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Резюме
В изпълнение на Дейност 3 „ Разработване на варианти на концепция за нова
политика по отношение на таксите“ се разработи настоящият вариант на концепция
за нова политика по отношение на таксите, в който са взети предвид и съответно
имплементирани резултатите от дейност 1 и 2, както и резултатите от самата
дейност 3 – разработени два варианта на концепция, провеждане на анкета за избор
между разработените варианти и провеждане на кръгла маса с над 100 участника, на
която също бяха представени и детайлно обсъдени двата варианта на концепция.
Също така бяха проведени и работни срещи с експерти - представители на
Възложителя. В резултат от проведените дейности бяха идентифицирани найподходящите, съобразно идентифицираните проблеми и настоящите общественоикономически условия параметри и промени, които да залегнат в окончателния
вариант на концепция за нова политика по отношение на таксите, а именно:
1. Цели на концепцията – дефинират разрешаването на какви въпроси се цели както с
концепцията, така и с една евентуална бъдеща нормативна уредба.
2. Дефиниция – създава ясна дефиниция за понятието такса, като по този начин
преодолява проблема с потенциалните противоречиви тълкувания на сега
съществуващата правна уредба и дава ясна база и граници на действието на
правилата, съдържащи се в концепцията.
3. Принципи по отношение на таксите – основните положения, които трябва да се
имат предвид при установяването, актуализирането и администрирането на такси.
4. Система за оценка на въздействието – механизъм, чрез който да се гарантира
мотивираното и оправдано използване на държавните такси, като инструмент за
политика. Чрез оценката на въздействие се цели също така повишаване на
ефективността на държавните такси.
5. Функции на таксите – изрично дефиниране на възможните функции на таксите и
определяне в тази връзка на възможните видове такси. По този начин се цели
преодоляване на съществуващата ситуация, при която държавни такси се използват с
неясни цели или дори в противоречие със сега съществуващите правни норми.
6. Създаване на институционална рамка – цели се създаването на институционален
механизъм, който да гарантира устойчивото и ефективно прилагане на новата
политика за таксите, както и своевременното й актуализиране.
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7. Изисквания към специалните закони, с които се установява събирането на такси –
поради спецификата и многообразието на различните области на общественоикономическите отношения, е невъзможно в един документ или в един нормативен
акт да се регулират всички конкретни детайли, касаещи събирането на такси и
свързаните с това въпроси. Поради това е важно, в един общ документ или акт (в
случая в окончателния вариант на концепцията за нова политика за таксите) да се
уредят основните въпроси, на които специалните закони трябва да отговарят.
8. Механизъм за определяне и актуализиране на размера на таксите

–

съществуващата уредба съдържа значителни противоречия и празноти, които са
детайлно описани в документите, съдържащи резултати по дейности 1 и 2 на
настоящия проект. С предложенията, направени в настоящата концепция, се
преодоляват празнотите, като определянето и актуализирането на размера на
таксите се подчинява на ясни правила и принципи и се обвързва с функциите на
различните

видове

такси.

9. Тежест на таксите – урежда механизми, чрез които да се избегне прекомерната
тежест и неоправданото завишаване при формиране размера на таксите.
10. Начин за събиране на таксите – съобразява механизмите за събиране с актуалното
законодателство, а също така цели избягването на неоправдани затруднения и
ограничения за платците.
11. Механизъм за възстановяване на цялата или част от таксата – стъпвайки на
основния принцип за възмездност и насрещна престация при таксите, се създава
механизъм, с който да се регулира възстановяването на платените средства, в
случаите, в които насрещната услуга или действие не са предоставени.
12. Механизъм за разходване – въвеждат се основни положения, целящи повишаване
на ефективността на средствата, събрани от такси, в съответствие с принципите и
функциите на таксите.

1. Цели на концепцията
За целите на новата политика за държавните такси е от съществено значение на
първо място да се формулират основните принципи и понятия, на база на които да се
развие цялостната концепция.
В тази връзка могат да бъдат установени следните основни цели на концептуално
ниво, които биха могли да се прехвърлят и към една бъдеща нормативна уредба:
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•

Регламентиране

на

видовете

държавни

такси,

техните

функции

и

произтичащите от тях разлики в правния режим;
•

Регламентиране на основните правила и принципи за определяне и

актуализиране на размера на държавните такси;
•

Регламентиране на институционалната рамка в областта на държавните такси;

•

Регламентиране на параметрите, които трябва да съдържат специалните

закони, с които се въвеждат такси;
•

Регламентиране на основните правила и принципи, уреждащи основанията за

освобождаване от или облекчаване при заплащане на държавни такси;
•

Регламентиране на реда и начина на заплащане на държавни такси.

