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Резюме
Държавните такси (Gebühren) представляват плащане за използване
на публични услуги като обезвреждане на отпадъци, събиране на смет,
пречистване на отпадъчни води и такси за издаване на паспорти или други
документи, административни заключения и т.н.1. Наложените такси може
да покриват изцяло или частично стойността на тези услуги. В Австрия
публичните
образование,

услуги

(например

здравеопазване,

осигуряване
хигиенни

на

детски

заведения,

грижи)

могат

да

бъдат

предоставяни от различните нива на управление и функциите, разходите и
финансирането на тези дейности често се осъществяват разделно. В
резултат, съществува сложна структура и разнообразие от такси, което
затруднява тяхната класификация. Този доклад дава описание на
състоянието на таксите в Австрия в съответствие с предвидените критерии.
1. Контекст
В общи линии държавните такси служат за заплащане на публичните
услуги, както и за осъществяване на национални политически цели. От
гледна точка на структурата на публичните финанси, държавните такси
имат второстепенна роля в сравнение с други източници на приходи като
данъците или осигурителните вноски. Истинското им значение е в начина,
по който отразяват обхвата на властта, предоставена по закон на
федералното правителство, провинциите и местните органи. На практика
данъците са най-важният елемент от федералния (Bund) и провинциалния

1

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.991001.html
Обновен на 23.10.2012 г.
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(Länder) бюджет. На местно равнище (Gemeinden), обаче приходите от
държавните такса има почти толкова значима роля, колкото и данъците.
Ясната

отчетност

се

усложнява

от

трудностите

при

преразпределянето на приходите от държавните такси. На практика
съществуват неясноти. Разпределението на таксите в различни категории
разходи не е ясно определено и съществуват значителни трудности за
разграничаването им. Освен това, съответните закони не винаги са
формулирани напълно непротиворечиво2.

1.1.

Основни определения

От гледна точка на публичните финанси държавните вземания се
разделят на данъци (Steuern), държавни такси и приносни вноски
(Beiträge), но на практика тези термини не се употребяват еднозначно.
„Държавно вземане” (Abgabe) е обединяващ термин за всички
събирани средства въз основа на държавната власт с цел да се генерира
приход.

Данъците

са

плащания

към

федералното

правителство,

провинциите и местните власти, за които не сe предоставя специфична
услуга, например данък добавена стойност, лицензионна такса за куче,
данък сгради и общински данъци. „Възможността за достъп“ (Möglichkeit
der Inanspruchnahme)3 до определна публична услуга е основата за
събиране на приносни вноски, например вноска на жител за възможността
за достъп до електрозахранващи мрежи или водопреносни системи.
Österreich Konvent, Ausschussvorlage, Finanzverfassung, Stellungnahme-Städtebund (293/AVORL-K), S. 12., 2004
http://de.wikipedia.org/wiki/Geb%C3%BChr
Обновен на 30.10.2012 г.
2
3
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Държавните такси са задължителни плащания, събирани от публичните
власти за специфични услуги. Не съществува легална дефиниция за
държавна такса. Фактическото използване на услугата е предпоставка за
събирането на такса. Държавните такси могат допълнително да бъдатд
разделени още на административни (Verwaltungsgebühren), потребителски
(Benutzungsgebühr) или лицензионни (Konzessionsgebühren).
Административните такси са плащания за обществени услуги (например
такси за карта за самоличност, съдебни такси, такси за проверка и др.).
Потребителски

такси

възникват,

когато

се

използва

държавно

съоръжение или услуга (например обезвреждане на отпадъци, входна такса
за музей, използване на басейн и т.н.).
Лицензионни такси се плащат, когато частно лице има разрешение да
извършва дейности, които обикновено се извършват от държавата, или
когато частно лице може активно да използва някакво публично благо или
услуга (употреба на водноелектрическа енергия, лицензионни такси,
стационарна или мобилна телефонна услуга).

1.2.

Социално-икономически контекст

Наредбите за държавни такси в Австрия са много разпокъсани и се
съдържат в актове, нормиращи много различни тематични области.
Системата на релевантните норми се разрава с течение на времето и е
отражение на федералната структура на Република Австрия.
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Република Австрия се състои от 9 провинции, които са разделени на
2 357 общини (Gemeinden) (към 01. 01. 2010 г., Австрийска статистическа
служба), които са сравнително малки (97% от общините имат по-малко от
10,001 жители4).
Разпределението

