Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Стандарт
√ Данъчни се целят в млади фирми
Данъчните следят под лупа бизнеса на млади фирми, които току-що са се регистрирали по ДДС, научи "Стандарт".
Причината е, че за ДДС измамите често се използват именно нови фирми, които се регистрират по ДДС за осъществяване
на конкретна схема за източване на хазната.
За да се осъществи една измама по ДДС, може да се използват десетки фирми, които препродават една на друга
определена стока. Затова 2-3 месеца след регистрацията по ДДС на една компания данъчните правят проверка на място,
без да има информация за нарушения. Ако при тези проверки фирмата не бъде открита на официалния й адрес, няма
служители и реален бизнес, веднага става ясно, че тя е създадена за някаква данъчна измама.
Собствениците и шефовете на фирми, замесени в ДДС измами, се вкарват от НАП в черен списък. По този начин, ако
след няколко месеца те регистрират нова компания, веднага светва предупредителен сигнал на данъчните. Така
контролът върху тези фирми е по-сериозен и много измами се пресичат още преди да се направи реален опит да се
реализират. В новите схеми за източване на ДДС се използват и фирми от ЕС, регистрирани най-често в съседните Гърция
и Румъния. Данъчните обаче обменят информация за съмнителните фирми с колегите си от съседните страни. Освен
това родни данъчни вече имат права да отидат на място в държавите от ЕС, за да проверят на място дейността на
фирмите, които търгуват с български компании. Същевременно кабинетът обяви, че специално звено на НАП ще
контролира движението на стоките, с които най-често се извършват данъчни измами.
√ Спасителен пояс за икономиката
Чудото става. Хората започват да вадят парите си от банките и да купуват имоти. Над 55 000 новодомци е регистрирала
Агенцията по вписванията от април до юни.
Това е с около 2000 продажби на жилища повече в сравнение със същия период на миналата година. В същото време
през май влоговете в банките са намалели с 12,4 млн. спрямо април. В края на първите 6 месеца на годината
спестяванията на българите са над 37 млрд. лева. Темповете на нарастването им се забавят, сочат данните на БНБ.
Какво показва тази статистика? Че в последните месеци се случва това, което в продължение на 4 години се опитваше да
направи правителството на Бойко Борисов - да накара българите да харчат.
Хората обаче упорито отказваха да пипат спестяванията си. Въпреки спада на лихвите по депозитите, въпреки дори и 10процентовия данък върху спестяванията, който въведе бившият финансов министър Симеон Дянков. Защото
в банките българите виждаха единствената сигурност
за парите си. Притиснати от кризата, много предприемачи продаваха бизнеса си. И тъй като не намираха алтернатива да
започнат нов, прибираха инвестицията на депозит.
Бели пари за черни дни, казва народът.
Дали това време дойде?
Политическата несигурност безспорно тревожи хората повече от кризата, която ни мъчи вече пета година. Смяната на
правителства, протестите и призивите за оставки под прозорците на властта създават чувство на несигурност, по-страшно
дори от предупрежденията за рецесия. И в такива моменти българинът слуша вътрешния си глас. В народопсихологията
ни е заложено, че недвижимата собственост е последното и най-сигурно убежище за парите ни. Неслучайно процентът
на собствените жилища у нас е сред най-високите в света, макар че сме едни от най-бедните европейци.
По-предприемчивите българи пък откриха, че в момента пазарът е много подходящ за сделки.
Цените на жилищата са паднали наполовина
след спукването на имотния балон през 2008 г. Офертите на брокерите са примамливи и разнообразни. Има възможност
както за смяна на жилището с по-голямо, за покупка на вила или къща на село, така и с цел получаване на доходност - от
наем или бъдеща препродажба, когато цените отново се вдигнат.
В същото време лихвите по депозитите падат. Както и тези по кредитите. Така, дори собствените средства да не стигат,
банките са готови да додадат, каквото е нужно.
В раздвижването на пазара участва и още една група българи. Докато спестяванията си от банките вадят представители
на средната класа - бизнесмени, мениджъри и висши чиновници, кризата в страната е изправила до стената хората с
ниски доходи и особено безработните. Заради стагнацията надеждата да си намерят работа става все по-малка. И ако
през лятото положението се спасява някак си със сезонна работа, то наесен се чака нова вълна безработни, които ще
изплюе закъсалият бизнес.
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За щастие, както казахме, много българи имат апартаменти и наследствени къщи на село. Притиснати от бедността, те са
принудени да продадат голямото жилище и да купят по-малко, като така
ще им останат и пари да свържат двата края
докато чакат по-добри времена.
И така, за съжаление на Бойко Борисов и за радост на новите управляващи, българите започват да харчат. Ако
тенденцията продължи - макар бавно и полека, колелото на икономиката ни най-сетне ще започне да се задвижва. А
това ще е първият спасителен пояс за кабинета "Орешарски".