2. Определение за държавна такса
На база на анализа на съществуващата правна уредба и на правната теория, може да
се развие следната дефиниция за държавните такси:
“Държавната такса е публично държавно вземане, установено със закон, чийто размер
се определя от Министерски съвет.
Държавната такса се установява за дейности и услуги, предоставени от държавни
органи по искане на граждани и юридически лица, които имат правен интерес от
това.
Държавната такса може да бъде установена за:
-

предоставяне на административни услуги по смисъла на § 1, т. 2 от Закона за
администрацията;
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-

регулирани от държавата дейности – за извършване на проверка на
документи и на място и за издаване на лиценз или извършване на
регистрация, както и за издаване на разрешения и удостоверения за
извършване на отделна сделка или действие от лица, които извършват или
възнамеряват да ги извършват;

-

водене на граждански или административни дела пред съд;

Този закон се прилага и за такси, установени със закон и определени от Министерски
съвет за услуги и дейности и които не постъпват в държавния бюджет. ”

3. Принципи на политиката за държавните такси
С цел спазване на изискванията на ЕС, Конституцията на Република България, както и
с цел прилагане на добрите международни практики, настоящата концепция, както и
евентуалната бъдеща законодателна уредба в областта на държавните такси следва
да се подчинява на следните принципи:
1. При установяване на държавни такси, наред с правната уредба от по-висш
йерархичен порядък, следва да се вземат предвид и съществуващите стратегически
документи, планове за развитие на дадения сектор, интересите на заинтересуваните
обществени групи.
2. Услугите или дейностите, за които се заплаща държавна такса, следва винаги да
бъдат изрично посочени в закон, в това число тяхното основание, вид, обем и други
индивидуализиращи елементи. В закона следва изрично да бъде уредено и
задължението за заплащане на конкретната държавна такса, както и на принципите и
параметрите, чрез които да се определят конкретните размери на таксата.
3. Основният принцип за формиране размера на държавните такси е принципът за
покриване на разходите.
4. Услугите или дейностите, за които се заплащат държавни такси следва да са
достъпни и за населението с ниски доходи. За целта при въвеждане на конкретни
държавни такси, законодателят следва да използва резултатите от предварителната
оценка на въздействието в частта й, касаеща социалното въздействие и да определя
изрично категориите платци, за които е налице освобождаване от или намаляване на
размера на таксата.
5. Размерът на държавните такси може да надхвърля размера на разходите за
предоставяне на услугата, единствено в случаите, в които закон предвижда
използването на държавните такси като инструмент за провеждане на конкретна
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политика. Използването на държавни такси като инструмент за политика може да се
прилага единствено в случай, че е извършен надлежен анализ, в това число финансов,
както и оценка на въздействието на таксите и резултатите подкрепят ефективността
на инструмента.
6. Държавните такси не могат да изпълняват други функции, освен изрично
посочените в настоящата концепция.

4.

Задължителна

система

на

специализирана

оценка

на

въздействието
При подготовката на законопроект, с който се въвеждат или променят държавни
такси, следва да бъде изготвена предварителна оценка на въздействието.
Целта на оценката на въздействието е да се обоснове мотивирано и на база на
информиран избор функцията на конкретните такси.
Във фокуса на оценката на въздействието следва да попаднат задължително здравето
и благоденствието на хората, околната среда и възможностите за използването на
съвременна технология.
В случаите, в които таксите, въвеждани със законопроекта са разходоориентирани
(функция

по

възстановяване

на

разходите),

предварителната

оценка

на

въздействието следва да спомогне основно за установяването на случаи на
освобождаване от и намаляване размера на плащането на държавните такси.
В случаите, в които държавните такси се използват като инструмент за формиране на
политика и съответно изпълняват друга функция, фокусът на предварителната
оценка на въздействието е върху обосноваването на съответната функция и
съответно върху ефективността на таксите, като инструмент за постигане на
политиката.
С цел създаване на механизъм за провеждане на специализирана оценка на
въздействието, за целите на новата политика за таксите, настоящата концепция
препоръчва създаването на методика за специализирана оценка на въздействието.
Съгласно методиката, предварителната оценка на въздействието следва да обхване
следните стъпки:
1.

На първо място следва да бъде дефиниран проблемът, който ще се оценява, в

това число обуславящите социално-икономически факти, заинтересованите страни и
др.
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2.

Следващата стъпка трябва да бъде ясното дефиниране на целите, включително

тяхната съгласуваност с цели и насоки от по-висш порядък. Тази стъпка е особено
важна в случаите, в които държавните такси могат да бъдат използвани като
инструмент за провеждане на политика.
3.

Третата стъпка е разработването на варианти за постигане на целите. Сред

вариантите задължително трябва да се разгледат вариантът на „бездействие”, при
който не се налагат регулаторни мерки, както и вариантът на саморегулирането и
прилагането на добри практики или международни стандарти. Вариантите трябва да
обхващат

както

съдържанието,

така

и

формата

на

интервенцията.

