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Вестник Капитал daily
√ Възстановяването на икономиката ще се ускори през 2013 г.
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/01/07/1980071_vuzstanoviavaneto_na_ikonomikata_shte_se_usko
ri_prez/
Пречките пред растежа ще отслабват, прогнозират от "Уникредит Булбанк"
Българската икономика ще се възстановява с по-бързи темпове през тази година, тъй като пречките пред растежа ще са
по-малко. Това прогнозира главният икономист на "Уникредит Булбанк" Кристофор Павлов. Като един от основните
фактори за подобряването той посочва постепенното "отстъпление" на европейската дългова криза и завръщането на
инвеститорския интерес към развиващите се пазари, сред които и България. "Капиталовите потоци обърнаха посоката си
и сега наблюдаваме стабилен приток след отчетеното през 2011 г. значимо изтичане на средства, движено от външния
натиск за намаляване на задлъжнялостта", отбелязва икономистът. В допълнение намаляването на зависимостта на
българските банки от външно финансиране ще допринесе за облекчаването на достъпа на бизнеса до кредитиране.
Естествени сили
Според него задействането на естествените възстановителни сили на икономиката също ще допринесе за
възстановяването. От една страна, намалелите в кризата капиталови разходи в частния сектор ще започнат да се
увеличават, а от друга, постепенно ще расте и потреблението на домакинствата. Положителен ефект в тази посока ще се
усети и благодарение на това, че пиковата точка при проблемните кредити за домакинствата вече е достигната и те
започват бавно да отшумяват на фона на стабилизирането на цените на жилищата. Прогнозата на Павлов е инфлацията
също да продължи да отслабва, с което да намалее и негативният й ефект върху покупателната способност на доходите.
Очакванията на икономиста са след четири години на спад през 2013 г. инвестициите да имат положителен принос към
растежа. "Важна роля за това ще има и продължаващото подобряване на усвояването на средства от ЕС – фактор, без
който вероятно икономиката все още щеше да продължи да бъде в рецесия", коментира той.
Без тежест
През 2013 г. за пръв път от края на 2008 г. насам фискалната позиция на страната също няма да тежи на растежа. "През
следващата година ще се цели дефицит от 1.35% от БВП при очакван от нас по-нисък такъв за тази година – от порядъка
на 1% от БВП", посочва Павлов.

Вестник Стандарт
√ Нови срокове за осигуровките
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-01-08&article=436802
От началото на тази година двете най-често подавани осигурителни декларации - образец 1 и образец 6, ще се изпращат
от работодателите в НАП в един и същи срок. В повечето случаи това трябва да става до 25-о число на месеца, следващ
този, за който се отнасят данните. Така декларации образец 1 и образец 6 ще постъпват в НАП едновременно. По този
начин се улесняват фирмите, но ще се намали и броят на случаите, при които осигуровки не се внасят, а се получават
обезщетения. Декларация образец номер 1 съдържа данни за социално, здравно осигуряване, фонд "Гарантирани
вземания на работниците и служителите" (ГВРС) на осигурените и облагаемия им доход. Декларация образец номер 6
"Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" съдържа данни за дължимите осигуровки за фондовете на ДОО,
УчПФ, ДЗПО, здравното осигуряване, фонд ГВРС и за удържания данък върху заплатите. Промяната на сроковете за
подаване на тези декларации е във връзка с променените срокове за внасяне на задължителните осигуровки. От 1
януари 2013 г. всички данъци и осигуровки (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно
осигуряване) се плащат по една банкова сметка на НАП. При превод на пари към бюджета отпаднаха всичките над 50
кода за вид плащане, с изключение на два - 11 11 11 (за плащания за данъци и осигуровки) и 58 11 11 (за плащания за
ДЗПО). Не е необходимо и попълването на основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната
става според датата на възникването им. Образци на платежни нареждания и пощенски записи за плащане към
бюджета, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, може да видите на сайта на НАП
www.nap.bg.

Вестник Сега
√ Фирми за скрап може да фалират заради високи банкови гаранции
http://www.segabg.com/article.php?id=631252
Фирмите за търговия с черни и цветни метали може да изгубят разрешителните си заради непосилно високите банкови
гаранции, които бяха регламентирани във вече влезлия в сила Закон за управление на отпадъците. За това алармира
вчера изпълнителният директор на Българската асоциация по рециклиране Владимир Димитров пред "Фокус".
Според бизнеса гаранциите са непосилни за малките и средните компании в сектора и има голяма вероятност много от тях
да фалират или да преминат в сивия сектор. "Фирми, които не могат да покрият изискванията за банкова гаранция,
вероятно ще поискат разрешителни за хартия и пластмаса, тъй като за тях не се изисква банкова гаранция, но ще
продължат да преработват отпадъци от черни и цветни метали", коментира Владимир Димитров. Според него досега в
българското законодателство не е имало подобно изискване.
Компаниите, търгуващи със скрап, трябва да внесат своите банкови гаранции до 14 януари. За фирмите, които рециклират
електроника, опаковки, автомобили, сумата е 1 милион лева, за търгуващите с масла - 500 000 лева, за гуми и
акумулатори - 100 000 лева, а за скрап - 25 000 лева. Тези суми бяха причината наскоро председателят на асоциацията
Борислав Малинов да обяви, че се очаква около 300 фирми да отпаднат от пазара. Банковата гаранция ще се отнема от
инспекторите на екоминистерството при откриване на нарушения. Инспектиращите имат право и да затворят площадката
за метални отпадъци.