на

властта

между

различните

управленски

структури в Австрия е многoпластово, като федералното правителство
играе доминираща роля, особено по финансовите въпроси.
Федералната конституция определя как е разпределена държавната
власт, но не се занимава с т.нар. частно административно право
(privatrechtliche Verwaltung). Дадено е относително тясно определение на
държавната власт, така че типичните държавни функции могат да бъдат
осъществявани като частноправни услуги5. Това означава, че провинциите
също са активни в областите, за които е отговорно правителството, и
обратно. Тези области включват защита на околната среда и планиране,
както и услуги по водоснабдяване, пречистване на отпадъчни води и
обезвреждане на отпадъци. Те най-често се извършват от общините.
Всички предприятия, които предоставят ключови публични услуги, като
например снабдяване с питейна вода и пречистване на отпадъчни води, са
част от публичната администрация и имат право да събират държавни

Във връзка с проблема за малкия размер на общините в Австрия вж. също H. Pitlik, K. Wirth, B. Lehner
„Gemeindestruktur und Gemeindekooperation“, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, KDZ – Zentrum für
Verwaltungsforschung, Wien, November 2010
5 Stalder, 1999, S. 30f. in Stalder, K. (1999), „Föderalismus und Finanzausgleich, Fachgruppe für kantonale Finanzfragen“,
Solothurn 1999
4
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такси. Следователно не може да се събират държавни такси за оперативни
дейности на общините в тази област.
Наличието на финансови ресурси е фактор, който ограничава
прехвърлянето на отговорността за частни административни дейности към
провинциите и общините6.

1.3.
Основна цел и обхват на националната политика за такси в
страната
Държавните

такси

покриват

разходите

за

определени

административни действия или сe плащат при използване на публични
съоръжения и блага. Държавните административни органи често участват,
както в публичните, така и в частните дейности на индивидите.
Държавните такси са от специално значение за общинските
административни

органи

на

местно

равнище.

Преследването

на

определени политически цели, като финансиране на администрации,
регулиране на общественото поведение или управление на потреблението
може да се постигне, чрез използване на

държавните такси като

инструмент7.
Финансовите функции на таксите са насочени към постигане на
определена степен на финансиране, например покритие на пълната
себестойност или частично покритие на разходите от потребителите.
L. P. Feld, F. Schneider, "Zum Wandel des föderalen Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungsspektrums: Österreich und
die Schweiz im Vergleich", Kompendium der österreichischen Finanzpolitik, in Theurl, Engelbert; Sausgruber, Rupert und
Winner, Hannes, Springer Verlag, Heidelberg, 2002
7
Biwald P., Nigl G. “Kalkulation von Gebühren und Entgelten. Leitfaden für die Praxis”, S. 79-80, KDZ-Zentrum für
Verwaltungsforschung, 2007, Wien
6

8

Рагулиращата функция на таксите, означава че те са предназначени да
насърчат определени поведенчески нагласи сред населението, например
сортиране на отпадъци и предотвратяване на причиняването на отпадъци.
Управление на потреблението, като част от регулиращата функция на
таксите означава, че държавните такси се използват, за да насочат
търсенето в определена посока, например стимулиране на потреблението
по време на нисък сезон или пък ограничаването му с определена цел.

1.4.

Хармонизиране със съответните политики на ЕС

Добро управление8 или държавно управление9 означава, че трябва да
бъдат изпълнени изискванията за прозрачност и отчетност. В частност те
са изпълнени или подпомогнати от публикуването на метода, използван за
изчисление на държавните такси (например общините в Горна Австрия са
задължени

да

публикуват

прогнозни

оценки10;

виж

примера

в

Приложението).
Проблемът за възстановяване на разходите е пряко свързан с базата
за изчисляване на таксите. Като общо правило е прието, че базата за
изчисляване е икономическа, но задължението да се събират такси, които
ще покрият разходите, понастоящем не е осъществимо (Biwald, Nigl, 2007,
Вж. Biwald P., Nigl G. “Kalkulation von Gebühren und Entgelten. Leitfaden für die Praxis”, S. 21, KDZ-Zentrum für
Verwaltungsforschung, 2007, Wien
9 За повече детайли относно сливането на Доброто управление и Новия публичен мениджмънт в Австрия вж.
Information of Austrian Federal Chancellery (Bundeskanzleramt - BKA) http://www.bka.gv.at/site/6362/default.aspx обновен на 08.11.2012 г.
10 Biwald, Nigl. S. 21
8