При

разработването на вариантите следва да се имат предвид възможните формални и
други ограничения за прилагането им.
4.

Следващата стъпка е анализът на вариантите. На този етап следва да се оцени

прякото и непрякото икономическо, социално и екологично въздействие и причинноследствените връзки при тяхното проявление. Трябва да се определят засегнатите
субекти, да се оценят административната тежест и/или ползите от прилагането на
вариантите. При анализа следва да се направи оценка на потенциалните рискове,
свързани с прилагането на вариантите.
5.

Следващата стъпка е сравнението на вариантите. На база на резултатите от

анализа, сравнението трябва да се направи както на положителните, така и на
отрицателните страни на вариантите, като се използват критерии, пряко свързани с
целите. Желаният резултат от тази стъпка е определянето на предпочитан вариант.
6.

Следващата стъпка е изборът на предпочитания вариант. Това е моментът, в

който се определя функцията на държавната такса и евентуално политиката, която се
провежда с нея.
7.

Последната стъпка е дефинирането на индикатори и механизми, чрез които да

се проследят резултатите от прилагането на предпочитания вариант, спрямо
заложените цели.
При промяна на правните норми, с които се уреждат конкретни държавни такси,
следва да се направи последваща оценка на въздействието, като се вземат предвид и
резултатите от извършената предварителна оценка. Последващата оценка се
извършва по модела на предварителната, като се оценяват реалните резултати и
ефекта от въведените държавни такси.
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5. Функции на таксите и политиките, които се реализират
5.1 Дефиниране на видовете функции
В новия закон, регламентиращ режима на формиране и администриране на
държавните такси следва изрично да бъдат определени и дефинирани видовете
функции, които могат да изпълняват тези такси, а именно:
 функция по възстановяване на разходите (приходите от дадената такса
покриват разходите за нейното прилагане от определен административен
орган, звено или служба);
 стимулираща функция (като цяло по-ниски такси, с цел стимулиране на дадено
действие);
 възпираща функция (висок размер, с цел ограничаване);
 социална функция (таксите могат да бъдат намалени за заявители от
специфични групи, защото те не разполагат със средства за заплащане на
пълната такса).
5.2 Правила за определяне на функциите на държавните такси
На базата на така дефинираните функции на държавните такси следва да бъдат
разработени и възприети единни и ясни правила за определяне на функцията на
всяка една предложена за въвеждане такса, на база на което да бъде определян и
нейният размер.
В основата на тези правила трябва да залегнат следните основни принципи:


Въвеждането на всяка държавна такса следва да бъде съобразено с
икономическите, правни и институционални реалности в страната и да е
обвързано с конкретна държавна политика, която се цели да бъде постигната;



Въвеждането на всяка държавна такса следва да е предшествано от
извършването на анализ на социалната и икономическа обстановка в страната
и на конкретните потребности и възможности на гражданите и юридическите
лица, които ще бъдат засегнати чрез въвеждането на таксата;



Административният орган, въвеждащ съответната такса, наред с определянето
на целта на таксата, следва да определи и нейната функция в съответствие с
предварително определените и дефинирани видове функции;



Целта, която се преследва с въвеждането на таксата, нейната функция,
държавната политика, към реализирането на която е насочена, както и
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социалните групи, които ще бъдат засегнати от таксата следва да бъдат ясно
посочени и описани в мотивите към предложението за приемане или
изменение

на

съответния

законов

акт,

въвеждащ

таксата

и/или

регламентиращ нейния размер;


Възстановяването на разходите следва да бъде водещият принцип при
въвеждането на държавните такси;



Функцията на дадена такса, различна от функцията на възстановяване на
разходите по предоставяне на услугата, следва да бъде определена в
съответния специален закон, като в него се посочат и принципите за
формирането на размера й. Функции на таксите като стимулиращата и
възпиращата трябва да се използват само при определени със съответния
специален закон условия и с цел прилагането на конкретна политика;



Когато таксата има социална функция и е инструмент за реализацията на
социална политика и за целта определеният й размер е занижен, разликата до
действителната стойност на услугата следва да остане за сметка на държавния
бюджет;



Всяко въвеждане или промяна на размера на дадена държавна такса следва да
става след извършването на предварителна оценка на въздействието от
нейното приемане/актуализиране.

Оценката на въздействието може да потвърди или не първоначално определената
функция на таксата. В случай, че оценката на въздействието не потвърди
първоначално определената функция, органът, отговорен за нейното въвеждане
следва да извърши повторен анализ за необходимостта от въвеждането на такава
такса или от промяна на нейния размер и да прецени доколко предлаганата такса е
обоснована от икономическа и социална гледна точка.

