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1. Резюме
Държавната такса е финансово плащане със задължителен характер,
което не подлежи на възстановяване и се налага едностранно от
държавните власти. Принципите за събиране на таксите и стойността им се
определя от закони. Задължението за плащане на такси се налага на
физически и юридически лица, както и на неперсонифицирани правни
субекти.
Полската система на такси включва такси за услуги, предоставяни от
различните подразделения на публичния сектор – тези такси съответстват
(предполага се, че съответстват) на разходите за предоставяне на услугите,
с възможност да бъде добавена печалба, както и такси подобни на
данъците, свързани с дейностите на публичните власти1. Понякога таксите
са високи, за да се предотврати нежелателно формално използване на
предоставяните процедури (например формално завеждане на дело с цел
да се печели време и да се възпрепятства законово упражняване на права
от титуляра им). Някои такси имат данъчни функции, например високите
такси за рядко предоставяни концесии (в радио- и телевизионния сектор, в
строителството и за платени пътни магистрали). Системата на държавни
такси включва също т.нар. местни такси, които са източник на доход за
органите на местно управление.
1

Възможността да се добави печалба не е специално упомената в нито един закон. В голямата част от случаите тя произтича от
проблема, свързан с изчислението на действителната цена (оценка на равностойността с разходите).
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Този доклад представя функциите на таксите в Полша, тяхната цел и
класификация.

2. Контекст
Системата на таксите в Полша е сложна, поради голямата им
диверсификация- голям брой и видове такси, разнообразни методи за
изчисление на размера 2, многообразни функции и характер (понякога са
подобни на данъка, понякога – на цената, друг път – на глобата). Големият
брой и разнообразието на таксите се обосновава с разнообразието от
публични и правни взаимоотношения, както и с нуждата да се покрият
разходите за функциониране на публичните институции. Например
съществуват 196 такси, изисквани от Министерство на правосъдието и
подчинените му институции3.
За да бъде разбрана системата на таксите в Полша, е необходимо те
да се систематизират. Този доклад има за цел да класифицира таксите въз
основа на няколко основни критерия.
Основните определения, както и разликите между такса, цена, данък
и глоба, са представени по-долу.

2
3

Вж. примерите в Приложение 2.
Съобщение на министъра на финансите за официалните такси и гербовите налози, плащани от гражданите (KRM-24-174-11).
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2.1. Основни определения
Такса е финансово плащане със задължителен, невъзвръщаем
характер, определен едностранно и събиран от публичните власти за
специални официални дейности и услуги, предоставяни от различни части
на публичния сектор.
Таксите са публични вземания, ако задължението да се плащат е
наложено от публични законови разпоредби (член 3, раздел 2, точка 1 на
Закона за публичните финанси). Когато един държавен орган е задължен
да извърши определено действие по силата на нормативни разпоредби,
които предвиждат и точно определена такса затова, тази такса се определя
като държавно вземане.
Таксите представляват приходи на публичните институции, които
често покриват разходите за извършване на официални дейности и
публични услуги. Става дума за общ принцип т.е. отнася се в еднаква
степен до всички индивиди, които използват дадена услуга.
Държавните

такси

се

събират

за

услуги,

които

включват

извършването на официално действие, или за услуги, предоставени от
органите на централното и местно управление4. Признаването на
задължението за плащане на таксата е свързано с наличието на определено
действително правно положение, правно събитие, постановено от

4

Вж.: J. Gliniecka: Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Gdańsk 2007, p.
12; L. Adam, M. Mazurkiewicz, Opłaty, (in:) System instytucji prawno-finansowych PRL, v.: III, part II, edit. M. Weralski, publishing house
PAN, Warsaw 1985, стр. 467 и 469.
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държавата в закон5 или в наредба на орган на местното управление.
Задължението за плащане на такса се признава независимо от това дали
субектите, задължени да платят таксата, са поискали от публичните власти
извършването на някакви дейности, или са били задължени по закон да
поискат извършването на такива дейности6.
Разликата между таксата и цената произтича от липсата на
алтернатива (при цената заинтересованият субект може да избегне
плащането на цената, като избере други стоки или услуги, или като
преустанови потреблението)7.
Двустранният характер на задължението различава таксата от данъка
(събирането на таксата обикновено е свързано с действие, което платецът
очаква от държавата или друг публичен субект, или изисква предприемане
на конкретна дейност според закона във връзка с неговото положение)8.
За разлика от глобите таксите не са санкции или форма на
задължение за извършено нарушение (свързано с бизнес или срещу
околната среда). В сферата на околната среда те се събират за законна
експлоатация на природните ресурси (въпреки че и глобите, и таксите
трябва да имат възпитателна функция и да насърчават желателни
поведенчески нагласи)9.

