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С какви подаръци гърците и българите посрещат Коледа и Нова година?

Въпреки оглушителното мълчание в най-големите ни и „свободни” медии, някои от които
претендират да бъдат „дом на медийната независимост и обективност”, а други
словоблудстват с „правото да бъдеш информиран”, в интернет мрежата от една
седмица горещо се коментира щедроста на Гръцкото правителството преди Коледа.
Както стана известно то прие решение да отдели дивидент в размер на 175 млн. евро от
бюджетния излишък и да го разпредели между най-уязвимите социални групи. Тук
трябва веднага да направим много важно уточнение, че гръцките критерии за „уязвими
социални групи” са много по-обективни, че спрямо нашите трагични критерии на
оцеляване, тези групи в България спокойно щяха да бъдат определени като
благодентстващи. Цифрите по-долу красноречиво говорят за това. И понеже
информацията в мрежата и отчасти дори в БСТВ за характера и размера на
социалните придобивки в Гърция, както и за мотивите и намеренията на гръцкото
правителство в тази сфера е непълна, поради негласната омерта от „правилните” медии
и правителството на ГЕРБ, ние сме длъжни да упражним правото си да осветлим
истината, както и да посочим хала, до който сме докарали нашите управници.

Още в началото следва да посочим също, че коледната щедрост на новото
дясно-консервативно гръцко правителство не произтича само от обявените програмни
намерения в предизборната платформа на премиера Кириакос Мицотакис. Тя бе
стимулирана и от нарасналото социално напрежение – най-ясно изразено в стачните и
студентските вълнения обхванали страната още в началото на есента. В тази връзка се
набива на очи съществената разлика между гърците, които никога не пропускат случая
чрез организирана съпротива да решат своите проблеми и българите, които отдавна са
забравили, че Господ помага, но в кошара не вкарва.

По-нататък следват конкретните цифри. Те са показателни не само в стойностни
измерения, но и за причините, които обославят, които обославят собствения ни хал
благодарение на десетгодишното „успешно” управление на клептокрацията от ГЕРБ.

На първо место беше решено да се отдели социален дивидент в размер на 175 милиона
евро, като спешна финансова подкрепа от по 700 евро на 250 000 домакинства
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наброяващи 953 000 души! Кои са категориите, в които попадат домакинствата,
съгласно критериите на правителството на Мицотакис?

На първо място това са семейства с 4 или повече деца с облагаем доход за 2019 г. до 20
хиляди евро! Тази категория включва 19 140 домакинства;

Следват семейства, в които поне единият родител е дългосрочно безработен, с едно
дете и облагаем доход до 15 000 евро - общо 163 778 семейства;

• Семейства, в които и двамата родители са краткосрочно безработни, с едно дете и
доход до 15 000 евро - общо 40 927 семейства;

• Семейства с увреждания и здравословни проблеми - засяга 25 632 семейства.

Според финансовия министър Христос Стайкурас, посочените категории бенефициенти
трябва да отговарят и на следните критерии: „Един от двамата родители трябва да е
пребивавал законно и постоянно на гръцката територия през последните 10 години,
както следва да се докаже от данъка върху доходите плащани в Гърция т.е. и двамата
родители трябва да са си плащали данъците в Гърция. Също така сумата на депозитите
на домакинствата и текущата стойност на акциите не трябва да надвишава 20 хиляди
евро. "

Според посочените от министъра критерии от тази придобивка ще се възползват поне
половината от 250 000-те хиляди българи, които преди 10 години успяха да се спасят
от „прекрасния” живот при управлението на ГЕРБ и да потърсят постоянно препитание
в „банкрутиралата”, по думите на Борисов, Гърция. Според ELSTAT, през 2018 г. прагът
на бедност за домакинствата с 2 деца възлиза на 9908 евро годишно. Десет години след
„успешното” управление на ГЕРБ правителството на Борисов определя този праг на
приблизително около 2160 евро. Излишно е да обясняваме как щяха да реагират
гърците и какво щеше да се случи с гръцкото правителство, ако беше определило
такъв праг на бедност.
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И още един факт за хала до който ни докара клептокрацията от ГЕРБ: според
последните проучвания на ЕВРОСТАД 39% от българите са изложени на риск от
бедност! В Гърция, след последните законодателни промени и като се вземат предвид
различни социални помощи, се изчислява, че само 22,8% от семействата с деца, са
изложени на риск от бедност.

Министерството на финансите на Гърция препоръча на Държавната комисия по
трудовата заетост и Сдружението на работодателите да създадат необходимата
организация за изплащане коледните бонуси, помощите за безработни, самонаетите
лица и бенефициентите на организацията за специална закрила на майчинството от 9
декември до 6 януари 2020 г.

Всички служители, наети в частния сектор на непълно или пълно работно време, при
всеки работодател, имат право на коледен бонус!

В частния сектор, изчисляването на размера на бонусите отчита възнаграждението на
наетите, на база на работната заплата. Периодът, за който се изчислява коледният
бонус, включва периодът от 1 май до 31 декември на тази година.