6. Създаване на институционална рамка
В новия закон за таксите е наложително в рамките на съществуваща структура от
централната администрация да се предвидят функции свързани с координацията и
подпомагане разработването и прилагането на политиката за такси.
Въвеждането на институционална рамка ще осигури възможност за ефективно
прилагане на политиката за таксите.
Предвид хоризонталния характер на политиката за таксите е целесъобразно
специализираната администрация за таксите да е ситуирана в централна държавна
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администрация, която има компетенции по отношение на хоризонталните политики
и не администрира такси.
Функциите й следва да са:


да подпомага разработването на политиката за таксите /разработването на
политиката за таксите включва избор на метод на действие измежду
различни алтернативи и в контекста на дадени условия, чрез който да се
насочват и определят настоящите и бъдещите решения по отношение на
държавните такси/;



да проследява извършването на оценка на въздействието /оценка на
въздействието е анализът, чрез който се извършва теоретична оценка и,
при възможност, симулиране на прогнозните икономически, финансови,
социални, екологични, демографски и други последици от прилагането на
закона за държавните такси/;



да координира дейностите по нормативното определяне на нови такси и
актуализирането/промяна на действащи такси /координацията включва
всички действия, насочени към установяване и разрешаване на различията
на всички заинтересовани страни в процеса на определяне на нови такси
или промяна в режима на действащи, при което общата цел е да се изгради
консенсус/;



да съгласува проектите на нормативните актове, свързани с таксите,
включително финансовите обосновки и оценките на въздействието към
тези проекти;



да

осъществява

непрекъснато

мониторинг

събиране,

/мониторингът

анализ

и

използване

включва
на

системно

информация

и
за

държавните такси/;


да организира и подпомага изготвянето на оценка на политиката за таксите
/оценката включва преценка на политиката за таксите след нейната
реализация от гледна точка на резултати и въздействие, както и на
намаляване на тежестта за гражданите, а също така преценка на
политиката за таксите при взимане на решение за нейната промяна/;



да участва в провеждането на обществени консултации с цел осигуряване
на информация относно становищата на гражданското общество по
провежданата политика за таксите /обществени консултации включват
действия, насочени към установяване и отчитане на интересите и мненията
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на заинтересованите страни извън органите, които администрират такси граждани, професионални и бизнес организации, други/.

7. Изисквания към
събирането на таксите

специалните

закони,

които

въвеждат

Изготвянето на правния анализ на действащата нормативна уредба по отношение на
таксите и изготвянето на изводи и препоръки за нова политика по отношение на
таксите в предходните дейности от проекта беше съпроводено от прегледа на Закона
за държавните такси и 138 специални закона. Безспорно се установи, че в новия закон
за държавните такси следва задължително като минимум да се регламентира
обосноваването на необходимостта от въвеждане на таксата, посочването на
съществуващото законодателство, на което се основава, обяснение на начина, по
който ще се изчислява и прилага таксата, към кого е насочена, изключенията, начина,
по който ще бъдат събирани приходите и др.
В новия закон за държавните такси следва да бъде уредено минималното
съдържание, което специалните закони, които въвеждат такси и мотивите към тях,
следва да имат, а именно:


обосновка на необходимостта от въвеждане на таксите;



вида на таксите, които въвежда даденият специален закон, като се следват
определенията за видовете функции на таксите, дадени в т.5 от настоящата
концепция;



принципът, по който се формира размерът на всяка една от таксите, когато
таксите не са разходориентирани и граници на размера;



условията, при които размерът на таксите може да бъде актуализиран;



къде

постъпват

средствата

от

всяка

такса

и

когато

не

постъпват

централизирано в държавния бюджет – администраторът на таксите;


по какъв начин се събират;



как се разходват средствата от таксите, когато са публични вземания и е
предвиден специален ред на разходване;



как се контролират разходите от събраните от такси средства, когато те са
публични вземания и е предвиден специален ред на разходване;



задължение на съответния администратор на такси да публикува периодично
отчет за приходите и разходите от таксите.
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8. Механизъм за определяне и актуализиране на размера на
таксите
8.1 Механизъм за определяне на размера на таксите
Политиката по отношение на механизма за определяне и актуализиране на размера
на таксите следва ясно и еднозначно да определи принципите, по които се формира
размерът на таксите, приемани от Министерския съвет на Р. България.
Основният принцип за формиране размера на таксите е разходоориентираност размерът на таксите се определя въз основа на разходите за предоставяне на
съответната услуга или дейност. Това е и основният белег, който отличава понятието
„такса” от понятието „данък”. Заплащането на такса се дължи срещу престирането на
конкретна услуга или дейност от държавни институции или др. институции или лица,
определени със закон, докато данъкът представлява безвъзмездно изземване на
доход за обезпечаване на държавните разходи, без задължително размерът на данъка
да е пряко обвързан с размера на разходите по предоставянето на услуги.
Задължителното прилагане на принципа на разходоориентираност за таксите
предполага недопускането на формиране на скрита печалба и/или ефект на „скрито
данъчно облагане”. Връзката между данъчната политика и политиката на таксите се
изразява чрез взимането на решение за избор на модел на отношения между
държавата и лицата, а именно:
 Модел, основан на висока финансова тежест с универсален характер: високи
данъци и множество безплатни публични услуги;
 Модел, основан на по-ограничена финансова тежест с универсален характер:
ниски данъци, но множество публични услуги, за които допълнително се
заплащат такси.
В зависимост от функциите, които изпълнява дадена такса и целите, чието постигане
се преследва чрез въвеждането й, определеният на база себестойност на услуга
размер на таксата може да бъде увеличаван или намаляван или да бъде въведено
облекчение или отмяна на задължение за плащане за определена категория платци
на таксата. Задължително за всеки случай на отклонение от основния принцип на
разходоориентираност в съответния закон, въвеждащ таксата, следва да бъде ясно
определена функцията, целта на таксата и степента на отклонение на размера на
таксата от първоначално формираната себестойност на услугата, за която е дължима
такса, включително и чрез максимален праг. Степента на отклонение, респективно
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размерът на максималния праг, следва да се определи