9

стр. 17). Например задължението за покриване на разходите по услугата за
водоснабдяване е обвързващо по силата на правото на ЕС от 2010 г.11.
Федералното право ясно постановява, че възстановяването на по-голяма
сума от разходите за услугата чрез държавни такси е позволено само в
специфичните случаи определени от Конституционния съд (Biwald, Nigl,
2007, стр. 16). По същество всички горноавстрийски провинции,
включително тези, които въвеждат такси, само за да покрият разходите,
трябва да определят минимални такси. Изключение от това изискване са
единствено общините, при които минималната такса ще надвиши
граничните стойности определени нормативно в чл. 15, параграф 3, алинея
4 от Закона за бюджетно уравняване (FAG) от 2008 г. Съгласно този Закон
(вж. FAG член 15, параграф 3, алинея 4) годишните такси за потребление
не може да са повече от два пъти по-високи от разходите за годишна
поддръжка и функциониране на съоръжението, както и от начислената
лихва и възстановените разходи за построяване, като се има предвид
съответния срок на експлоатация на този тип съоръжение или имущество.
В случай че таксата, която покрива разходите, е по-ниска от минималната
такса за потребление, събирането на минимална такса за потребление от
общините се извършва в съответствие с решението на Конституционния
съд за покритие на разходите (Конституционен съд, 10.10.2001, ZL B
260/01). Според него събраните средства, които надвишават разходите
могат да бъдат използвани в общия бюджет, въпреки че е необходимо да
съществува някаква контекстуална връзка в най-широк смисъл12.

11

Biwald, Nigl, S. 17-18
http://4725.orts-fpoe.at/files/Finanzjahr%202010.pdf - обновен на 19.11.2012.
Вж. също http://www.kommunal.at/kommunal/download/Ausgaben2002/k-3-2002.pdf retrieved 19.11.2012
12
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2. Структура на политиката за такси в страната

Основното право за събиране на такси и всякакви държавни
вземания

принадлежи

на

федералното

правителство.

Според

Конституционният закон за финансите от 1948 г. (Finanz-Verfassungsgesetz)
федералното правителство може да разреши на общините да въвеждат
събирането

на

специфични

държавни

вземания,

определени от

провинциите или общинския съвет. Въвеждането изисква общината да
издаде наредба за обявяване (Abgabenausschreibungsverordnung), с която
таксите влизат в сила.
Голямо разнообразие от нормативни актове регулират държавните
вземания и в частност държаните такси. Най-важните разпоредби могат да
бъдат намерени в Закона за държавните такси (Gebührengesetz), Закона за
съдебните такси (Gerichtsgebührengesetz) и Закона за изравняване на
приходите (Finanzausgleichgesetz).
Повечето държавни вземания (94,4%) се събират от федералното
правителство13.
Те се разпределят основно в съответствие с правото на всяка
публична власт (федерална, провинциална и общинска) да управлява
собствения си бюджет (вж. F-AG, 2005). Най-важните са:

13

"Gebarungen und Sektor Staat“, Teil II, 2010, Statistik Austria
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 Изключителни федерални вземания, които се събират само от
федералното правителство. Най-важните са гербов налог, правни
такси и федерални административни такси (2010: 467 Mio.€)14.
- Kонсулски такси, такси за отличителен знак, такси за петиции
(според Закона на Върховния конституционен съд от 1953 г.
(Verfassungsgerichtshofgesetz

1953)

и

Закона

на

Административния съд от 1985 г. (Verwaltungsgerichtshofgesetz
1985).
- Съдебни и съдебно-административни такси, както и други
такси или подобни на такси налози, начислявани от
институциите на федералната администрация.
 Колективни вземания – те са разделени според специфична
формула (процентна ставка) между федералното правителство,
провинциите и общините. Тъй като по-голямата част от тях са
данъци, няма да бъдат разглеждани по-детайлно тук.
 Изключителни общински и провинциални вземания, които се
плащат директно към провинциите или общините. Те съставляват
само 5% от всички държавни вземания.
Най-важните от тях са:
14

"Gebarungen und Sektor Staat, Teil II", Statistik Austria, 2010)
http://m.bmf.gv.at/Budget/BesondereBudgetthemen/Finanzbeziehungenzu_658/Besteuerungsrechteu_695/_start.htm –
обновен на 27.10.2012 г.
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- Пътни такси за използване на особено важни планински
пътища (Höhenstraßen)
- Такси за използване на общински съоръжения и собственост
- Провинциални и общински административни такси; такси за
молби за преразглеждане на възлагането на (публичен)
договор.
- Такси за паркиране на превозни средства в зони за
краткотрайно паркиране, такси за монетен автомат в паркинг
(чл.

