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√ В Женева се провежда Общо събрание на Международната организация на работодателите
http://www.infobusiness.bcci.bg/bcci3-4-6-13.html
Днес в Женева, Швейцария, се провежда редовното Общо събрание на Международната организация на
работодателите (МОР). На форума Асоциацията на организациите на българските работодатели* – член на МОР, се
представлява от Васил Тодоров – главен секретар на БТПП.
В дневния ред на събранието е предвидено обсъждане на вътрешноорганизационни въпроси – като отчет за дейността,
програма за текущата година, промени в управителните органи, бюджет. В рамките на Общото събрание се обсъжда и
участието на представители на работодателските организации в предстоящата 102-ра сесия на Международната
конференция на труда (МКТ), която се открива утре, 5 юни.
През тази година българските работодатели ще бъдат представлявани на МКТ от председателя на БТПП Цветан
Симеонов, в качеството на делегат, от директора "Тристранно сътрудничество" в АИКБ Ивелин Желязков, в качеството
на заместник-делегат, и от главния секретар на БТПП Васил Тодоров, като съветник.
102-та редовна сесия на Международната конференция на труда ще разгледа политиките за изграждането на бъдеще
чрез достойна работа. Сред най-дискутираните теми ще бъдат заетостта и социалната защита в контекста на
демографските проблеми, устойчивото развитие, „зелените” работни места.
--------------------* Към настоящия момент Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) включва три
организации – Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара и Асоциация на
индустриалния капитал в България.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Данък под прицел
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/06/04/2075094_danuk_pod_pricel/
Не е ясно дали правителството ще подкрепи идеята на депутати депозитите до 1000 лева да се освободят от облагане с
данък върху лихвите. Това научи "Капитал Daily" от свои източници в законодателната и изпълнителната власт.
Причината е, че кабинетът оценява изпълнението на бюджет 2013 като проблемно в сегашния вид, а въвеждането на
необлагаем минимум ще доведе до допълнителен спад на приходите. Очакванията за следващата година пък са да има
допълнителни искания за повече разходи в бюджета.
"Не може промяната в облагането на доходите от лихвите да се разглежда самостоятелно и на парче. Тя трябва да е част
от общата визия за данъчната политика и да е съобразена с ангажиментите на държавата и разходите, които се планират
в бюджета за следващата година", коментира представител на правителството, пожелал анонимност.
Идеята
В момента се дължи 10% данък само върху лихвите, получени като доход по срочни депозити на физически лица. Срещу
отмяна на този данък обаче се обяви в предизборната си кампания Социалистическата партия.
"Ние обещахме данъкът върху лихвите да се отмени. Той така или иначе не се събира по план, след като банките
предложиха безсрочни влогове също с висока лихва. За това може да се помисли за въвеждане на необлагаем праг от
първите 1000 лева, така че да се защитят лицата с малки спестявания", каза депутатът от БСП Георги Кадиев.
Причината е, че това са спестявания, които не представляват форма на богатство, а по-скоро резерв на домакинствата
срещу несигурната икономическа среда. Като аргумент социалистите изтъкват, че близо 70% от депозитите на физически
лица в банките са в размер до 5000 лв.
Това обаче е и основният контрааргумент на правителството да не бърза с подкрепата си за тази идея. Само за първите
два месеца на годината (заради начина, по който данъкът се събира, данни има към края на март) от облагане на
лихвите са събрани 22 млн. лв., като за цялата година се прогнозира той да осигури около 130 млн. лв. приходи. Найпесимистичната оценка пък е за 80 - 90 млн. лв. Ако се въведе необлагаем минимум, е много вероятно постъпленията от
този данък да спаднат рязко, а това допълнително ще влоши изпълнението на бюджета.
Трудна за администриране
Експерти предупредиха, че ако парламентът прокара необлагаем минимум, администрирането на данъка върху
лихвения доход ще се затрудни и оскъпи. Причината е, че в момента банките сами удържат данъка и го превеждат към
бюджета, отделно адаптирането на софтуерните им системи е отнело време. Освен това, ако се въведе необлагаем
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минимум, на практика всеки ще може да раздроби своите вложения на няколко малки депозити, така че те да не се
облагат. На българския пазар има 30 банки, което означава, че човек лесно може да избегне данъчно облагане дори и да
има 30 хил. лв. по 30 различни депозита.
"В момента банките превеждат обща сума на удържания данък върху лихвите, които са платили на клиентите си. Те не
казват нито колко са удържали от отделния клиент, нито какви средства има той.