като се вземат предвид

резултатите от оценката на въздействието.
В законовата уредба, регламентираща таксите следва да бъде указано, че
въвеждането на дадена такса е необходимо да бъде предшествано, наред с
калкулиране на цената на съответната услуга или дейност, и с оценка на
въздействието от въвеждането й с оглед коректното дефиниране на целта и
определяне на функцията. Окончателното определяне на размера на таксата следва
да се базира и на прилагането на инструмента бенчмаркинг – сравнение между
еднакви или близки по вид такси. Там където е възможно да бъдат провеждани
консултации с широко представителство на потребителите на услугата и реалните
платци на таксата по примера на повечето от изследваните страни-членки на ЕС с
децентрализиран модел на управление.
Формирането на размера на таксите се планира да бъде извършено чрез прилагане на
Методика за определяне на размера на таксите, приемани от МС, която не предвижда
задължителен механизъм за отделно отчитане на разходите за всяка една от
услугите, за които се събират такси. Методиката следва да определи механизъм за
калкулиране размера на всяка една такса при спазване на принципа за
разходоориентираност.
Независимо, че с Методиката не се изисква задължително отделно отчитане на
разходите за всяка една от услугите, за които се събират такси, може да бъде дадено
право по инициатива на компетентните органи при сложни (многокомпонентни)
услуги да въвеждат отделна аналитична отчетност за съответните такси с цел
осигуряване на последващ контрол върху такси с висок размер и за услуги със
значителна честота на предлагане. Подобна възможност може да бъде предвидена и
за Министерския съвет, който да може да възлага на компетентните органи да водят
аналитична счетоводна отчетност за определени такси с обществена значимост.
Целесъобразно е с новия Закон за таксите да се предвиди Единна тарифа за
административните услуги с технически характер – за издаване на дубликати на документи,
за формален преглед на документи, за копия на документи и пр. По този начин ще се
елиминира възможността за еднотипни и често предоставяни услуги различните тарифи да
предвиждат различни такси.

