за три месеца за до 400
000 работници за запазване на работните места; ранно възстановяване
на данъци за физически лица. Бенефициентите на някои структурни и
инвестиционни фондове на ЕС ще могат да получават по-големи
авансови плащания. Част от пакета на средствата на ЕС е пренасочена
към микро заеми, въведена е нова кредитна линия, придружена от
мерки за улесняване на по-бързото изплащане на заеми с по-ниски
лихви и по-големи частични гаранции за риск. Правителството
прибягва и до закупуване на непродадени запаси от готова продукция
в селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост,
медицинското оборудване и подобни стратегически стоки. На 1 април
правителството
обяви
допълнителни
мерки,
включително:
увеличаване на субсидирането на нетната минимална заплата;
данъчните задължения на дружествата да бъдат намалени или
отписани в зависимост от оборота и загубата им; Плащанията по ДДС
няма да се дължат, докато не бъдат получени плащания от клиенти, а
крайният срок за финансовите отчети за 2019 г. ще бъде удължен до
30 юни.
Правителството обяви фискален пакет от 100 млрд. CZK (€ 3,7 млрд.,
2% от БВП). Мерките ще включват доходно подпомагане в размер на
60 процента от брутните заплати на служителите, изпратени в
карантина и от общите разходи за труд (от които държавата ще
покрие 80 процента) от служителите на предприятията, които
трябваше да се затворят поради ограничаващите изисквания.
Самонаетите могат да получат еднократна сума до 25 000 CZK (около
900 EUR). Освен това правителството предостави кредитна линия за
бизнеса чрез държавната банка за развитие (CMZRB) от 10 млрд.
чешки крони и допълнително гаранции от 900 млрд. крони (33,3
млрд. Евро, 16% от БВП). Авансовите плащания върху личния и
корпоративния данък върху доходите се спират за Q2 2020 и се
отменя наказанието за неплащане на данък върху собствеността и
подаване на данъчни декларации навреме. Правителството одобри
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10 процента.
Хърватската национална банка (CNB) предостави допълнителна
ликвидност, подкрепи пазара на държавните ценни книжа и
временно облекчи регулаторната тежест за банките. Ликвидността
беше осигурена чрез: (i) структурното репо съоръжение, използвано
за първи път от декември 2018 г. (5-годишна ликвидност от 3,8
милиарда куни при фиксиран лихвен процент от 0,25 процента); (ii)
редовно седмично репо, използвано от банките за първи път от
декември 2017 г. (750 милиона куни при 0,30 процента). От тогава
този процент е намален до 0,05 процента; и (iii) намаляване на
коефициента на задължителни резерви (от 12 на 9 процента). НЦБ е
подкрепила вътрешния пазар на облигации два пъти (с почти 4,3
милиарда куна).
Въведен е мораториум за три месеца върху задълженията към
банките. CNB временно коригира своите надзорни практики в
съответствие с изявлението на ЕБО от 12 март. Банките няма да
разпределят дивиденти.
Хърватската банка за възстановяване и развитие (HBOR) издаде
мораториум върху обслужването на дълга за три месеца, може да
предоставя ликвидни заеми, гаранции за износ и задължения за
преструктуриране.

Чешката национална банка (CNB) понижи лихвения процент с 50
bps на 16 март, още 75 bps на 26 март. Освен това увеличи честотата
на репо операциите от един на три пъти седмично и намали
процента на антицикличния капиталов буфер с 75bps до 1 процент,
в сила от 1 април 2020. CNB облекчи кредитните коефициенти за
нови ипотечни кредити, увеличавайки максимално
препоръчителното съотношение LTV от 80 на 90 процента, DSTI
съотношението от 45 до 50 процента и премахвайки коефициента
DTI от списъка си с препоръки.