25

от

Закона

за

движението

по

пътищата

(Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960).
В допълнение федералното правителство и провинциите имат
правото на „иновативни вземания“ (Abgabenerfindungsrecht). Общините
имат право по силата на свободата за вземане на решение, предоставена им
от

федералния

или

провинциалния

закон,

да

изготвят

наредби

постановяващи въвеждащо.
Общински вземания, произтичащи от „правото на свобода на
взимане на решения”
Общинските съвети имат правото да вземат решение в определени
области дали и на какво равнище трябва да бъде събирана дадена такса.
По-голямата част от вземанията, обаче са обект на стриктнa нормативна
регулация.
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Освен това общинските представители могат да вземат решение за
въвеждане на държавни вземания в очертаните по-долу области. Те могат
да получат допълнителни и по-широки правомощия от провинциалното
правителство.
- Неограничени вземания за отглеждане на куче или други животни
- Доброволни вземания във връзка с благотворителни търгове
(Feilbietungen) (чл. 15 от Закона за бюджетно уравняване, 2005 г.).
- Вземания за употреба на публични съоръжения и собственост, които
се използват за целите на публичната администрация
- Такси за паркиране на превозни средства в зони за краткотрайно
паркиране съгласно чл. 25 от Закона за движение по пътищата от
1960 г. (чл. 15 от Закона за бюджетно уравняване от 2005 г.).
Разпоредбите за за изравняване на приходите определят кой има
право да събира дадени такси и как приходите следва да се разпределят
между федералното правителство, провинциите и общините. Това се
извършва под формата на федерален закон – Законът за изравняване на
проходите (Finanzausgleichsgesetz) е в сила ограничен период от време.
Нов закон се приема периодично (обикновено от 4 до 6 години).
Правото на общините да събират такси е ограничено от основните
принципи за пропорционалност и еквивалентност, а размерът им – от
основния принцип за покриване на разходите. Освен това, когато общината
въвежда такси за потребление, тя непременно трябва да спазва
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административните принципи за умереност на размера, ефективност и
целесъобразност.
Въпреки че таксите

се изчисляват на базата на икономически

достоверна информация, така получените стойности може не винаги да са
политически приложими, но прозрачността при формирането им трябва
винаги да бъде основен критерий.
Обикновено общините в Австрия се обединяват в асоциации. Това
междуобщинско сътрудничество, например сдружаването на общини и
общински асоциации (например асоциации по водите) с цел обезвреждане
на отпадъчни води или свързване към функциониращи пречиствателни
станции вместо обновяване на старите или построяване на нови, може да
доведе до икономически по-ефективни решения.

2.1.
Законодателна
политика за таксите

рамка

на

националната/регионалната

От международна гледна точка австрийският Закон за държавните
такси (österreichische Gebührengesetz, GebG)

е интересен, тъй като е

основан на т. нар „принцип на писаното право” (Papierverbrauchsteuer).
Задължението да се изплаща държавна такса възниква само ако съществува
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съответен писмен документ15. В резултат от нарастващото потребление на
интернет много договори започнаха да се сключват по електронен път и те
също са обект на задължението за плащане на държавни такси16.
Разпоредбите на Закона за държавните такси са свързани и с така
наречения

„данък

(Rechtsverkehrsteuer), защото

върху

правните

взаимоотношения“

се прилагат и в случаи, които иначе не

попадат в приложното поле на данъка добавена стойност или другите
данъци върху сделки.
Съдебните такси са уредени със Закона за съдебните такси от 1997 г.
(Gerichtsgebührengesetz, GGG). Съдебните и съдебно-административни
такси се прилагат, когато се използва системата на съдилищата или
съдебно-административни власти. Съдебните такси в Австрия основно се
изчисляват на базата на стойността на иска. Съдебните такси се начисляват
тогава, когато бъде подаден иска. Съдебните такси се плащат за цялото
дело, независимо от неговата продължителност или от броя на разпитите,
които се налагат.
Ако има изпълнително производство, тогава заедно със съдебните
такси се плащат и такси за съдебно изпълнение. Те се основават на вида
поискано изпълнително действие и се уреждат от Закона за таксите за
съдебно изпълнение (Vollzugsgebührengesetz).