В новия закон, регламентиращ режима на формиране и администриране на
държавните такси, да бъдат включени следните видове разходи, на база които се
формира себестойността на услугата и съответно размера на таксите:
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(а) разходи за възнаграждения и осигурителни вноски за нает по трудови,
служебни или извънтрудови правоотношения персонал – тук се включват
разходите за дейности, свързани с прякото извършване на дадената услуга
или дейност, за която се събират такси и разходите за извършване на
наблюдение и контрол;
(б) разходи за командировки в страната и чужбина – допустими са разходи
само на персонала по буква (а);
(в) разходи за закупуване на материали и консумативи – това са разходи с
характер на краткотрайни активи и материални запаси;
(г) разходи за обучения на персонала – допустими са разходи за обучения
само на персонала по буква (а);
(д) разходи за вода, горива, телефонни и пощенски услуги и енергия – в тази
категория разходи се включват „режийни” разходи, свързани с поддръжката
на собствени или наети сгради;
(е) разходи за наем;
(ж) разходи за текущ ремонт;
(з) разходи за застраховки;
(и) разходи за данъци и такси;
(к) разходи за членски внос;
(л) капиталови разходи (основен ремонт и придобиване на дълготрайни
активи);
(м) разходи за външни експертни услуги;
(н) други некласифицирани разходи.
Включването на един или на всички от посочените видове разходи при определяне
на размера на таксите е допустимо в пълен размер, само когато съответният разход е
извършен изцяло и единствено за дейности по предоставяне на услугата, за която се
събира съответната такса, включително за наблюдение и/или контрол.
В случаите, в които даден разход включва и други дейности извън тези по
предоставяне на услугата, за които се събира съответната такса, включително за
наблюдение и/или контрол, в размера на таксата се включва само пропорционалната
част от разходите, относима за съответната такса и при условие, че предоставянето
на услугата е обусловено от извършването на съответния разход, т.е. услугата не
може да бъде предоставена, без извършването му.
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Включването на други некласифицирани разходи при формиране на себестойността
на услугите или дейностите, за които се събират такси е допустимо по изключение и
при обоснована взаимообвързаност на съответния разход с дейностите по
предоставяне на услугата, за която се събира съответната такса, включително за
наблюдение и/или контрол.
Капиталовите разходи се включват в себестойността на услугите или дейностите при
прилагане на механизма за начисляване на амортизации. Поради факта, че
администраторите на такси, бюджетни предприятия като цяло не начисляват
амортизации (съгласно чл. 15 (3) от Закона за счетоводството амортизациите в
бюджетните предприятия се начисляват по решение на Министерския съвет), то за
целите на калкулиране капиталовите разходи в себестойността на услугата,
извършвано от бюджетни организации да бъдат приети определените за данъчни
цели в чл. 55 от Закона за корпоративно подоходно облагане категории
амортизируеми активи и амортизационни норми.
Следните разходи не са допустими за включване в себестойността на услугите по
предоставяне на такси:
 разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения;
 разходи за лихви по дължими вземания;
 разходи за обезщетения на служителите по трудово и служебно
правоотношение, дължими при прекратяване на правоотношението;
 социални и представителни разходи.
В случаите, в които бюджетът на даден администратор на такси се формира само и
единствено от приходи от такси, то таксите включват всички разходи на
администратора на такси в пълен размер, като капиталовите разходи се калкулират
при прилагане на механизма за начисляване на амортизации.
Наред с Методиката за определяне на размера на таксите следва да се регламентира
изискването внасяните за обсъждане калкулации за определяне размера на дадена
такса да бъдат задължително съпроводени с финансова обосновка на размера на
таксата, включваща като минимум:


количеството необходими ресурси за извършването на единица от дадената
услуга, за която се събират такси – човешки, материални, технически и други,
като за вложения труд следва да се посочи времето в часове, което би
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ангажирало наличните човешките ресурси за извършването на дадената услуга
или дейност;


прогнозен интензитет на предоставянето на услуги на годишна база;



прогнозен дял на годишните приходи от въвеждането на съответната такса
спрямо общия размер на прогнозираните приходи /включително субсидии/.

Регламентирането на задължението за финансова обоснованост на размера на дадена
такса цели да даде увереност, че включените в себестойността на дадената услуга
разходи не заместват финансирани от друг източник разходи – например делът на
възнагражденията на персонала, ангажиран по предоставянето на дадена услуга
съответства на времето, за което се планира извършването й.
Финансовата обосновка на размера на таксата следва да докаже, че предоставянето на
съответната услуга, за която се събират такси не включва извършването на
обичайните дейности на съответния администратор на такси, за които е осигурено
финансиране.
Методиката задължително следва да съдържа:


Детайлно описание на видовете разходи;



Ограничение за включване на определен вид разходи;



Недопускане

на

включването

на

разходи,

извън

себестойността

на

предоставената услуга с цел избягването на формиране на печалба;


Механизъм /алгоритъм/ за изчисление.

8.2 Механизъм за актуализиране на размера на таксите
Актуализирането на размера на таксите зависи в дългосрочен план от промяната на
макроикономическите показатели и промяната в националните приоритети,
включително и промени в провежданата данъчната политика. В тази връзка
актуализацията/ревизията на таксите следва да се извършва в рамките на
процедурата по разработване и приемане на бюджета на Р.България.
Основните предпоставки, които влияят върху конкретния размер на съществуващите
такси са:


промяна в макроикономическите показатели;



изменения в начина на извършване на съответната дейност по предоставяне
на услугата - например въвеждането на електронни услуги;



изменения в размера на разходите, направени във връзка с предоставяне на
услугата или извършването на дейността, за която се заплаща съответната
такса и др.
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Във всички случай обаче актуализирането на размера на таксите следва да се
извършва по идентичен ред с този, по който първоначално е въведена дадената такса.

9. Тежест на таксите
При провеждането на политика по отношение на таксите следва да се вземе предвид
и тежестта на таксите, върху лицата които ги заплащат.
Въвеждането на изискване за прозрачно определяне на видовете и размера на
разходите, които формират таксата може да бъде прието като предпоставка за
намаляване на тежестта на таксите върху платците.
Тежестта на съответна такса следва да бъде обусловена от функцията, която таксата
изпълнява, т.е. ако таксата е със социална функция, тежестта върху лицата, които я
заплащат следва да бъде минимална. Ако се цели реализиране на възпираща функция
чрез дадена таксата, то тежестта върху платците следва да бъде значителна. При
възлагане на функция на таксата, която е различна от възстановяване на разходите,
трябва да се посочат политиката или обстоятелствата, които налагат тази функция.
Специалният закон, който урежда съответната такса, трябва да посочи отклонението,
което е допустимо от разходноориентирания размер на таксата, в зависимост от
нейната