Австрия

Белгия

Германия

мораториум върху банковите заеми (при определени критерии и
ограничения) до шест месеца. Лихвите все се начисляват, а срокът на
заемите ще бъде удължаван.
Общият фискален пакет възлиза на 38 млрд. евро (около 9 процента
от БВП). Финансирането включва: 4 млрд. евро за системата на
здравеопазване, дългосрочни грижи, работа за кратко време и за
компенсиране на самостоятелно заетите, семейните и микропредприятията за загуба на приходи, свързани с болест; 9 млрд. евро
гаранции за компании, включително износители и туристическата
индустрия; 10 млрд. евро за разсрочване на данъци върху доходите на
физическите лица и корпорациите (за 2020 г.), осигурителни вноски
(3 месеца) и плащания на ДДС (до края на септември 2020 г.).
Общият граждански кодекс обявява COVID-19 за непреодолима сила,
позволяваща на компаниите да принуждават работниците да вземат
до две седмици отпуск, натрупан в предишни години. 22 млн. евро
бяха заделени за научни изследвания, а краткосрочната работа беше
удължена до 3 месеца (до май) с възможност да се удължи с още три
месеца (до август). Съгласно тази разпоредба работното време може
да бъде намалено до 10 процента при 80 до 90 процента от редовното
заплащане. Работодателите ще плащат само отработени часове, а
останалите ще се плащат от бюджета. От 2 април домакинствата
могат да забавят плащанията за наем на своите хазяи до края на 2020
г. Домакинствата и МСП могат да забавят обслужването на заемите
си с 3 месеца
Правителството обяви фискален пакет от 8-10 млрд. евро (около 2
процента от БВП) и 50 млрд. евро (около 10 процента от БВП)
гаранции за нови банкови заеми на компании и самостоятелно заети
лица. Основните мерки за фискална подкрепа включват: i)
увеличаване на разходите за здраве; (ii) увеличаване на подкрепата за
временно безработни и самостоятелно заети лица; и (iii) подкрепа за
ликвидността чрез отлагане на социално осигуряване и данъчни
плащания за компании и самостоятелно заети лица. Регионалните
правителства също обявиха допълнителни субсидии за засегнатите
фирми и сектори, трансфери на засегнатите домакинства и
допълнителни гаранции за банкови заеми.
Федералното правителство прие допълнителен бюджет в размер на
156 млрд. евро (4,9 процента от БВП), който включва: (i) разходи за
медицинско оборудване, болничен капацитет и НИРД (ваксина), (ii)
разширен достъп до краткосрочна субсидия за работа („Kurzarbeit“)
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Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Националната банка Oesterreichische (OeNB) заяви готовност да
доставя достатъчно пари на банки, оператори на банкомати и на
икономиката в отговор на увеличените тегления. Работното време
беше удължено, за да се отговори на увеличеното търсене. На 18
март Органът за финансови пазари забрани кратки продажби за
един месец след огромния спад на цените на Виенската фондова
борса поради залагания на покрити загуби от акции.

Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Други мерки, предприети от белгийските власти, включват: i)
намаляване на антицикличния банков буфер на капитал до 0
процента (увеличение до 0,5 процента трябва да влезе в сила до
юни); (ii) забрана за къси продажби на акции до 16 април; и (iii)
отлагане на погасяването на дълга от засегнатите домакинства и
компании до 30 септември 2020 г.

Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Властите разшириха всички издадени от ЕЦБ регулативни и
оперативни облекчения на германските банки под национален

Гърция

Дания

за запазване на работните места и доходите на работниците,
разширени обезщетения за отглеждане на деца за родители с ниски
доходи и по-лесен достъп до основна подкрепа за доходите на
самостоятелно заетите лица (iii) 50 млрд. евро безвъзмездни средства
за малък бизнес собственици и самостоятелно заети лица, тежко
засегнати от избухването на Covid-19, в допълнение към
безлихвените отсрочени данъци до края на годината. Чрез
новосъздадения фонд за икономическа стабилизация (WSF) и
публичната банка за развитие KfW, правителството разширява обема
и достъпа до гаранции за публичен заем за фирми с различна
големина, като разпределя най-малко 825 милиарда евро (25 процент
от БВП). В допълнение към фискалния пакет на федералното
правителство много държавни правителства (Länder) обявиха
собствени мерки за подпомагане на техните икономики, възлизащи на
48 милиарда евро в пряка подкрепа и 63 милиарда евро на държавни
гаранционни заеми.
Правителството обяви пакет от мерки на обща стойност 7,5% от
(2019) БВП (15 млрд. евро), финансирани от национални ресурси и
ресурси на ЕС (някои от тях включват препрограмирани средства).
Ключовите мерки включват: (i) увеличаване на разходите за
здравеопазване за ново наемане на 2000 лекари и медицински сестри,
закупуване на медицински консумативи и парични бонуси на
работниците в здравния сектор; (ii) трансфери на уязвими лица,
включително парични суми за изплащане до края на 30 април и пълно
покритие на плащанията за пенсии и здравни помощи за служители,
работещи в силно засегнати фирми, и самостоятелно заети
специалисти, удължаване на обезщетенията за безработица с два
месеца и платен отпуск за родители, които имат деца, които не ходят
на училище; (iii) подкрепа за ликвидността на тежко засегнатите
предприятия чрез субсидирани заеми, гаранции за заеми, субсидии за
плащане на лихви и отсрочени плащания на данъци и осигуровки.
Властите отговориха на продължаващата криза, като предоставиха
дискреционна фискална подкрепа в размер на около 60 милиарда
DKK (2,5 процента от БВП). Увеличените разходи ще финансират
главно допълнителни потребности от здравеопазване и извънредни
бюджетни мерки в подкрепа на работниците и предприятията. Очаква
се други 2,5 процента от БВП в антицикличната подкрепа да
достигнат чрез силните автоматични стабилизатори на Дания включително от по-слабите данъчни постъпления и по-високите
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надзор. В допълнение към мерките на ниво еврозона: (i)
освобождаване на антицикличния капиталов буфер за банки от 0,25
процента до нула; (ii) допълнителни 100 млрд. евро за
рефинансиране на разширено предоставяне на краткосрочна
ликвидност на дружествата чрез Публичната банка за развитие KfW
в партньорство с търговски банки; и (iii) вследствие на структурата
на бившия фонд за финансова стабилизация в рамките на WSF се
разпределят 100 млрд. евро за пряко придобиване на собствен
капитал на по-големите засегнати компании и за укрепване на
капиталовото им състояние.

Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Банките ще позволят отсрочване на главни плащания по
съществуващи заеми за тежко засегнати лица и фирми до края на
септември.

Националната банка Danmark (DN) увеличи процента на полицата с
15bps до -0,6 процента. Активира се постоянната суап линия с ЕЦБ
и нейният размер бе удвоен до 24 милиарда евро. Той ще работи
толкова дълго, колкото е необходимо. В допълнение DN е
постигнало споразумение с Федералния резерв за установяване на
суап линия от 30 милиарда щатски долара, която ще продължи поне
6 месеца. DN обяви пускането на "извънредно кредитно средство",
което ще предостави за 1 месец седмично обезпечени заеми,

социални помощи. Временните мерки за ликвидност, включително
отлагане на данъчни плащания и държавни гаранции, ще продължат
да подпомагат дейността през първата половина на годината.
Местните власти ще представят средносрочни инвестиционни
програми на стойност 2,5 милиарда DKK до 2020 г.

Ирландия

Ирландските власти обявиха обширен фискален пакет от 7,2
милиарда евро (около 2 процента от БВП), включително: (i) мерки за
подпомагане на доходите, а именно: а) схемата за субсидия на
заплатите COVID-19, която възстановява работодателите до 70
процента от заплатите на служителя - до ниво от 410 евро, за да могат
работодателите да плащат на служителите си по време на настоящата
пандемия; (б) повишеното обезщетение за болест COVID-19
(„заплащане по болест“) от 350 евро на седмица за медицински
сертифицирани самокарантинирани лица (за максимум две седмици),
за да се сведе до минимум всякакво възпиране, което работниците и
самостоятелно заетите лица могат да имат срещу самоизолация; (в)
Пандемичното плащане за безработица COVID-19 - плащане,
достъпно за всички служители и самонаетите, които са загубили
работа поради спад в икономическата дейност, причинен от
пандемията COVID-19, с фиксирана ставка от 350 евро на седмица; ii)
подкрепа за ликвидност на засегнатите предприятия с първоначален
пакет от 200 милиона евро; iii) пакет за подпомагане на здравния
сектор в размер на 1 млрд. евро за мащабиране на действията и
капацитета на сектора за справяне с вируса.
Освен това има допълнителен пакет, подлежащ на окончателно
одобрение, в размер на 1 млрд. евро през 2020 г. за здравния сектор за
допълнително мащабиране на действията му за реагиране и
поддържане на нивата на услуги на общностно ниво, особено за
уязвимите хора. В допълнение, по-нататъшните мерки включват
разширяване на капацитета в публичните болници, разработване на
първични и общностни отговори и закупуване на допълнително
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предоставени на банките с -0,5 процента лихва на 20 март. DN на 19
март 2020 г. разшири това съоръжение, за да включи 3-месечни
заеми с променлив лихвен процент, които ще бъдат налични на 27
март 2020 г. DN също увеличи лихвения процент по по-рано
обявените едноседмични заеми до -0.35 процента. На 24 март DN
обяви търга за ликвидност в щатски долари. Датските власти взеха
решение на 12 март 2020 г. да освободят преференциално
антицикличния капиталов буфер и да отменят планираните
увеличения, които трябва да влязат в сила по-късно. Датският орган
за финансова стабилност (DFSA) също обяви конкретна мярка за
облекчаване на регулирането на изискването за LCR. Банките се
призовават от DFSA да не изплащат дивиденти или да изкупуват
обратно акции (30 март).
Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Допълнителните мерки, обявени от Централната банка на Ирландия
(CBI), включват: i) освобождаването на антицикличния капиталов
буфер, който ще бъде намален от 1% на 0% не по-късно от 2 април;
ii) споразумение за мораториум на плащанията, предложено от найголемите банки за ипотеки и индивидуални заеми (което ще доведе
до освобождаване на просрочени задължения от класифицирането и
отпускането на загуби от кредити като неплатени кредити). МСП
ще имат възможност да отсрочат плащанията по заем до 3 месеца.
CBI очаква банките да използват положителните ефекти от тези
мерки единствено в подкрепа на икономиката, а не за разпределяне
на дивиденти.