Ако към тази плаха надежда се прибавят и милионите, които правителството обещава на бизнеса за разплащане на
стари и нови сметки, то наистина може да ни се размине най-черният сценарий за предстояща рецесия. И да видим
онова оживление след кризата, на което отдавна се радват повечето европейски държави.
√ Чобанов: Ще пращам сметките на президента
До два дни президентът Росен Плевнелиев ще се произнесе дали налага вето върху поправките в бюджета. Това съобщи
снощи администрацията на държавния глава, уточнявайки, че Плевнелиев е получил разчетите едва вчера следобед.
Над два часа вчера финансовият министър Петър Чобанов защитаваше пред Росен Плевнелиев актуализацията на
бюджета. След срещата на четири очи ковчежникът заяви: "Може би ще уведомявам в оперативен порядък г-н
президента какви нови искания за разходи идват към мен. Даже ще посъветвам министрите да го копират в
кореспонденцията, за да се види, че ситуацията наистина е доста сериозна и тази актуализация на бюджета не се прави
от прищявка".
По думите на Чобанов Росен Плевнелиев посочил, че има нагласа за "някакъв тип вето". Запитан какви са аргументите на
президента политически или бюджетни, Чобанов отговори: "По-голямата част остават политически".
Финансовият министър отново обясни, че евентуално вето на актуализацията на бюджета би възпрепятствало
правителството да провежда политиката, за която е избрано. "Другото, което не можем да направим без актуализация, е
да продължим нормалния процес за възстановяване на ДДС - знаете, че ние наследихме над 320 млн. лева
невъзстановено ДДС в срок, което генерира сериозни лихви - вече споменах за 25 млн. лева от миналата година и 20
млн. лева за тази", посочи Чобанов. Финансовият министър засегна и емитирането на нов дълг в размер до 1 млрд. лева.
Според него без тази процедура фискланият резерв няма да бъде в нормативно определения размер (4,5 млрд. лв.) в
края на годината. По-рано през деня председателят на парламента Михаил Миков отсече, че евентуалното вето на
Плевнелиев би било "безотговорно", защото ще е "пряк, директен сблъсък с изпълнителната власт". "Да заиграваш с
това тежко президентско оръжие е безотговорно поведение", заключи Миков. Той заяви, че няма да свика извънредно
заседание на парламента заради евентуално вето, а при необходимост актуализацията на бюджета ще се гледа отново
веднага след ваканцията.
"С промените в бюджета са предвидени допълнителни 40 млн. лева за най-уязвимите групи, които държавният глава
също подкрепя. Тези средства са 4% от предвидения нов дълг. Логично е да се постави въпросът за какво са останалите
96%", отговори снощи със специална позиция администрацията на Росен Плевнелиев. От нея става ясно, че ако има вето,
то ще е в частта за вземането на заем. "Не бива да се правят опити с нуждите на социално слабите българи да се
оправдава поемането на 1 милиард лева нов дълг", пише в съобщението. С него държавния глава подчерта, че по
никакъв начин получаването на допълнителните средства за семействата на децата с увреждания от 1 август не е
свързано с евентуалното налагане на вето.
Вестник Сега
√ Актуализацията на бюджета няма да намали безработицата
Около 7500 безработни ще имат шанс да започнат работа с допълнителните 8 млн. лв. за заетост от актуализацията на
бюджета и след преразпределяне на средства от приключили мерки, изчисли социалният министър Хасан Адемов пред
БНТ. Ефектът обаче ще е символичен - това ще намали безработицата с едва около 0.2 процентни пункта.
Чрез преструктуриране на средства от националния план за заетост ще може да се осигури работа на около 2000 души
до края на годината. А с 8 млн. лв. от актуализацията на бюджета препитание ще получат още около 5500 безработни
допълнително, смята Адемов. Очаква се с допълнителните средства да се наемат основно младежи до 29 г., след като в
закона за насърчаване на заетостта бяха гласувани промени, които да стимулират бизнеса да ги наема.
Когато стана министър, Адемов отчете, че в последните три месеца на годината се очаква на пазара на труда да гръмне
истинска бомба, тъй като ще приключат договорите на около 50 000 души, наети с евросредства по ОП "Развитие на
човешките ресурси" и с пари от бюджета, а за още 30 000 ще изтече сезонната заетост. Това би вдигнало безработицата с
повече от 2 процентни пункта. (32 800 нови безработни я вдигат с 1 процентен пункт.) Тогава стана ясно, че към края на
април са договорени близо 90 млн. лв., от около 100 млн. лв. осигурени от бюджета за заетост, с които се финансират
работните места на около 36 000 души. А за най-тежките зимни месеци в края на годината са заделени едва 11 млн. лв.

2