функция,

като

това

отклонение

(праг)

бъде

обосновано

чрез

предварителната оценка на въздействието.
С оглед намаляване на тежестта на таксите, върху лицата, които ги заплащат, там
където е обосновано, могат да се приложат следните принципи:


определянето на размера на таксите да съответства на разходите за
предоставяне на съответната услуга. Отклонение от този принцип е
възможно да се допуска, ако въвежданата такса се използва като важен
инструмент за провеждане на дадена политиката. Поради това в обосновката
за въвеждане на съответната такса е необходимо да се посочи целта,
функцията

на

таксата

и

да

се

опишат

изчерпателно

политиките,

реализирането на които ще подпомага съответната такса;


допускането на диференциране на някои такси при големи разлики в мащаба
и обема на дейността, да се извършва, ако това изрично е предвидено като
функция на дадената такса и е надлежно обосновано;



въвеждането на ограничителни такси (напр. такси с възпираща функция)
следва да се извършва при изрично посочване на тази им функция и
политиката или обстоятелствата, които я налагат;
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за постигането на желан социален ефект или поведение - при въвеждането на
дадена такса може да се предвиди възможност за връщане на част от
стойността и обратно към платеца въз основа на демонстрирано от него
социално желано поведение, или размерът й се моделира по такъв начин, че
да способства предприети вече мерки за постигане на даден социален ефект;



при наличие на процедура, разделена на няколко части/етапа, тези части да
се прецизират и събирането на такси за отделните части да се съобразява с
принципа за съответствие между такси и разходи за предоставяне на дадена
услуга;



при определяне на еднакви или близки по вид такси ( напр. такси за издаване
на дубликат, копие или преиздаване на документ при лицензиране,
регистрация, разрешение за извършване на дейност), институциите,
въвеждащи таксите следва да ги формират на база разходи за предоставяне
на услугата, с оглед да се постигне уеднаквяване на този вид такси при
различните администратори;



да се даде възможност за предоставяне на услуги по електронен път - това би
могло да допринесе за намаляване на административната тежест чрез
възможност за намаляване на себестойността на предоставяната услуга и
спестяване на време на потребителите й;



таксите за достъп и предоставяне на публична по характер информация не
следва да бъдат ограничителни и да се характеризират със значителна
тежест за потребителите на тази информация. Преразглеждането и
намалението на таксите за този вид услуга от основни институции, които
събират публична информация може да бъде възприето като съответствие
със стремежа за прилагане на принципите на открито управление (open
governance).

В законовата уредба, следва да бъде указано, че чрез оценката на въздействието от
въвеждане на съответна такса се цели (наред изискванията към оценката на
въздействието, посочени в предходните точки) и да се идентифицират секторите, в
които таксите имат най-голяма тежест и те се явяват приоритетни за последващи
действия. Тази оценка на въздействието следва да се разглежда като част от общите
действия за измерване на разходите за регулации и усилията за постигане на
националните цели за намаляване на административната тежест.
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10. Начин за събиране на таксите
В продължение на направените препоръки относно начините за събиране на таксите,
като концепция в тази насока трябва да бъдат изведени следните основни
положения:
– Начинът на заплащане трябва да почива на ясни принципи, като водеща е
достъпността на гражданите и бизнеса до публичните услуги.
– Начинът на плащане трябва да бъде законово уреден за всички такси и да
почива на един принцип- да се плаща по банков път, само когато размерът на
таксата превишава прага, установен законово за разплащане в брой. До този
праг трябва да съществува алтернативна възможност за заплащане по банков
път, в брой, по електронен път и да са налице всички възможности, които ще
улеснят гражданите. Не следва да се допуска противоречива практика, при
която всеки от администраторите на такси да определя различни правила,
което може да бъде постигнато единствено със законова уредба, недопускаща
тълкуване. От това следва, че:
 начинът на заплащане - в брой или по банков път трябва да бъде уреден
в нормативните актове, въвеждащи съответната такса;
 заплащането в брой или по банков път трябва да съществува като
алтернатива за всички такси , които не превишават определения в
Закона за ограничаване на плащанията в брой размер.
 в съответствие със законовите изисквания по отношение на забраната за
разплащане в брой, таксите над определения в закона размер, следва да
се заплащат по банков път.
По отношение на етапа, на който се заплащат таксите, е необходимо да бъде възприет
единен подход и принцип, като водещо е лесното събиране на таксите и удобството
на лицата, които ги заплащат. В нормативната уредба трябва да бъде определен
етапът на заплащане на таксите като бъде въведена възможност за заплащане на
таксите алтернативно - или при подаване на искането за извършване на услугата, или
при получаване на съответния документ или услуга навсякъде, където това е
възможно.
По отношение на това, дали таксите се заплащат еднократно или на вноски, отново
водещият принцип трябва да е улеснение на гражданите и лесна събираемост. В този
смисъл трябва да се предвиди възможност, когато таксата е значителна по размер, да
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може да бъде платена на вноски, но заплащането на вноски не би трябвало да е
задължително. Еднократно би трябвало да се заплащат такси, които се събират за
административни услуги и са незначителни по размер, например за препис от
документ. Като „значителни” по размер могат да бъдат определени такси, които
превишават една или две минимални заплати, например и ако за такса от 10 лв. за
заверка на документ или издаване на дубликат не е уместно да се заплаща на вноски,
то за такса от 600 лв. тази възможност би трябвало да съществува. Трябва да бъде
взето предвид, че е важно и да не се затруднява събирането на таксите. Трябва да
бъдат преразгледани и таксите, които са разделени на вноски и покриват различни
по характер услуги, като задължително следва:
 Да бъде уредено в нормативната уредба кога таксите са еднократни и кога се
заплащат на вноски;
 Да бъде уредена възможност за заплащане на вноски на всички такси, които са
значителни по размер.
Държавните такси следва да се събират в единна сметка, което да даде възможност за
прозрачност - във всеки момент ще има яснота за вида и размера на платените такси.
Следва да се предвидят изключения от този принцип за държавните такси, събирани
от органи със самостоятелен бюджет (напр. НОИ, НЗОК, съдебната система) и др.