Испания

необходимо оборудване.
Основните мерки (около 1% от БВП, 13,9 млрд. евро; в зависимост от
използването и продължителността на мерките сумата може да бъде
по-висока) включват бюджетна подкрепа от фонда за извънредни
ситуации към Министерството на здравеопазването (1 млрд. евро);
авансов трансфер в регионите за регионалните здравни услуги (2,8
млрд. евро); допълнително финансиране за изследвания, свързани с
разработването на лекарства и ваксини за COVID-19 (110 млн. евро);
право на обезщетение за безработица за работници, временно
уредени по схемите за временно регулиране на заетостта (ERTE)
поради COVID-19, без изискване за предварително минимално
участие или намаляване на натрупаното право; повишено заплащане
за болнични работници за заразени с COVID-19 работници или
карантина, от 60 на 75 процента от регулаторната база, изплащана от
бюджета за социално осигуряване; надбавка за самостоятелно заети
работници, засегнати от спирането на икономическата дейност;
временна субсидия за домакински служители, засегнати от COVID19, със сума равна на 70 процента от тяхната вноска; временна
месечна помощ от около 430 EUR за временно наети работници,
чийто договор (продължителност най-малко два месеца) изтича по
време на извънредното положение и нямат право на обезщетения за
безработица; допълнителни бюджетни средства в размер на 300
милиона евро и допълнителна гъвкавост на бюджета за предоставяне
на помощ на издръжка; трансфер на 25 милиона евро на автономни
общности, финансиращи хранене за деца, засегнати от закриването на
училището; нови програми за помощ за наем на уязвими наематели,
чиито наемодател не е голям притежател на имоти; и разширяване на
социалното обезщетение за енергийно осигуряване. По-нататъшните
мерки включват освобождаване от социални вноски от засегнати
компании, които поддържат заетост в рамките на ERTE; отсрочка на
плащането на данъци за малки и средни предприятия и
самостоятелно заети лица за шест месеца (14 милиарда евро); 50процентно освобождаване от вноски за социално осигуряване на
работодателя от февруари до юни 2020 г. за работници с постоянни
прекъснати договори в туристическия сектор и свързаните с тях
дейности; 6-месечно безлихвено спиране на осигурителните вноски
за самоосигуряващите се лица (за периода април-юни), при условие
за продължаване на дейността през май и юни; по-голяма гъвкавост
на работниците за достъп до спестявания от пенсионните си планове;
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Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
В допълнение, правителството на Испания предостави до 100
милиарда евро гаранции за държавни заеми за фирми и
самостоятелно заети лица; до 2 милиарда евро публични гаранции
за износителите чрез испанската компания за експортно
застраховане; и гаранции за удължаване на срока на падеж на
земеделските производители, използващи специалните кредитни
линии за суша през 2017 г. Тези публични гаранции биха могли да
привлекат до 83 милиарда евро ликвидна подкрепа за компании
чрез частния сектор. Други мерки включват допълнително
финансиране за кредитните линии на Instituto de Crédito Oficial
(ICO) (10 милиарда евро); въвеждане на специална кредитна линия
за туристическия сектор чрез ICO (400 милиона евро); тримесечен
мораториум върху ипотечните плащания за най-уязвимите,
включително домакинства, самостоятелно заети лица и собственици
на жилища, които са наели своите ипотекирани имоти; автоматичен
мораториум върху плащането на наем за уязвимите наематели,
чиито наемодател е голям държавен или частен собственик на
жилища по време на кризисния период COVID-19; мораториум
върху неипотечни заеми и кредити, включително потребителски
кредити, за най-уязвимите; спиране на лихвите и погасяване на
заеми, отпуснати от Държавния секретариат по туризъм за една
година, без да е необходимо предварително искане; разсрочено
погасяване на заеми, отпуснати на бизнеса от Министерството на
промишлеността, търговията и туризма; забрана за къси продажби
на испански акции на фондовия пазар най-малко до 17 април;
разрешение за специален държавен скрининг на ПЧИ в
стратегически сектори; и приемане на нов инструмент за
макропруденциална ликвидност, овластяващ Националната комисия
за пазара на ценни книжа да променя изискванията, приложими към
управляващите дружества на Схемите за колективни инвестиции.

