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√ Домакинстватa в градовете са оптимисти за икономиката
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/02/04/1996531_domakinstvata_v_gradovete_sa_optimisti_za_ikon
omikata/
Домакинствата в големите градове си връщат оптимизма за икономиката, но тези в селата запазват старите си оценки.
Това показва тримесечното изследване на Националния статистически институт (НСИ).
Наблюдението за периода ноември – януари отчита общо повишаване на доверието на домакинстватa с 2.3 пункта, но
потребителите в селата запазват старите си оценки за икономическата ситуация в страната.
Потребителското доверие осреднява индивидуалните оценки на физическите лиза за икономическата обстановка в
страната, тяхната сигурност за работните места, очакванията за покачване на цените и други показатели.
Доверието е ориентир и за това дали нараства склонността на гражданите към потребление, или вътрешното търсене ще
остане подтиснато, движено от инвестиции в обновяване амортизираната в кризата капиталова база.
Според живеещите в градовете през следващите 12 месеца икономическата ситуация ще се подобрява и по този
показател оценките се повишават с 4.7 процентни пункта спрямо изследването от преди три месеца.
В селата обаче все още доминира песимизмът и там оценката за перспективите се понижава с 0.4 процентни пункта.
Цените нагоре, но с по-бавно темпо
По отношение на цените потребителите продължават да смятат, че се покачват, но за тази година очакват темповете да
се забавят. През минлата година инфлацията в България се повиши до 4.2% (от 2./ на сто година по-рано), като това е
втората най-висока стойност на показателя от началото на кризата, след като през 2010 г. беше отчетено поскъпване на
живота с 4.5%.
Очакванията на българите са безработицата да се запази на сегашните равнища или за леко да намалее. Данните на
Евростат показаха, че последния месец на годината безработицата в България се е понижила леко - до 12.4 процента, от
12.3 на сто през ноември. На годишна база обаче се отчита повишение, след като е била 11.8% през декември, 2011 г.
Традиционно у нас се води спор за стойността на показателя, защото данните на Евростат се получават от Националния
статистически институт, който я измерва на база анкети сред работодателите. Според Агенцията по заетостта,
използваща регистрираните в бюрата по труда, безработицата през последния месец на 2012 г. е била 11.4%.
Все още обаче доминиращите оценки са че домакинстват предпочитат да отлагат покупката на стоки за дълготрайно
потребление като обзавеждане и автомобили. Както и че сега не е времето за покупката на жилище.
Заради високата инфлация има притеснения и за спестяванията. Голяма част от банковите депозити, макар да са сигурна
форма за спестяване, все пак носят по-ниска лихва от реалното поскъпване на живота и като цяло покупателнатас
пособност на спестяванията намалява.
Данните на НСИ не опровергават, но и с нищо не потвърждават прогнозата на правителството, че през тази година
крайното потребление ще се съживи и ще стане двигател на икономическия растеж, при забавеното развитие на износа.
За миналата година също се очакваше потреблението да движи икономиката, но по последни оценки на правителството,
които са описани в доклада към бюджет 2013, за миналата година потреблението се е увеличило само с 3.1%.
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√ 5% отстъпка и за данък “хонорари”
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-02-05&article=440066
Хората, които получават хонорари или работят на граждански договор, също ще може да ползват 5% отстъпка за данъка
върху доходите си. В същото време те ще трябва да плащат наведнъж данъка върху доходите си за три месеца. Така в
един месец от годината ще трябва да извадят сериозна сума от бюджета си, нещо, което беше забравено с въвеждането
на плоския данък от 10%. Всичко това става с новите правила за плащане на данъци, които са в сила от 2013 г. От януари
се промени редът за плащане на авансовите вноски на данъка върху всички суми, които фирмите изплащат на своите
работници и сътрудници извън работната заплата. От януари до септември фирмите ще удържат всеки месец авансов
данък от 10% върху изплатените хонорари, граждански договори и авторски възнаграждения. Но парите ще се внасят в
хазната само на три пъти - до края на месеца след всяко от първите три тримесечия. За четвъртото тримесечие обаче
работодателят няма да удържа авансов данък, гласят промените в данъчните закони. Хората ще получават парите по
гражданските си договори и хонорарите, без да им е удържан 10% данък. Така за Коледните празници ще имат повече
пари в джоба си. Но след това гражданите ще трябва да обявят всичките си доходи в годишната си данъчна декларация,
която ще се подава до 30 април 2014 г. И сами ще трябва да платят данъка за доходите си от последното тримесечие на
предходната година. Ако подадат декларацията си и платят налога до 10 февруари 2014 г., ще ползват 5% отстъпка от
дължимия данък за последното тримесечие. Но ще трябва да извадят накуп налога за три месеца и то точно след като

новогодишните празници са изтънили семейния им бюджет. Промените са направени, за да се облекчи бизнесът, който
вече ще прави по-малко авансови вноски в хазната. В същото време се връща старият ред, при който самите граждани
ще трябва да си плащат дължимия данък.