11. Механизъм за възстановяване на цялата или част от таксата,
когато тя се дължи при предоставяне на услуга, но същата не бъде
предоставена
Формулярът на заявлението за предоставяне на съответна услуга трябва да
предоставя възможност лицето, което го попълва да посочи:


точни координати за кореспонденция – имена, адрес, телефон/факс и
електронен адрес (при наличие на такъв);



начина (по банков път или в брой), по който да му бъде възстановена
част или цялата стойност на платената от него такса, в случай че услугата
не може да бъде извършена или се предоставя само определен от нея
етап. Ако платецът избере сумата да му бъде възстановена чрез банков
превод, то същият трябва да посочи в заявлението данни за банковата
сметка -обслужваща банка, IBAN, BIC и титуляр на сметката.

В заявлението администраторът посочва, че когато срокът за предоставяне на
услугата е по-малък или равен на 1 месец, при невъзможност да бъде извършена
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услугата същият ще възстанови дължимата сума в брой при явяване на лицето,
заявило услугата, за получаване на резултата нея.
Когато администраторът на такса установи невъзможност да бъде извършена част
или цялата услуга, същият уведомява писмено лицето, заплатило таксата за това
обстоятелство като посочва мотивите за неизпълнение или частично изпълнение на
услугата, сумата, която ще му бъде възстановена и срокът, в които следва да се
извърши това действие.
Администраторът на такса уведомява платеца и възстановява платената от него сума,
в рамките на месеца, в които е установена невъзможността за изпълнение на услугата
или етап от нея.
За услуги, със срок на предоставяне по-малък или равен на 1 месец, администраторът
възстановява сумата на лицето, заплатило таксата при неговото явяване при
администратора.
Във

всички

случаи,

когато

таксата

е

равна

на

или

надвишава

нормативноопределената стойност по чл. 3 от Закона за ограничаване на плащанията
в брой, администраторът превежда дължимата сума по банков път.
Посоченият по-горе ред е приложим за такси, които се заплащат при предявяване на
искането за извършване на услугата.

12. Механизъм за разходване на приходите от такси
Ще се прилага единен механизъм за определяне на начина на разходване на
събраните средства от таксите. Разходването на приходите от такси ще бъде
обвързано с целите и функциите на таксите и с политиката, която се провежда чрез
събираните от таксите средства (за случаите, в които функцията на таксата е
различна от функцията по възстановяване на разходи).
Нормативната уредба ще бъде променена, така че да предвижда приходите от такси с
функция по възстановяване на разходи да бъдат използвани за покриване на
разходите, свързани с предоставянето на услуга или извършването на дейност, за
която се заплащат.
В концепцията приходите от държавни такси ще постъпват в единна бюджетна
сметка в държавния бюджет и ще се разходват по общия ред за извършване на
бюджетни разходи. Приходите от такси, които се събират от органи със
самостоятелен бюджет, на които е делегирано предоставянето на специфични услуги,
трябва да постъпват по собствените им бюджети. Приходите от такси за
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предоставяне на услуги или извършване на дейности, аутсорствани от държавата към
частни субекти постъпват по техни сметки.
При използването на таксите като инструмент за формиране на политика размерът
на събраните средства се взема предвид при формирането на бюджет на
организациите, които трябва да проведат политиката. Предимствата на този подход
се изразяват в установен модел и липса на необходимост на подготовка на
допълнителни правила.
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