Италия

Кипър

гъвкавост на бюджета, за да се даде възможност за трансфери между
бюджетни редове и за местните власти да използват бюджетен
излишък от предишните години за подкрепа на мерките в областта на
жилищното настаняване; централизиране на медицински доставки; и
процес за управление на извънредни ситуации за закупуване на
всички стоки и услуги, необходими на публичния сектор за прилагане
на всяка мярка за справяне с COVID-19.
Правителството прие спешен пакет от 25 милиарда евро (1,4 процента
от БВП). Той включва i) средства за укрепване на италианската
система на здравеопазване и гражданска защита (3,2 милиарда евро);
(ii) мерки за запазване на работните места и подпомагане на доходите
на уволнени работници и самонаети лица (10,3 милиарда евро); (iii)
други мерки за подпомагане на бизнеса, включително отлагане на
данъци и отлагане на плащанията на комунални услуги в повечето
засегнати общини (6,4 милиарда евро); както и (iv) мерки за
подпомагане на предлагането на кредити (5,1 милиарда евро),
насочени към освобождаване на ликвидност за бизнеса и
домакинствата около 350 милиарда евро (20 процента от БВП).
Властите посочиха, че при необходимост могат да се предприемат
допълнителни стъпки.

Пакет за подкрепа в размер на 700 милиона евро (3,3% от БВП) за
здравния сектор, домакинствата и предприятията беше обявен на 15
март. Пакетът включва: (i) подкрепа за 100 милиона евро за здравния
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Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Основните мерки, приети в спешния пакет на правителството,
включват: мораториум върху изплащането на заем за някои
домакинства и МСП, включително върху ипотечните кредити и
овърдрафтите; държавни гаранции за заеми за МСП; стимули за
финансови и нефинансови дружества под формата на отсрочени
данъчни дейности; държавна гаранция в размер на 0,5 милиарда
евро на държавната банка за развитие - Cassa Depositi e Prestiti - за
подпомагане на кредитирането и ликвидността на банките, за да им
позволят да финансират средни и големи компании.
Банката на Италия обяви редица мерки за подпомагане на банки и
небанкови посредници под нейния надзор, в съответствие с
инициативите, предприети от ЕЦБ и ЕБО. Те включват
възможността за временна дейност под избраните изисквания за
капитал и ликвидност; разширяване на някои задължения за
отчитане; и разсрочване на проверки на място.
IVASS (Застрахователен надзорен орган) спазва препоръките на
EIOPA и призова застрахователните компании да бъдат
предпазливи по отношение на дивиденти и бонусни плащания, за да
защитят капиталовото си положение; от застрахователните
компании се изисква да предоставят актуализирани съотношения на
платежоспособност II на седмична база.
CONSOB поиска тримесечна забрана за скъсяване на всички акции
и намали минимален праг, над който се изисква да съобщи
участието в акционерна компания. Тези мерки имат за цел да
ограничат нестабилността на финансовите пазари и да засилят
прозрачността на дяловете в италианските компании, котирани на
фондовата борса.
Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Централната банка на Кипър (CBC) обяви допълнителни мерки на

сектор за борба с пандемията; (ii) подпомагане на доходите за
домакинствата, включително надбавка за отпуск за родители и тези
със здравни проблеми, надбавка за безработица за работници,
съкратена от засегнатите предприятия, и временно намаляване на
ставките на ДДС; (iii) подкрепа за засегнатите предприятия за
поддържане на работни места, подкрепа за туристическия сектор и
отлагане на дължимите плащания по ДДС за два месеца и (iv)
двумесечно спиране на планирано увеличение на вноската за общата
система на здравеопазване, което е от полза за двете бизнеса и
домакинствата.
Люксембург