Много от разпоредбите на закона отнасящ се до държавните такси, които иначе е трудно да бъдат обяснени, могат
да бъдат разбрани, когато се вземе предвид този принцип (брой на удостоверенията или писмените документи,
размер на хартиения лист (Bogen), изчисляване на броя листове и т.н.)
16 Gaier R. „Kommentar zum Gebührengesetz 1957“, MANZ'sche Wien, 5., Aufl.,2010
15

16

Таксите, подобно на тези в Закона за държавните такси, са или
фиксирани, или процентни т.е. процент от стойността на иска.
Фиксираните такси може да включват също такси с единна ставка.
Таксите с единна ставка се плащат както за искове, така и за
изпълнително производство. Задължението да се плаща фиксирана такса
възниква тогава, когато съответният процедурен документ (иск, жалба,
молба за изпълнение) се попълни в съда, и се заплаща чрез банков
трансфер, директно плащане по сметката на съда или чрез издаване на
платежно нареждане, или директен дебит. Когато искът или молбата за
изпълнение се подават по електронен път, съдът удържа фиксираната такса
директно от банковата сметка, предоставена от представителя. Ищецът,
молителят или, според случая, кредиторът има задължението да плати
таксата.
В допълнение към държавните такси, изложени в Закона за
държавната такса и в Закона за съдебната такса, съществуват и други
административни такси като например административни налози на
федералното правителство, на провинциите и общините, консулски такси,
патентни такси, такси за търговска марка и авторско право, такса за
калибриране и много други.

2.2.
Институционална рамка на националната/регионалната
политика за такси
Федералният ред за държавните вземания (Bundesabgabenordnung)
засяга „ властите по вземанията“ (Abgabenbehörden). Това са федералните,
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провинциалните и общинските органи, натоварени със събирането на
държавните вземания (с изключение на административните такси) и
вноски.

Законът

за

организацията

на

администрацията

по

държавнивземания от 2010 г. (Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz,
AVOG 2010) постановява следните федерални данъчни органи:
- Федерално министерство на финансите (Bundesministerium für
Finanzen)
- Съответни органи по приходите (Finanzämter) са агенцията по
приходи със специфични задължения (Finanzamt mit besonderem
Aufgabenkreis (чл. 19): агенцията по приходи за такси и данъци върху
сделки.
- Съгласно федералният закон за Независимия финансов сенат
(Unabhängigen Finanzsenatgesetz, UFSG), Независимият финансов
сенат

и

неговите

подразделения

(провинциални

сенати)

са

второстепенни разпоредители с държавни вземания.
Провинциите и общините също могат да играят ролята на власти по
държавните вземания. Част от правомощията на един кмет на провинция
е да бъде първостепенен разпоредител с държавни вземания и в това си
качество тя/той е законово задължен да действа независимо. При тези
обстоятелства общинските представител са второстепенни разпоредители.
Що се отнася до прехвърлените му федерални и провинциални
правомощия, кметът действа в съгласие със закона (например като
провинциален орган по вписванията или провинциален орган по
вземанията) и в този случай той изпълнява правомощията от името и за
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сметка на първостепенните разпоредители (федерални/провинциални
органи) и е задължен да следва указанията им.
Законите, които регулират таксите за радио- и телевизионно
излъчване и дейностите на Австрийския орган за лицензиране на
телевизиите (Gebühren Info Service GmbH - GIS) са изложени в Закона за
таксите

за

радио-

и

телевизионно

излъчване

от

1999

г.

(Rundfunkgebührengesetz). Това е пример за частна организация, на която е
възложено упражняване на държавни функции (Beliehene). Този модел
позволява по-добра ефективност и изпълнението на задължението за
самостоятелно финансиране (един от Маастрихтските критерии17) в
сравнение с „класическия“ административен модел.
Съществува такса за използване на повечето автомагистрали и
шосета в Австрия. Федералният министър на транспорта, иновациите и
технологиите определя таксите и пътищата, за които те се прилагат.
Приходите сe заделят и трябва да бъдат изцяло използвани за строеж,
финансиране и поддръжка на пътища.
Съгласно разпоредбите на Федералния закон за пътни такси от 2002
г.

(Bundesstraßen-Mautgesetzes)

Компанията

за

финансиране

на

автомагистралите и шосетата има право, в зависимост от позволеното
максимално тегло на превозното средство, да облага с такси потребителите

