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√ Оборотът на оборотите
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/03/14/1787760_oborotut_na_oborotite/
Ако продавате обувки, най-съкровената ви мечта сигурно ще е всички в държавата изведнъж да останат без обувки и да
трябва да си купят нови. Точно тази мечта в момента се сбъдва за производителите на касови апарати. Според промени
в наредба на финансовото министерство, които влизат в сила от 1 април, всички дружества, регистрирани по ДДС, трябва
да подменят касовите апарати, които имат в обектите си, с такива, свързани със сървъра на Националната агенция за
приходите (НАП). Мотивът на промяната беше агенцията да следи по-отблизо и по-регулярно оборотите на търговците и
в крайна сметка по-голяма част от тях да излезе "на светло". Доколко въпросният ефект ще бъде постигнат е спорно.
Фактът към момента е, че дружествата отиват на задължителен шопинг, а общият оборот на производителите на
фискални устройства от кампанията по груби сметки ще е 96 млн. лв.
Кой печели
За да бъдат свързани с НАП, на търговците беше оставен избор или да сменят касовите си апарати с такива с вградена
sim карта, или да си купят специални модули, които да прикачат към старите устройства. Цената и в двата случая е почти
еднаква и повечето фирми си купуват нов апарат. По данни на приходната агенция дружествата с ДДС регистрация в
страната имат общо 320 хил. касови апарата. Средната цена на устройство със sim карта е около 300 лв. Елементарното
изчисление показва, че от промяната производителите в специализирания сектор ще реализират приходи от около 96
млн. лв. Пак по информация от НАП фирмите за касови апарати в България са общо 60. По-големите от тях са десетина, а
реално лидерите на пазара са четири: софийските "Датекс" и "Дейзи технолоджи", "Елтрейд" - Ботевград, и "Тремол" Велико Търново. Статистика коя от четирите компании какъв пазарен дял държи няма, но по неофициална информация
най-голям в бранша е "Датекс". Впрочем повече от година Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разследва за
картел пазара на касови апарати. Анализът на КЗК започна в началото на 2010 г., след като антимонополният орган
получи сигнал, че всички модели фискални устройства поскъпват едновременно. Информация се търси именно за
"Дейзи технолоджи", "Датекс", "Елтрейд" и "Тремол". В края на 2010 г. една от фирмите - "Елтрейд", беше глобена от КЗК
с близо 8 хил. лв. за умишлено укриване на информация от ведомството.
До редакционното приключване на броя не успяхме да се вържем с управителя на "Датекс" Пенчо Илиев. От "Елтрейд"
отказаха да предоставят данни колко от новите устройства са продали до момента.
Другите печеливши от новите правила са мобилните оператори. Технологичната схема за връзка на търговските обекти с
НАП е една - във всеки касов апарат да има карта за мобилен интернет, обслужвана от "Глобул", "Мобилтел" или
"Виваком". Чрез нея всеки продавач в края на деня ще изпраща кратко съобщение до сървъра на данъчните с оборота си
от деня. Нито една от трите GSM компании не даде числа колко такива карти е продала. По неофициална информация от
бранша разпределението на този пазар е такова, каквото е и при GSM услугите. За една година разходът за изпращане
на SMS-и от един апарат е 72 лв. Което ще увеличи приходите на мобилните оператори общо с около 23 млн. лв.
Какво се чака
Задължението за свързване на търговците с НАП всъщност влиза в сила поетапно. Първи касовите си апарати трябваше
да подменят бензиностанциите, след тях - зърнопроизводителите, а до края на 2011 г. онлайн връзка трябваше да
въведат и аптеките. За всички, регистрирани по ДДС, срокът е краят на март тази година, а до 31 март 2012 г. на този
принцип трябва да са и фирмите без такава регистрация. Пак по данни на приходната агенция това означава, че
следващата пролет ще бъдат сменени още 200 хил. апарата. Санкцията за неспазване на новото правило е 20 хил. лв. и
затваряне на обекта.
Вестник Класа
√ Всеки седми у нас спестява пари от заплата
http://www.klassa.bg/news/Read/article/198341_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0
%BC%D0%B8+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D
0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
Всеки седми българин спестява пари от заплата, като 20 на сто от тези хора заявяват, че ще заделят по-малко средства
през 2012 г. Това сочи проучване за „Поведението на потребителите в контекста на икономическата обстановка”,
проведено от маркетинговата компания „Прагматика” през февруари. Изследването отчита, че в последните две години
хората, които спестяват, не са се променили, но близо 50 на сто от анкетираните не планират извънредни разходи.
Българите все още усещат икономическата криза и това оказва силно влияние върху тяхното потребителско поведение,
коментира Юлиан Добрев, изследователски директор в агенцията. Според него, въпреки че страната ни отчита стабилни
макроикономически резултати, потребителят остава песимист относно бързото справяне с рецесията. Промените в

поведението силно се влияят от общото усещане за стабилност и, разбира се, усещането за благоприятни нива на
доходите и разходите, което прави едно домакинство. Едва когато приходите се стабилизират можем да очакваме
„разчупване” и активизиране на потреблението, категоричен е Добрев. Думите му са подкрепени и от данните от
изследването, според които 95 на сто от гражданите са на мнение, че липсват ясни индикации за дългосрочна промяна
на икономическата ситуация в България. Освен това 43 на сто от домакинствата смятат, че страната ни ще излезе от
кризата едва след 2013 г.