Малта

Правителството предостави допълнителни средства за здравната
система, включително за създаване на модерни здравни центрове и
покриване на разходите за настаняване в Люксембург за приемливи
трансгранични здравни работници. Парламентът прие нов фискален
пакет (1,45 милиарда евро или 2,3 процента от БВП на 2019 г.) и
подкрепа за ликвидност за приемливи бизнес и самостоятелно заети
лица (7,3 милиарда евро, 11,5 процента от БВП на 2019 г.). Основните
мерки за разходи включват: (i) покриване на 80 процента отпуск на
служителите по семейни причини (400 милиона евро, 0,6 процента от
БВП на 2019 г.); (ii) изплащане на обезщетения за частична
безработица (1 млрд. евро, 1,6% от БВП) и аванси за покриване на
оперативни разходи за компании, отговарящи на условията и
свободни професии, изпитващи финансови затруднения (около 350
милиона евро, 0,5 процента от БВП на 2019 г.); и (iii) възстановяване
на салдо по кредитите по ДДС под 10 000 евро (50 милиона евро, 0,1
процента от БВП на 2019 г.). Мерките за подкрепа на ликвидността
включват осигуряване на възстановими аванси за покриване на
оперативни разходи (300 милиона евро, 0,5 процента от БВП на 2019
г.), отлагане на плащанията на данъци и осигуровки за първите две
тримесечия на годината (4,5 милиарда евро, 7,2 процента от БВП на
2019 г.) и разширяване на кредитните гаранции (2,5 млрд. евро, 3,9%
от БВП на 2019 г.).
На 18 март правителството обяви пакет от 1,8 милиарда евро (12
процента от БВП). Той обхваща 210 милиона евро (1,5 процента от
БВП) от мерки за разходи, включително (i) 35 милиона евро за
разходи за здравеопазване; (ii) надбавки за подпомагане на
карантинирани домакинства и лица, които не могат да работят от
дома (като семейства с деца, хора с увреждания); (iii) субсидии за
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18 март. Те включват освобождаване на капитали и ликвидни
буфери за банките, пряко контролирани от CBC (100 милиона евро),
опростяване на изискванията за документация за нови краткосрочни
заеми и други кредитни улеснения, насърчаване на банките да
преструктурират заеми на засегнатите кредитополучатели,
включително предоставяне мораториум за плащания за девет
месеца и да се прилагат благоприятни лихвени проценти за нови
заеми и новопреструктурирани заеми, както и опростяване на
процесите на одобрение за преструктуриране на заеми.
Парламентът прие законопроект на 29 март, за да позволи
спирането на вноските на банкови заеми за девет месеца.
Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА

Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Правителството ще предостави гаранции за заем в размер до 900
милиона евро (6 процента от БВП).

Нидерландия

Португалия

заплати за предприятия и самостоятелно заети лица, които са спрели
или намалили дейността си; iv) специални помощи за безработица; и
(v) увеличение на субсидиите за наем на безработни лица. В
допълнение, правителството ще предостави отсрочки на данъчни
плащания за данък върху дохода, ДДС, социално осигуряване и
вноски за майчинство до 700 милиона евро (4,5 процента от БВП. На
24 март правителството обяви допълнителна подкрепа, като увеличи
субсидиите за заплати в секторите най-силно засегнат от COVID-19.
Тази мярка ще бъде със задна дата до 9 март и се очаква да струва до
61 милиона евро (0,5 процента от БВП) на месец. Проектните разходи
за здравеопазване също бяха преразгледани и се увеличиха до над 100
милиона евро (0,8 процента от БВП).
Обявен е пакет от фискални мерки, които да ограничат
икономическото въздействие от епидемията. Пакетът включва
разходни мерки в размер на около 10-20 милиарда евро (1-3 процента
от БВП) през следващите три месеца и покрива (i) компенсация до 90
процента от разходите за труд за компании, които очакват
намаляване на приходите с 20 процента или по; (ii) обезщетение за
засегнатите сектори (настаняване, пътувания и други); (iii) подкрепа
за предприемачи и самостоятелно заети лица; iv) мащабиране на
схемата за работа за кратко време (обезщетение за безработица,
достъпно за компаниите, които се нуждаят от намаляване на
персонала си с поне 20 процента) В допълнение, компаниите могат да
отложат данъчните плащания без неустойки и да изчисляват
временни данъци въз основа на очакваните намалени нива на дейност
(свързаното облекчение за паричните потоци през годината се
оценява между 35 и 45 милиарда евро, или 5-6 процента от БВП).
Също така схемите за публични гаранции, особено за заеми за МСП,
се разширяват, за да помогнат на най-уязвимите компании да справят
проблемите си с ликвидността. Общата цена на тези програми ще
зависи от търсенето.
Основните фискални мерки включват: i) 1 милиард евро месечно
(0,5% от БВП) финансова подкрепа за лицата, временно освободени
от работодателя си; ii) 3,7 милиарда евро (1,9% БВП) от гарантирани
от държавата кредитни линии за средни, малки и микро предприятия
в засегнатите сектори, оперирани чрез банковата система; iii) 6,2
милиарда евро (3,2% БВП) на отсрочени данъчни и осигурителни
вноски за дружества и служители. Допълнителна финансова подкрепа
се предоставя и за: самонаетите, засегнати от вируса; хора, принудени
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Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
В допълнение, Нидерландската централна банка намали системните
изисквания за буфер за трите най-големи банки в подкрепа на
банковото кредитиране. Централната банка също предприема мерки
за предоставяне на временно регулаторно облекчение на по-малко
значимите банкови институции. Освен това се отлага планираното
въвеждане на етажи за претегляне на ипотечния кредит. От своя
страна, най-големите холандски банки се съгласиха да предоставят
на МСП шестмесечно отлагане на изплащането на техните заеми.

Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Португалското правителство одобри шестмесечен мораториум
върху изплащането на банков заем за семейства и компании,
засегнати от епидемията от коронавирус. Banco de Portugal (BdP)
също облекчи някои аспекти на своите макропруденциални мерки
за потребителски кредит. В съответствие с решенията на ЕЦБ, BdP
също реши следното по отношение на по-малко значимите

да стоят вкъщи, за да се грижат за деца; болни или в изолация.
Допълнителни ресурси, прехвърлени към здравната система.
Регламентът за извънреден труд, процедурите за наемане и правилата
за възлагане на обществени поръчки са облекчени.
Финландия

Франция

Основните дискреционни мерки за данъци и разходи (около 0,6% от
БВП) включват допълнителни разходи за (i): здравеопазване и
тестване, защита и медицинско оборудване, обществена безопасност
и граничен контрол и изследвания за коронавирусната епидемия, поспециално за разработване на методи за бързо диагностика и ваксини
и база от знания за навременно вземане на решения за коронавирусни
мерки (особено за стратегията за излизане) (200 милиона евро); (ii)
по-ниски пенсионни вноски до края на 2020 г. (900 милиона евро);
(iii) безвъзмездни средства за МСП чрез Бизнес Финландия и
центровете за заетост (200 милиона евро); и iv) други възможни
аварийни ситуации (200 милиона евро). В допълнение към
дискреционните мерки се очаква автоматичните стабилизатори да
увеличат фискалния дефицит с около 5,0 процентни пункта от БВП,
включително чрез разширяване на обхвата на съществуващите
обезщетения за безработица. Очаква се отлагането на данъчни и
пенсионни плащания за 3 месеца да доведе до допълнително
натоварване от 1,9% от БВП (4,5 милиарда евро). Финландия
осигурява 5 милиона евро за международни компании с нестопанска
цел, работещи върху разработването на ваксина COVID-19.
Актуализираният закон за държавния бюджет въведе фискален пакет
от 45 милиарда евро (около 2 процента от БВП, включително мерки
за подпомагане на ликвидността) и 300 милиарда евро (около 13
процента от БВП) на държавни гаранции за банкови кредити за
ликвидност на дружествата. Основните мерки за незабавна фискална
подкрепа включват (i) рационализиране и засилване на здравното
осигуряване на болните или лицата, които се грижат за тях; (ii)
увеличаване на разходите за здравни доставки; (iii) подкрепа за
ликвидност чрез отлагане на социално осигуряване и данъчни
плащания за дружествата и ускорено възстановяване на данъчни
кредити; iv) подпомагане на заплатите на работниците по схемата за
намален час; v) пряка финансова подкрепа за засегнати
микропредприятия, свободни професии и независими работници; и
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кредитни институции (LSIs) под негов надзор: отлагане на частта от
провежданото през 2020 г. стрес-тест; позволява на LSI да работят
временно, на по-ниско ниво от насочващото ниво на стълб 2 и на
комбинираните капиталови буфери, както и с нива на ликвидност
под изискванията за LCR; и съветва LSI да не изплащат дивиденти
за 2019 и 2020 г. поне до 1 октомври 2020 г.
Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Основните мерки в рамките на Финландия включват: (i) Банка на
Финландия подкрепя ликвидността чрез инвестиране в
краткосрочни финландски корпоративни търговски инструменти (1
милиард евро); (ii) намаление с 1 ppt на изискванията за
структурните буфери на всички кредитни институции чрез
премахване на буфера за системен риск и коригиране на
специфичните
за
институцията
изисквания
(увеличава
международния капацитет на финландските банки с около 52
милиарда евро - това плюс мерките на други държави, увеличаване
на кредитния капацитет за финландски домакинства и фирми с
приблизително 30 милиарда евро); (iii) Финландската агенция за
експортно кредитиране разширява капацитета си за кредитиране и
гарантиране на МСП с 10 милиарда евро (и правителството ще
увеличи покритието на кредита и ще гарантира загуби от 50 на 80
процента); iv) Държавният пенсионен фонд също ще инвестира в
търговски инструменти (1 милиард евро); v) държавна гаранция за
Finnair (600 милиона евро); и (vi) по-лесно повторно търгуване при
пенсионните фондове.
Мерки ЕЦБ – ниво ЕВРОЗОНА
Други мерки включват: (i) намаляване на антицикличния капиталов
буфер на банката до 0 процента (увеличение от 0,25 процента на 0,5
процента трябва да влезе в сила до април); (ii) забрана за къси
продажби на акции до 16 април; и (iii) кредитно посредничество за
подпомагане на предоговаряне на банковите заеми на МСП.