L. Adam, M. Mazurkiewicz: Opłaty, op. cit., стр. 469.
J. Gliniecka: Zasady polskiego prawa dochodów samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001, стр. 61.
7
L. Adam, Prawo finansowe, Warsaw 1967
8
Gliniecka J. Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Gdańsk 2007
9
Radecki W. Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska, Wrocław 1985
5
6
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2.2. Социално-икономически контекст
Държавните такси са се прилагали още в ранния държавнически
период и са включвали и предоставяне на услуги от граждани, които са
упражнявали някои от правомощията на

публичните органи по своя

инициатива. В течение на времето тези такси са наложени също за
официални дейности предприети не по инициатива на гражданите10.
В Полша таксите са форма на публичен приход с ограничено
фискално значение. Делът на таксите в общия бюджет на публичния
сектор в Полша през 2011 г. беше 0,25%, от което следва, че неговата роля
във фискалната политика е незначителна. Скромното значение като
източник на приходи, обаче не е причина таксите да се премахват или да се
заменят с публични приходи в други форми. Това е така, защото целта на
таксите в системата на публичните приходи не е само да бъдат източник на
приходи, а също да влияят върху решенията на участниците на пазара,
както и да развиват икономическите и социални взаимоотношения.
Изпълнението на тези функции зависи от вида и размера на таксата,
нейната правна структура и съответната финансова тежест върху лицата.
Замяната на данъци с такси стана нещо обикновено за полската
система на държавните такси. В резултат от разширяването на приложното
поле на таксите, разликата между данъци и държавни такси постепенно
изчезва. Таксата в нарастваща степен престава да бъде форма на публичен
приход, който включва плащане, и се превръща в данък с по-малка
техническа сложност. Пример за замяната на данък с такса е замяната на
10

Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce, Wydawnictwo Branta 2007

8

данъка за кучета. Промяната на терминологията през 2008 г. беше
необходима, защото данъкът за кучета не беше с общозадължителен
характер и без никакви промени щеше

да наруши разпоредбите на

Конституцията, които позволяват постановяване на данъци само със закон.
Щом таксата се характеризира като плащане без общозадължителен
характер, тя може да се въвежда с наредба от органите на местно
управление. Общинският съвет определя броя, начините за събиране на
приходите от такси и датите за плащане, и размера им. Той може също така
да направи допълнения към установените от закона изключения.
Не се налагало досега политиката за такси в Полша да се
хармонизира с политиките на ЕС, тъй като промяната на цялата
икономическа система беше направена преди Полша да се присъедини към
ЕС.
2.3. Основна цел и обхват на националната политика за такси в
Полша
Полската система на такси включва две основни групи: такси за
официални услуги, т.е. такси за дейности на публичните институции, и
такси за материални и нематериални действия на различните публични
бизнес оператори. В първия случай таксата представлява частично или
пълно възстановяване на разходите на публичния сектор, направени във
връзка с конкретните дейности. Освен това таксите от този тип проявяват
всички останали характеристики на данъка (цел, предмет, основание,
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категории, изключения и облекчения). Това цели да замаскира реалния
характер на данъчното действие11.
В същото време, ако таксата отразява (частично или изцяло)
печалбите, получени от заинтересованите субекти, тя се уподобява на
цената. Цената винаги отразява стойността на дадена услуга или предмет,
докато държавната такса не винаги отразява стойността на услугата.
Като публично вземане държавната такса изпълнява няколко
функции. Таксите имат – или поне трябва да имат – фискална функция
(нарича се също функция за генериране на приходи)12.
От фискална гледна точка целта на таксата е да възстанови разходите
на публичния субект, свързани с предоставянето на услугата, и поради тази
причина размерът ѝ е свързан с вида извършени дейности и тяхната
трудоемкост. Размерът на тези разходи трябва да бъде горната граница на
държавната такса13. Поради затруднения за определяне на реалните
разходи са направени опити размерът на таксата да се обвърже с ползите,
които субектът, плащащ таксата, получава в резултат от извършените от
публичния

субект

дейности

(например

таксата

за

концесия

за

упражняването на някаква дейност)14.