Критериите за конвергенция (известни също като Маастрихтски критерии) са критериите за страните членки на
Европейския съюз да навлязат в третия етап на европейския Икономически и паричен съюз и да приемат еврото като
своя валута. Четирите основни критерия се базират на член 121(1) от Договора за създаване на Европейска общност.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_convergence_criteria обновен на 22.11.2012 г.)
17
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на всички магистрали и шосета, или с винетка за ограничен период от
време (до 3,5 тона), или с такса за километраж (над 3,5 тона).
От гледна точка на публичните финанси държавните такси са
неданъчни приходи от публичния сектор подобни на плащанията. По този
начин се създава връзка между предоставяната публична услуга и
финансовия принос направен от потребителя на услугата.
Държавните такси се създават и въвеждат с държавни закони
(наредби и укази). Според съдебната практика на Конституционния съд
(Verfassungsgerichtshof) общините имат право да събират частноправни
вноски вместо държавни такси18.
Структурата на държавната такса зависи от реалните обстоятелства.
Основните фактори са кой плаща таксата, нейната стойност и моментът, в
който тя възниква.
Някои основни принципи, като например принципът за покритие на
разходите, трябва да бъдат взети предвид, когато се определя размера на
държавна такса. Размерът на таксата трябва да съответства на стойността
на предоставяната услуга. Това отчасти е изискване за привеждане на
таксата в съответствие със стойността, отчасти цели да надвиши
стойността, в зависимост от това дали става дума за административна или
потребителска такса.
Вж. ÖWAV 1996, S. 13., Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (Hrsg.), 1996: Grundsätze der
Gebührenkalkulation in der Siedlungswasser- und Abfallwirtschaft am Beispiel der Abwasserentsorgung.– ÖWAVArbeitsbehelf Nr. 16, Wien, 64 S.
18
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Най-различни такси могат да бъдат събирани от общините за
използването на публични услуги или собственост, експлоатирани за
целите на публичната администрация.
Единична потребителска такса (типична за водоснабдяване и отпадъчни
води)
- Такса за свързване като специална вноска за покритие на разходите
по строителство.
- Вноска от заинтересованите страни за покритие на финансовата
стойност на публични съоръжения и имущество, които все още не са
влезли в експлоатация (например, парцел земя в зона, която предстои
да бъде разработена за публична експлоатация).
Текущи потребителски такси (свързани с обезвреждане на отпадъци)
- Постоянни такси/задължителни такси – могат да бъдат разделени на
постоянни

такси,

които

не

са

свързани

с

потребление

и

потребителски такси, които са свързани с потребление.
- Потребителски такси/такси за услуга – такси, които се изчисляват
точно според предоставената услуга (основани на реални стандарти –
Wirklichkeitsmaßstäbe).
- Такси с единна ставка – например основани на броя хора или
размера на домакинството (основани на вероятностни стандарти –
Wahrscheinlichkeitsmaßstäbe). Те предполагат, че размерът на
отпадъците расте правопорционално на броя на хората (принцип на
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пропорционалност,

базирана

на

услуга

-

Prinzip

der

Leistungsproportionalität).
Системата на таксите трябва да създава стимули за постигане на
целите, например таксите за управление на отпадъци трябва да бъдат
определени по такъв начин, че да насърчават нагласите за предотвратяване
на причиняването на отпадъци и тяхното намаляване с цел да се съхранят
суровините и енергийните запаси, както и да се опази околната среда и да
се намалят депата за отпадъци. Системата на държавните такси трябва да
наложи по-високи такси на домакинствата, които причиняват повече
отпадъци в сравнение с тези, които причиняват по-малко, и също така чрез
финансови средства трябва да насърчи предотвратяването на причиняване
на отпадъци и сортирането на отпадъци.
Приходите от държавни такси се повишават, а в резултат на това и
тяхното бюджетно значение. Като последица от повишаването (към
01.01.2012 г.) на таксите за водоснабдяване и събиране на отпадъци във
Виена, приходите са се увеличили с около 54 милиона евро (спрямо
предходната година) и са достигнали 425 милиона евро. Това представлява
увеличение от 0,3% до приблизително 3,7% на общия приход. (Според
бюджетната

прогноза

за

2012

г.

на

кметството

на

Виена19

(Budgetvoranschlag Vienna 2012) очаквания размер на приходите ще
достигне общо 11 427 553 000 евро).

19

Budgetvoranschlag Wien 2012

22

Aquivalenzprinzip (принцип на печалбата) - този принцип възниква на
общо фискално равнище (общите приходи от такси и вноски не трябва да
надхвърля всички изчислени разходи) и на равнището на индивидуално
разпределение на таксите (общата стойност на таксите трябва да бъде
разделена между отделните потребители според действителни критерии
(вж. ÖWAV 1997 A, стр. 10-11).
Съществуват големи разлики между общините по отношение на
таксите за управление на отпадъци и стойностите варират, например в
главните градове на Австрия стойността на член от семейството в
обикновен жилищен блок варира средно с плюс/минус 40%. Системата на
таксите,

услугите

предоставени

на

гражданите,

жилищната

инфраструктура и услугите и т.н. са много променливи. Това множество
различни фактори, свързани с разходите за обезвреждане и управление на
отпадъците, може значително да повлияе върху размера на начисляваните
такси20.
3. Оценка на въздействието на политиката за държавни такси
Сложността и взаимната обвързаност на факторите, които влияят
върху определна област на политиката, са огромни, така че тяхното
въздействие, особено в дългосрочна перспектива, може да бъде показано
само като пример в по-широкия контекст на предприети мерки и действия.