Бонусът по закон в този срок е равен на една месечна заплата!

За тези, които не са били наети на пълен работен ден получават част от заплатата,
пропорционална на продължителността на трудовото им правоотношение. Дори
работниците, които са работили не по-малко от 19 дни, имат право на част от бонуса.

На второ място бяха обявени правителствените намерения за промяна на данъчната
система, която следва да се опира на 10 стълба:

Първи стълб: Намаляване на данъка върху дохода за всички физически лица.
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Втори стълб: Намаляване на данъка върху дохода за юридическите лица. Ставката на
корпоративния данък се намалява от 28% на 24% за печалбите през 2019 г. за всички
предприятия.

Трети стълб: Поддръжка на служителите. Специално за стартиращи фирми се
осигуряват ниски данъчни ставки.

Четвърти стълб: Подкрепа за семейството. Увеличаване издръжката с 1000 евро на
дете!

Пети стълб: Привличане на преки чуждестранни инвестиции.

Шести стълб: Възстановяване на икономическите сектори.

Седми стълб: Подобряване на устойчивото развитие: Въвеждане на пакет от мерки за
насърчаване на използването на Екопродукти и зелени автомобили.

Осми стълб: Засилване на корпоративната социална отговорност.

Девети стълб: Повишаване на прозрачността и намаляване на укриването на данъци.

Десети стълб: Намаляване на бюрократичната тежест върху данъчното облагане и
бизнеса и защита на средната класа.

Според новата, по-благоприятна данъчна ставка, посочена в Закона за данъците,
който на 6-ти декември беше гласуван от парламента, повече от 2,5 милиона служители
и пенсионери ще получават увеличения на нетните си месечни заплати и пенсии.С
горните промени, новата скала на данъка върху дохода, която ще се прилага от 2020 г.
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за служители и пенсионери, ще бъде следната:

• 9% данъчна ставка (вместо 22%) за частта от годишния доход до 10 000 евро;

• 22% данъчна ставка (както е днес) за сегмента от 10 000 евро до 20 000 евро;

• 28% (вместо 29%) ставка за сегмента от 20 000 евро до 30 000 евро;

• ставка от 36% (вместо 37%) за сегмента от 30 000 евро до 40 000 евро;

• 44% (вместо 45%) за частта над 40 000 евро.

Данъкът за доходите в резултат на горната скала ще бъде намален годишно със
следните конкретни суми:

• 777 евро, ако няма деца;

• 810 евро, ако има едно дете;

• 900 евро, ако има 2 деца;

• 1120 евро, ако има 3 деца;

• 1340 евро, ако има 4 деца;
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• допълнително с по 220 евро за всяко дете на възраст над 5 и повече години.

Приетият на 6 декември т.г. закон предвижда също ново намаление на ДДС върху
лекарствата и особено на тези за лечение на сериозните заболявания, които стават
обект на свръхнамалената ставка на ДДС от 6% до 13%. Тази ставка се простира
главно върху ваксини, имунологични и лекарствени продукти, прилагани при пациенти
със злокачествени заболявания като рак, диабет, ревматоиден артрит и старческа
немощ.

Тройна намеса в подкрепа на семейството предвижда и новият законопроект на
правителството, внесен от министерството на труда и социалните въпроси в
парламента на 9 декември т.г. Тази тройна намеса се заключава във въвеждане от 1
януари 2020 г. на: нова скала за необлагаеми доходи на по-бедните млади семейства, на
следващо место въвеждане на надбавка за раждане в размер на 2000 евро, и третата
намеса, участваща в планирането на подкрепа на семействата, е в областта на
косвеното данъчно облагане и в частност на ДДС.

По отношение на младите семейства с ниски годишни доходи, без и с до 6 деца и
необлагаемия минимум, коледният подарък е достатъчно ясен и без преводач от
посочената по-долу диаграма.

Що се отнася до еднократната помощ при раждане прогнозите на министерството са, че
новата помощ от 2000 евро (за близнаци 4000) за всяко новородено ще бъде изплатена
за петте години от 2020-2024 г. на около 400 000 семейства и е отделно от известните
до сега семейни помощи. Според измерванията на ELSTAT всяка година в Гърция се
записват около 85 000-90 000 раждания. Законът определя критерии за доходи, но те
няма да изключат голямата маса от граждани, тъй като новата концепция не дели
гръцките граждани главно по размера на доходите, а цели преди всичко решаването на
проблемите от демографски характер. Скалата и критериите са следните:

За семейства с един родител нивото на доходите не трябва да надвишава 40 000 евро.
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За семейните двойки общият им доход трябва да бъде до 60 000 евро.

За всяко дете, което вече е в семейството, прагът на доходите се увеличава с 1000
евро. Така че, ако двойка, която вече има 2 деца и им се роди още едно, за да получат
2000 евро, доходите им не трябва да надвишават 80 000 евро.

Според последния статистически бюлетин на агенция AADE, двойките без деца до 60
000 евро са 1 382 327 и потенциално са целевата група на закона. „Нетните” финансови
разходи за новата помощ се оценяват на допълнителни 120 млн.евро.