11

Kosikowski, Ruśkowski, Borodo, Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer
L. Adam, M. Mazurkiewicz: Opłaty, op. cit., стр. 469
13
Kosikowski, Ruśkowski, Borodo, Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolteres Kluwer
14
Голяма част от публичните институции имат затруднения при детайлната спецификация на реалните административни разходи
за дейностите, които се облагат с такси. Не съществува общ модел за оценка на тези разходи. При някои такси проблемът при
оценяване на тяхната равностойнст се дължи на спецификата на дейностите, за които се прилагат (например съдебни такси, такси
за заверка свързани със строителен процес). Разходите, които биха възникнали във връзка с оценката са пречка да се направят подетайлни оценки.
12
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Таксите също така имат нефискални функции, които целят да
повлияят позицията или поведението на субекта, задължен да плаща
таксата15. Тези функции се смятат за второстепенни, тъй като таксата има
главно финансова цел16. Нефинансовите функции са преразпределителна
(регулативна) функция, функция за намеса (включително за забрана), както
и функция за регистрация и контрол17.
Преразпределителната функция включва влияние върху финансовите
ресурси на лицата, които са облагани с такса. Когато публичните субекти
придобиват финансови средства чрез таксите, финансовите активи на
частните субекти намаляват, съответно намалява търсенето на стоки и
услуги. Обхватът на подобно преразпределение се ограничава само до
лицата, които са задължени да плащат въпросните такси.
Таксите също така целят намеса и забрана. Чрез таксите публичните
власти могат да насърчат субектите задължени да се държат по определен
начин, съответстващ на тяхното очакване (положително влияние), и да ги
накарат (принудят) да се държат по желания начин. Положителното
въздействие на таксите е проява на функцията за намеса, която цели да
стимулира поведенческите нагласи на субектите. Във втория случай
наблюдаваме т.нар. отрицателно въздействие на таксите (функция за
забрана), което може да бъде насочено към ограничаване (между другото
чрез размера на таксата) – мотивирано от обществения интерес – на

15

Няма разпоредба или закон, които да се отнасят до такава функция на таксите като цяло, тя е по замисъл на законодателя в
случай на специфични такси.
16
Gliniecka: Zasady..., op. cit., стр. 64.
17
E. Denek, J. Sobiech, J. Wolniak: Finanse publiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warsaw 2001, стр. 122.
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достъпа до някои действия (услуги) или изгоди, свързани с таксата18. В
случая на таксите за административни дейности тази функция включва
осуетяване на заниманието на публичните власти с прекалено или твърде
трудни дейности19.
Таксите имат също функции за регистрация и контрол. Като
регистрират направените плащания, публичните субекти получават
информация за действителното състояние на социалните и икономическите
явления в икономиката. Освен това събирането на някои такси може да
включва задължения за регистрация на субектите, които са задължени да
платят тези такси. Това позволява да се контролират дейностите на
частните субекти.
Някои такси (свързани с експлоатацията на околната среда) имат
също възстановителна функция, която може да се разбира като коригиране
на щетите и покриване на загубите, претърпени от засеганатата страна. В
по-общ план тази функция означава, че таксата представлява еднократно
плащане и обезщетение на дружеството за замърсяването на околната
среда или изполването на ресурсите20.
3. Структура на политиката за такси в Полша
В Полша е възможно да се идентифицират такси, които проявяват
характеристиките

на

данъците

(например

гербовия

налог),

административните такси (например консулските такси), концесионни
Gliniecka: Opłaty..., op. cit., стр. 75.
Gliniecka: Opłaty..., op. cit., стр. 76.
20
Gliniecka: Opłaty..., op. cit., стр. 76
18
19
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такси (такси за разрешителни, пропуски, концесии), санкционни и
легализационни такси (такси събирани въз основа на закона за
строителството) и съдебни такси. Освен това разнообразието на таксите е
свързано също с базата за определяне на техния размер, която зависи от
предмета на таксите. Например таксите могат да бъдат изчислявани на база
на вида и броя на документите, вида действие (услуга), степента на
сложност на официалните дейности, разходите за труд, цена на труда на
звеното по изследвания. Основата може също да бъде свързана със
стойността на предмета на дейност (типично за съдебните такси) или дори
с

очаквано

нарастване

градоустройствена

такса)

на
или

стойността
може

на

също

предмета
да

бъде

(например
свързана

с

потенциалните ползи на субекта, който иска разрешително за извършване
на някакви дейности (например концесия).
Таксите и другите държавни вземания генерират многобройни и
разнообразни категории бюджетни приходи . Някои от публичните услуги
се предоставят безплатно (училища), други се облагат с плащания,
изчислени така че да покриват частично или напълно цената на услугата
(детски градини). Степента, в която общите разходи трябва да бъдат
споделени от потребителите зависи от