„Einflussfaktoren auf die Höhe der Müllgebühren, Informationen zur Umweltpolitik“ ; 164, Kammer für Arbeiter und
Angestellte für Wien, Abt. Umwelt und Verkehr, 2005
20
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Като цяло наличието на ефективен публичен сектор е от ключово
значение за благоприятстването на справедлив, прозрачен и равен достъп
до публични услуги за всички обществени словеве и по този начин до
участие в демократичната система. Публичните услуги в Австрия се
предоставят най-вече от малки, разделени общински и областни (Bezirk)
структури, което води до намалена ефективнст и качество.
Прилаганите в цяла Австрия успешни стратегии за предотвратяване
на причиняването на отпадъци помага да се намали въздействието върху
околната среда и да се подобри ефективното използване на ресурсите.
Виена е от особен интерес, заради иновативните инициативи за
предотвратяване на причиняването на отпадъци, осъществявани от
кметството на Виена.
Виена се нарежда сред най-чистите градове в света. През 2010 г.
Виена беше наградена със званието „Световен град най-близко до
устойчиво управление на отпадъците21”. То ѝ беше присъдено от
международните организации за управление на отпадъците – Съвет за
изследване и технологии на енергия от отпадъци (WTERT) и Съвет за
устойчиво използване на ресурсите (SUR)22.
Предотвратяването на образуване на отпадъци и съхранението на
ресурсите са най-приоритетни за Виена. Това намира отражение в
21
22

http://www.wien.gv.at/english/politics/international/strategy/international-comparison.html - обновен на 22.11.2012 г.
http://www.wieninternational.at/en/content/environmental-city-vienna-50-green-space-en - обновен на 20.11.2012 г.
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множеството програми и инициативи на виенското кметство, които целят
устойчиво използване на ресурсите. Управлението на отпадъците във
Виена се основава на три стълба – „предотвратяване-разделянерециклиране“.
Виенската програма за управление на отпадъците от 2007 г. определя
няколко мерки, измежду всички останали, които трябва да бъдат
изпълнени: от предотвратяване на причиняването и разпиляването на
отпадъци, сортиране, събиране и обработване на отпадъците до
екосъобразното превозване на отпадъци.
Около 40% от отпадъците се събират разделно, което позволява те да
бъдат рециклирани. Централата за изгаряне на отпадъци „Spittelau“
осигурява централно отопление във Виена на повече от 60 000
домакинства. С централата “Biogas Wien” може да бъде получена чиста
енергия от органични отпадъци (това осигурява централно отопление на
600 домакинства във Виена)23.
Виенската програма за разделно събиране на отпадъците позволява
насърчаване на опазването на околната среда и намаляване на таксите за
събиране на отпадъци. Съществуват отделни контейнери за хартиени
отпадъци, стъклени отпадъци и обикновен битов боклук. Навсякъде в
града има допълнителни контейнери за метални (тенекиени) и пластмасови
бутилки. В супермаркетите могат да бъдат намерени специални кутии за

23

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf - обновен на 20.11.2012 г.
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събиране на употребявани батерии. Лекарствата с изтекъл срок могат да
бъдат върнати в аптеките.
Основната идея, която стои зад инициативите за предотвратяване на
причиняването на отпадъци, е да бъдат взети предвид по-широката
перспектива на различните начини на живот и начина, по който промяната
в потребителското поведение може силно да повлияе върху причиняването
на отпадъци.

3.1.
Социални последици – включва оценка на въздействието
върху качеството на живот на всички заинтересовани страни,
равенство, човешки права и т.н.
В съответствие с т.нар. основно право за данъчна законност
(Fiskalgeltung der Grundrechte) и освен за генериране на приход,
потребителските такси се използват също и за постигане на регулаторни
цели. Възможността за действие на общините, обаче е ограничена. Някои
поведенчески нагласи могат да бъдат повлияни чрез такси на принципа
„пълзяща скала“.
Определени видове такси (например такси за обезвреждане на
отпадъци) могат да гарантират възвръщане на средства въз основа на
поведенчески нагласи, които са социално желателни, или в зависимост от
случая, да интегрират мерки, които целят да окажат социално въздействие.
Възможно е да възникне конфликт между мерките за постигане на
социално въздействие и политиката за управление на отпадъци, когато се
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определят целите. Решение, което включва и принципа „замърсителят
плаща“ (Verursachergerechtigkeit), и мерки насочени към постигането на
социално въздействие, може например да бъде осигуряването на
специални такси за сeмейства с малки деца или проблемни членове.