Швеция

(vi) отлагане на наема и комунални плащания за засегнатите
микропредприятия и МСП; (viii) улесняване на отпускането на
изключителни бонуси, освободени от осигурителни вноски; и (ix)
удължаване на изтичащите обезщетения за безработица до края на
блокирането и запазване на права и обезщетения по схемите за
доходи за инвалидност и активна солидарност.
Въз основа на оценките на властите обявеният фискален пакет
възлиза между 380 милиарда шведски крони и 668 милиарда шведски
крони (съответно 7,6 до 13,3 процента от БВП на БВП) в зависимост
от усвояването (влиянието на дълга и дефицита може да се отклонява
от тези суми). Мерките включват (i) допълнителни разходи за
субсидии за заплати за краткосрочен отпуск, увеличаване на
трансферите към съответните агенции за справяне с епидемията от
коронавирус и последствията от него, временно изплащане на отпуск
по болест, заеми за МСП, повече финансиране за културния и
спортния сектор и за образование и обучение, субсидии за наем на
определени сектори, по-високи обезщетения за безработица,
разширени активни политики на пазара на труда, временно
намаляване на вноските за социално осигуряване на работодателите,
повишено тестване за COVID-19 и безвъзмездни средства за общини
и региони (103 милиарда шведски крони); (ii) отсрочка на максимум
тримесечни плащания на социални вноски на дружествата, ДДС и
данъци върху заплатите за период до 12 месеца (27 милиарда
шведски крони, ако усвоят подобно на GFC, и 315 милиарда шведски
крони, ако се използват напълно от всички фирми), отсрочка на
годишния ДДС за 2019 г. (7 милиарда шведски крони) и отсрочка на
данъци върху МСП (13 милиарда шведски крони); и (iii) кредитни
гаранции за шведски авиокомпании, разширяване на рамката за
гарантиране на кредитната агенция за експортни кредити и
корпорацията за експортно кредитиране, гаранции за заеми за МСП и
разширяване на кредитната рамка на Националния съвет по
здравеопазване и благосъстояние (235 милиарда шведски крони). За
да подкрепи международния отговор, Швеция ще предостави 40
милиона шведски крони във фонда за извънредни ситуации на СЗО.
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Основните парични мерки включват: (i) намаляване на лихвения
процент за заеми за една нощ с 55 базисни пункта до 0,2 процента
(при оставяне на процента на репо непроменен на 0 процента); (ii)
заем до 500 милиарда шведски крони на дружества чрез банки; (iii)
въвеждане на нов инструмент за кредитиране, при който банките
могат да заемат неограничени суми (при достатъчно обезпечение) с
падеж 3 месеца; iv) увеличение на покупките на ценни книжа до 300
милиарда шведски крони през тази година (когато ценните книжа
могат да включват държавни и общински облигации, покрити
облигации и ценни книжа, емитирани от нефинансови корпорации);
v) установяване на инструмент за замяна в размер на 60 милиарда
щатски долара между Riksbank и Федералния резерв на САЩ
(споразумение за взаимна валута); (vi) възможността банките да
заемат в щатски долари срещу обезпечение до 60 милиарда щатски
долара (vii) облекчаване на правилата за използването на покрити
облигации като обезпечение; и (viii) временно признаване на всички
кредитни институции под надзора на шведската FSA като
контрагенти, което им позволява да имат достъп до новото
кредитно средство.
Основните макрофинансови политики включват (i) облекчаване на
антицикличния капиталов буфер с 2,5 процентни пункта; (ii)
възможността банките временно да нарушат коефициента на
покритие на ликвидност (LCR) за отделни валути и за общите
валути; и (iii) спиране на изискването за амортизация до юни 2021 г.
(банките и кредитополучателите могат да се споразумеят временно
да намалят или да преустановят амортизационните плащания).
Освен това шведската FSA призова контролираните банки и
кредитните институции да се въздържат от изплащане на дивиденти
или обратно изкупуване на акции.