Третата намеса на социалното министерство в подкрепа на семействата, както
споменахме и по-горе е в областта на ДДС. По този начин след новогодишната нощ ДДС
върху всички опаковани бебешки храни, дрехи, бебешки памперси и столчета за кола се
намалява от 24% на 13%. Бюджетните разходи се оценяват на още 12 милиона евро.

Толкова за коледните подаръци на гърците,

@а сега за най-важното.

Всички споменати по-горе права и придобивки гърците ги извоюваха на площадите, а не
в очакване на някаква спонтанна щедрост от своето правителство не на чаша узо пред
телевизорите или по форумите в интернет. Те не дадоха дори и сто дни на новото дясно
консервативно правителство на НД начело с Кириакос Мицотакис и излязоха решително
по площадите, демонстрирайки твърдото си намерение да отстояват докрай и с всички
средства своите социални права и придобивки. И отново успяха.

В цяла Европа краят на отиващата си 2019 г. е белязана с борба за защита основните
права и малкото останали социални придобивки, които неолибералния капитализъм се
опитва да отнеме на трудещите се хора.
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Франция в момента ври и кипи. Обявени са безсрочни стачки и младежки вълнения
срещу „реформата” на пенсионната система. И тяхната интензивност е такава, че
заплашват да свалят правителството на Макрон. Има вече сериозни основания да се
счита че борбеността, твърдостта и неотстъпчивостта на протестиращите ще доведат
до победа.

В Германия. На фона на цикличните протести приключи конгресът на
Социалдемократическата партия, която е част от управляващата коалиция. Конгресът
избра новото ръководство. За съпредседатели на СДПГ бяха избрани икономистът
Норберт Валтер-Борянс и левият лидер Саскиа Ескен.

В неотдавнашно интервю за ZDF Ескен заяви, че подкрепя нова концепция за социална
държава. Според нея германската социалдемокрация трябва да стане
по-разпознаваема, а немското общество - по-справедливо. Ескен е убеден, че
коалиционното споразумение предвижда възможността за извършване на корекции.
Това означава, че германските социалдемократи ще търсят допълнителни изменения по
въпросите за увеличаване на пенсиите и подобряване на финансирането на децата от
бедни семейства.

У нас робското примирение и тишина са оглушителни. Вместо да излязат по площадите,
мнозинството от най-бедните и засегнатите стоят пред телевизорите с чаша ракия,
псуват и кълнат по форумите в мрежата, но продължават да плащат за охолния
живот на клептокрацията. Определението не е мое, а на г-жа Херо Мустафа - посланик
на САЩ в София. Затъналата в корупция привилегирована политическа върхушка се
ползва от безплатно и качествено здравеопазване, пакет от незаконни социални
придобивки, жилища вили и „къщи за гости”, безнаказано укриване на данъци, без
такси, без отговорности към икономическия срив, който те причиниха на държавата;
разточителни, безсмислени и скъпо струващи задгранични командировки и участия в
„симпозиуми“. За тези 10 години управление, бонзите от ГЕРБ усвоиха до съвършенство
умението да източват „правилно” системата.

Над 30 милиарда външен дълг, натрупан от две правителства на ГЕРБ + патриоти;
близо 2 млрд. лв. прибрани и безследно изчезнали здравни вноски – след 2009 година
от бившия финансов министър Дянков, 6 милиарда изчезнали с фалита на КТБ; 2,5
милиарда за осем нарисувани самолета, които ще бъдат произведени и доставени през
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2023-2024 г.

Не е ясно и къде са тези 3 милиарда лева, за които говори премиерът пред Цветанка
Ризова, дето уж били „иззети от лошите корумпирани”. След като по негово
предложение бяха отпуснати циничните 40 лв. на най-бедните пенсионери, депутатите
си гласуваха 150 пъти по-висока тринадесета заплата с всичките и безотчетни месечни
пари накуп за празниците. Оказа се, че тази тринадесета заплата е била заложена в
още в Бюджет 2018 за разходите на Народното събрание.

Такъв е подходът и сега за Бюджет 2019, което значи, че и тя е включена в приетия
вече бюджет. Според източници от Парламента, парите се давали под формата на
разпределение на излишък от разходите, спестени през годината, но се залагат
умишлено във всеки един бюджет години наред и не се коментират в края на годината,
за да не се дразнят хората, които с търпението си насърчават това вероломство.

Според едно изявление на председателката на 44-то НС нямало нищо нередно
депутатите да получат по 6000 лева допълнително за празниците, защото те не са точно
като обикновените хора и имат нужда от почивка в топлите страни, за да се откъснат от
напрегнатото си ежедневие и стрес в Парламента.

В заключение, Европа ни показа как трябва да се борим и не е необходимо да ходим
далече. Съседите ни са най-добрият пример как и какво следва да се прави. Гърците
още от древността знаят как се живее свободно и независимо и как следва да се
защитават най-елементарните човешки права. И ние, българите, трябва да се учим от
тях, ако искаме да не изчезнем като народ, защото тази възможност вече заплашва да
придобие своята зловеща необратимост!
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