3.2.
Въздействие върху околната среда – някои видове такси
може да имат въздействие върху емисиите на парникови газове и
т.н.
Финансовите стимули за сортиране на отпадъци и предотвратяване
на образуването на отпадъци може, когато е придружено от образование по
въпросите на управлението на отпадъци, да доведе до по-отговорно
отношение към околната среда. Таксите за управление на отпадъци трябва
да дадат възможност на гражданите да се възползват от образцови
екосъобразни нагласи като сортиране на боклука.
Например изгодни такси за извършено от индивидите или общината
компостиране (бонус за компостиране) представлява добро приложение на
основния принцип за предотвратяване на причиняването на отпадъци24.
4. Заключение и препоръки. Обобщение на най-добрите практики
Държавните такси и плащания могат да изпълняват различни
функции и да преследват различни цели. Не винаги, обаче е възможно
всички цели да се преследват безпроблемно.

Заложеният понякога

конфликт на интереси- например между целта на таксите за управление на

M. Neitsch, Ch. Nußmüller: „Verursacher- und Leistungsgerechte Abfallgebührensysteme Grundlagen und Vergleich
österreichischer Städte“, ARGE Müllvermeidung, Graz, 2005
24

27

отпадъци и политиката на определяне на възможно най- ниски такси,
(принципът „замърсителят плаща“ в противовес на целите на социалната
политика, като облекчаване на финансовата тежест за хората с ниски
доходи и имущество) може да не доведе до желателните екосъобразни
поведенчески нагласи. Решенията на тези и други конфликтни цели като
цяло не са постигнати чрез създаване на ефективна структура на
държавните вземания.
Сътрудничеството и регионалните и надрегионалните мрежи може
да имат за резултат по-големи икономии от мащаба.
Покриване на разходите/ съответствие на реалността – Прозрачното
приложение на икономически методи може да има за резултат
предоставянето

на

публични

услуги

по

един

по-икономичен

и

целесъобразен начин. Икономическите и финансови фактори, в частност
покритието

на

разходите

в

противовес

на

икономическата

жизнеспособност, трябва да бъдат оценявани по-балансирано.
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Приложение
Пример – свързване към пречиствателна система на отпадъчни води и
такси за потребление, провинция Горна Австрия25
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Съгласно указанията за финансиране на провинция Горна Австрия,
общините, които получават средства от провинцията за изграждането на
пречиствателна станция за отпадъчни води, трябва да бъдат обложени с
минимална такса.
В услуга на общините, Асоциацията на горноавстрийските общини
дава примерен режим на таксите, който покрива основните елементи, и
към който могат да се прибавят и други разходи. Общините, които не
могат да балансират обичайните си бюджети са задължени да събират
потребителска такса за пречистване на отпадъчни води, която е най-малко
20 цента повече от минималната такса на провинцията.
Минимални такси:
2011
Такса за свързване към
пречиствателна
2, 891 евро (без ДДС)
система
(единична):
Потребителска такса за
пречистване
на
3, 22 евро/м³ (без ДДС)
отпадъчни води
(текуща):
-

2012
2, 990 евро (без ДДС)

3, 33 евро/м³ (без ДДС)

Изчисляване на таксата за свързване към пречиствателна

станция за отпадъчни води
Размерът на таксата за свързване към общинската пречиствателна станция
за отпадъчни води обикновено зависи от размера на сградата, която трябва
да бъде свързана.
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Изчисляване на потребителската такса за пречистване:

-

В повечето случаи текущата потребителска такса за пречистване се
изчислява според обема на изразходваната вода. Потреблението на вода се
измерва и чрез водомери като част от общинската система за снабдяване с
питейна вода, или ако те липсват, тогава може да бъде изчислено на базата
на фактори, които отразяват потреблението (например 35-40 м³ на човек за
една година или друг подобен подход).
Общините определят таксите в рамките на системата на таксите.
За да се справят с големия дял фиксирани разходи, които възникват
независимо от потреблението (например вили), нарастващ брой общини
(понастоящем 25% в Горна Австрия) събират комбинация от постоянни
такси

и

потребителски

такси.

Потребителските

такси

насърчават

икономичното използване на водните ресурси.

-

Ревизионен акт и дата за плащане:

Таксата за свързване към пречиствателната станция е дължима, когато
сградата е свързана с общинската пречиствателна система и във всички
случаи се облага с административен акт. Общината може да изисква
предварително плащане (до 80%). Като цяло текущата потребителска такса
за пречистване се изплаща на вноски след получаване на известие за
плащане.

32