Проучването отчита, че през изминалата година 70 на сто от изследваните лица са декларирали, че разходите им
значително са се повишили. В същото време всеки втори българин е запазил нивото на своите доходи, а 41% от
анкетираните дори са получавали по-малки месечни възнаграждения. Очакванията на домакинствата за 2012 г. са с лек
оптимистичен нюанс, като 27% смятат, че доходите им през тази година ще се увеличат, а 43% се надяват да запазят
сегашната си работа при същите доходи. Важно е да се отбележи, че сред хората между 25-34 години се наблюдава
тенденция за повишаване на очакванията за бързо професионално развитие и увеличаване на доходите на годишна
база, коментират от „Прагматика”.
Домакинствата са обяснили, че са склонни да похарчат пари само за крайно належащи дейности като неотложен ремонт
на жилището (21%) или неотложен ремонт на автомобила (14%). За да финансират тези си дейности, 51% от лицата ще
разчитат на средства, които ще заделят през годината, а всеки шести от тях ще разчита на кредитиране от банка.
Половината от анкетираните са уточнили, че планират да закупят техника за дома през настоящата година. Най-желани
са телевизорите (11%) и преносимите компютри (9.5%).
Вестник Стандарт
√ 5000 касови апарата връзват с НАП на ден
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-03-15&article=403321
По около 4800-5000 фискални устройства на ден се връзват с Националната агенция за приходи. Ако тези темпове се
запазят, крайният срок до 31 март всички фискални устройства да бъдат вързани с приходната агенция ще бъде спазен,
заявиха от НАП. Около 230-240 хил. касови апарата трябва да имат връзка с агенцията до края на месеца, като над 200
хил. фискални устройства вече подават данни за отчетените обороти. Бензиностанциите се вързаха с НАП още в началото
на миналата година. В резултат приходите от ДДС от петролния бизнес скочиха с близо 100 млн. лв. Освен това рязко
нарасна официалният оборот на малките бензиностанции.
С връзването на всички касови апарати с НАП данъчните ще имат възможност бързо и лесно да преценяват къде има
риск от укриване на налози и да насочват натам проверките си. През лятото на морето например от разстояние
данъчните ще може да видят има ли заведения в морските курорти, които отчитат малки обороти, и веднага да направят
проверка.
Вестник Сега
√ Държавата продължава да бъде най-щедрият работодател
http://www.segabg.com/article.php?id=593170
Средният осигурителен доход на работещите на бюджетна издръжка е два пъти по-висок от дохода на останалите
осигурени
Дина Христова
Средният осигурителен доход в страната за 2011 г. едва стигна 594 лв. - почти с 16 лв. по-малко от очакванията на
кабинета за 609.96 лв., но привилегированите групи на военни, полицаи и чиновници на пълна държавна издръжка
продължават да просперират. Това показва анализ за показателите през изминалата година, изготвен от НОИ.
Средният осигурителен доход на военни и полицаи за 2011 г. мина 1005 лв. (при 997 лв. за 2010 г.). От НОИ отчитат
известно намаление на броя им, който пада от 82 996 души на 80 444. Но пък се е увеличил броят на държавните
служители, съдии и прокурори, осигурявани изцяло от държавата. За м.г. те са 49 350 със среден доход от 976 лв., а
година по-рано са били 48 729 и доход 949 лв. Средният осигурителен доход показва върху какви суми реално се
осигуряват различните категории работещи у нас.
Анализът на НОИ разкрива едно от най-дълбоко пазените в тайна числа за администрацията - колко са хората, които
държавата осигурява изцяло за своя сметка. Те са 129 794. Увеличението при държавните служители този път вероятно е
обективно - миналата година в тази категория попаднаха и стотици членове на секционни избирателни комисии, чието
осигуряване също е за сметка само на бюджета.
Леко подобрение все пак има спрямо 2010 г. - броят на осигурените се увеличава с около 8000 души, а средният
осигурителен доход нараства с 4.2% (570 лв. за 2010 г.). От 2010 г. в НОИ отчитат и нова тенденция - средният доход на
"младите", т.е. родените след 1959 г., е по-висок от този на "старите". Хората до 52 г. се осигуряват средно върху 599 лв.,
а тези над 52 г. - върху 581 лв. Това според анализаторите на осигурителния институт е заради увеличения брой на
заетите млади с по-високо образователно и квалификационно равнище, което явно се цени от работодателите. Както и
на по-високия доход, който те получават по граждански договори.
Въпреки заричанията, че с активни мерки на пазара на труда ще се помага на хората в кризата, държавата е осигурявала
близо 3500 работещи по-малко на субсидирана заетост. Те са около 9500 души, а средната сума, върху която са
осигурявани, е 150 лв.
През 2011 г. за първи път беше въведен диференциран минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се - от 420
до 550 лв. според декларирания през 2009 г., но ефектът от мярката е минимален. Доходът за хората, които работят за

себе си, включително и земеделските производители, е бил 443.49 лв., а през 2010 г. - 435.53 лв.
След като през 2010 г. земеделските производители бяха задължени да се осигуряват минимум на 240 лв.,
осигурителният им доход скочи до близо 248 лв. при едва 81 лв. година по-рано. През 2011 г. обаче те са единствената
категория лица, при които доходът намалява, макар и незначително - на 243 лв.
Заради опитите на работодатели да ощетяват моряците, като ги осигуряват върху минимални суми и им дават
останалите възнаграждения под други форми, през 2010 г. те бяха отделени като самостоятелна категория осигурени
лица. И това дава резултат - техният осигурителен доход от 523 лв. през м.г. е с най-голям ръст от 5.2% спрямо този през
2010 г.
Като цяло осигурените лица са 2.667 млн. души при очаквани 2.815 млн. души.