Ако човек реши да разпредели спестяванията си на малки депозити в различни институции, банковата тайна ще пази
клиентите и държавата няма да може да следи дали те укриват лихвени доходи от облагане. Противното означава да се
разкрива банковата тайна, а това е неприемливо", коментира Владислав Горанов, който бе заместник-министър на
финансите в правителството на ГЕРБ.
Експерти по данъчна политика също коментираха, че ще е трудно държавата да задължи физическите лица да
декларират банковите си сметки и наличностите по тях в специално ново приложение към данъчните декларации.
Представител на банковия сектор, който пожела анонимност заяви, че данъкът върху лихвите продължава да се
размахва за отвличане на внимание от сериозните проблеми на обществото. Той не носи загуби на банките и е лесен за
събиране, но осигурява под 1% от общите приходи на държавата, което е пренебрежимо малък въпрос, за да му се
отдава толкова медийно внимание. Необлагането на първите 1000 лева пък ще спести на някои хора максимум 5 лева,
което също е смешна сума, за да се обсъжда", каза той.
Финансовият министър с трима заместници
Трима заместници ще има финансовият министър Петър Чобанов, съобщиха източници на "Капитал Daily" от БСП.
Разговорите с тях са напреднали, но все още имало вариант и някой от тях да не заеме длъжността. За НАП и Агенция
"Митници" ще отговаря Людмила Елкова, която оглавяваше дирекция "Данъчна политика", когато финансов министър
бе Пламен Орешарски. Тя бе част от екипа на Меглена Кунева, но от миналата седмица е напуснала партията й. Кирил
Желев ще отговаря за разходната част на бюджета. Това е второто му назначение за заместник финансов министър, след
като при Орешарски отговаряше за приходните агенции и данъците. Даниела Бобева пък се спряга за трети заместникминистър, който ще отговаря за отношенията на министерството с ЕС и международните финансови институции. Под
неин контрол ще са дирекциите по държавния дълг и макроикономическите прогнози. В последните десет години
Даниела Бобева оглавява дирекция "Международни отношения" в Българската народна банка и е била министър на
търговията в служебното правителство на Стефан Софиянски.
√ Има ли средна класа в България
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/06/04/2075159_ima_li_sredna_klasa_v_bulgariia/
Класическата дефиниция за средна класа е хора с доходи около средните, добро образование и активна социална
позиция. Опитите да се измери колко са представителите на тази част от обществото са много, защото тя е важна за
икономиката на всяка държава. "Хората по средата" осигуряват стабилност (от гледна точка на потребление) и имат
активна гражданска позиция, което е ключово за правилното функциониране на демокрацията.
Най-новото изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) с автор Стоян Панчев показва, че от гледна точка на
доходи в България почти половината от населението на страната е по средата. Анализът проследява и динамика в
изменението на този показател за периода между 2005 и 2010 г.
Хората в средата
Около 3.5 млн. българи са живели в домакинства със средни доходи през 2010 г. Това са почти 47% от всички хора в
страната, показва проучването. За да може едно четиричленно семейство от двама възрастни и две деца да се счита за
част от средната по доходи класа, неговият общ месечен доход трябва да се равнява на около 2400 лв. (към 2010 г.).
През 2010 г. "хората в средата" (изчислението е за един еквивалентен човек) в България са получавали 2901 евро
годишно по данни на Евростат. Преди пет години този показател е бил 1383 евро, т.е. за периода е нараснал над два
пъти. Тази група е забогатяла по време на икономическия бум 2007 - 2008 г. Когато финансовата криза стига до България
обаче, тя запазва по-голямата част от доходите си в следващите две години. Все пак броят на хората със средни доходи
за петгодишния период на изследването се е свил с 200 хил. души.
И тези над тях
Всъщност по време на икономическия бум част от хората дори са прекрачили горната граница и са попаднали в групата с
по-високи доходи. Тя е нараснала с 2%, се посочва в изследването. През 2010 г. 9.7% от всички българи са с били със
сравнително високи доходи, а тези с ниски доходи са били 43.4%.
В крайна сметка според проучването на ИПИ се оказва, че липсва не средна класа, а по-скоро хора с високи доходи.
Изследването не обхваща собствеността на домакинствата, защото липсва официална статистика за тези данни и поради
това е на база единствено данни за доходите. Най-вероятно то не обхваща и сивата част от икономиката, така че е много
вероятно една част от ръста на доходите да не е реална, а да се дължи на тяхното изсветляване.
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