Вестник Дневник
√ Българите са похарчили по празниците 4 млрд. лева, сочат данните на НАП
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/01/07/1980099_bulgarite_sa_poharchili_po_praznicite_4_mlrd_leva/
Касовите апарати във всички магазини за търговия на дребно и заведенията са регистрирани 4 милиарда лева оборот
през почивните дни около Коледа и Нова година, показват данните на Националната агенция по приходите (НАП),
съобщени от Би Ти Ви. Сумата не е окончателна, защото не са получени данни от всички устройства.
Между два и три пъти по-големи обороти от останалите месеци в годината отчитат четири бранша - хипермаркетите и
магазините за хранителни стоки, веригите за черна и бяла техника и магазините за дрехи и мобилни телефони, таблети,
компютри и игри. И тази година най-много продажби и обороти са отчетени в дните между 19 и 23 декември.

Информационна агенция “Фокус”
√ „Катимерини”: България е с най-висок дял на нелегална икономическа дейност в ЕС
http://www.focus-news.net/?id=n1735444
Атина. Размерът на нелегалната икономика в Гърция като процентно съотношение към БВП на страната е бил осми найвисок сред 27-те страни от ЕС през 2012 година, сочи доклад на Европейската комисия. Въпреки скорошните промени на
гръцката данъчна система, сивата икономика в Гърция е достигнала около 25% от БВП или около 50 милиарда евро,
пише вестник „Катимерини”.
През 2012 година най-високото ниво на нелегална икономическа дейност е било регистрирано в България - 31,9% от
БВП. Следват Естония и Румъния – съответно 29,3% и 29,1%. Средното ниво за ЕС през миналата година е било 14,9%.

cross.bg
√ Захари Георгиев: Данъчна скала се стоварва върху дребния и среден бизнес
http://www.cross.bg/1343495
/КРОСС/ Малкият и среден бизнес е изправен пред перспективата да мине в сивата икономика, за да оцелее. Причината
е в новите по-високи осигурителни вноски, които управители на ООД и ЕООД ще трябва да плащат от 1 януари. За
ситуацията предупреди на пресконференция днес пловдивският народен представител Захари Георгиев.
До момента собствениците на малки семейни фирми, полагащи и личен труд в конкретната стопанската дейност, се
осигуряваха по режима за самоосигуряващи се лица.
Tака например шофьорите на лични таксита, собственици на малки магазини, хотели и ресторанти внасяха по 123 лева
осигуровки, изчислени върху минимален осигурителен доход от 420 лева. С промените от 2013 годината същите ще се
осигуряват допълнително в качеството си на управители по съответните дейности и групи. Минималният осигурителен
праг на собственика – шофьор на такси е 727 лв., върху него той ще плаща 224 лв. плюс 123 лв. за личния си труд, обясни
Захари Георгиев. Задължителният минимален осигурителен доход на управителя на малък търговски обект е 1000 лв. и
той ще плаща 308 лева повече или общо сумата, която ще превежда на НАП става 431 лв., поясни депутатът от БСП.
Осигуровките за ресторантьoри и хотелиери – дребни собственици, чиито минимален осигурителен доход е 905 лв.,
скачат с 279 лева. Управителите, които са пенсионери, вече са задължителни да внасят освен здравни и социални
осигуровки, а не както бе досега – да се осигуряват по избор. С тези увеличения на осигуровките за малкия и среден
бизнес се постига нарастване на задълженията към Приходната агенция с два-три пъти, изчисли Захари Георгиев.

По данни на НСИ у нас предприятията с персонал до 9 човека са 336 334. Според пловдивския народния представител
повече от половината ще бъдат тежко засегнати от тези промени, записани в чл.4 т.7 на КСО. Захари Георгиев очаква в
следващите дни сериозно негодувание сред дребните и средни собственици. Той ще обсъди с ръководството на ПГ на
КБ внасянето на предложение за отпадане на чл.7 т.4.
Не съм оптимист, че управляващото мнозинство ще ревизира решението си и ще приеме предложението, заключи
Захари Георгиев.