националните или/и местните

политики.
Данъците обикновено са първичният източник на публичен приход и
те захранват държавния бюджет. Данъците, които се причисляват към
местния бюджет, са малко (данък сгради, данъци, наложени върху:
земеделие, лесовъдство, МПС, кучета, наследство и дарения, и граждански
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сделки). Местните такси, които проявяват характеристики на данъци са
следните:


Гербов налог (но също може да захранва държавния бюджет)



Пазарна такса



Курортна такса



Tакса за минна дейност



Такса за недвижими имоти



Такса за планиране



Такса за ловна дейност



Такса за използване на разрешителни за търговия с алкохолни

напитки


Такса за функциониране на депа за ядрени отпадъци



Такса за отсичане на дървета или храсти

3.1. Законодателна рамка на националната политика за такси
Националната политика за такси беше определена от необходимостта
за хармонизиране на полското законодателство с това на ЕС. В резултат
част от полското законодателство беше хармонизирано и съгласувано с
това на ЕС. В Полша, както в други страни членки на ЕС, се прилагат
различни изключения. Тенденцията е обаче те да намаляват.
Най-важните разпоредби за политиката за такси са включени в следните
закони:
 Закон за публичните финанси (1998 г.)
 Закон за приходите на териториалното самоуправление (1998 г.)
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 Закон за местните такси и данъци (1991 г.).
Общото правило гласи, че максималните стойности на таксите се
определят в основното законодателство, докато органите на местно
управление могат да определят собствени стойности, които са равни или
по-ниски от „горната граница“. В Полша Министерство на финансите
отговаря за данъчната политика и следователно за политиката за такси.
Одобряването и контрола на таксите спада към общия надзор и контрол
над институциите в публичния сектор. Липсва институция, която да се
занимава с контрола на таксите.
Държавните такси и финансовите вземания по принцип се
управляват от Данъчния кодекс и се определят с административни
решения. Те могат също така да бъдат определени със закон.
Държавните такси имат противоречив правен характер21 . Това се
дължи на факта, че някои такси проявяват характеристики сходни с тези на
цената за услуга (т.нар. такси събирани за използването на инфраструктура
поддържана в обществен интерес).
Тази категория включва такси за публични услуги (например
посещение в ботаническата и зоологическата градина), както и такси за
правото на използване на стоки, които подлежат на специална защита в
обществен интерес (например такси за експлоатация на околната среда с
бизнес намерения, такси за специална употреба на водите и водните

21

Забележки към чл. 2 на Закона – Данъчен кодекс, C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla, Ustawa Ordynacja podatkowa.
Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2003, edition III.
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структури, такси за складиране на отпадъци и сметищата, такси за
лабораторни изследвания на проби от токсични вещества, такси за
записване, такси за услуги на властите по технически надзор и др.).
Междувременно административни такси се събират за конкретно
официално действие. Тази категория включва такси за услуги на
публичната администрация (централна и местна). Те включват гербов
налог, административна такса, паспортна такса, потребителска такса, такса
за легализация, такса за провеждане на аналзи, патентна такса и др.22.
Голяма част от тези такси се управляват от разпоредбите на Данъчния
кодекс. Той е резултат на законите, които определят тези такси или от
факта, че обикновено данъчните власти или други власти, имат право да ги
събират, като обикновено действат като ремитент или инкасатор23.
3.2. Институционална рамка на националната политика за такси
Поради разнообразието на държавни такси ще бъде трудно да се
определи обща формула, която да позволи да се определи размера на
таксите на базата на еднакъв модел, включително моделът базиран на
оценка на разходите за административни дейности. Изглежда невъзможно
да се определят точно разходите за дейностите (услугите) на публичен или
правен субект, най-вече защото неизмерими фактори, като необходимостта
от ефективни дейности на публичния орган или усилия за осигуряване на

22

C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla, Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2003, edition III.
Вж. обясненията на министъра на финансите от 8 април 1998 г., no. PO 6-N/861-1150-7547/97, SP/PO-K-861-858-4802/98, SP 1/S861-101-1736/99
23

16

общ достъп до информация, също се вземат предвид, когато се определя
размера на таксите.
Основният проблем включва избирането на модел на финансовото
взаимоотношение между държавата и гражданина. Първият модел се
основава на най-голяма финансова тежест с универсален характер.
Данъкоплатецът плаща по-високи данъци, но поради неговия значителен
принос за финансирането на публичната адмнистрация, той използва
относително голямо множество услуги безплатно. Това означава по-малко
такси, по-високи данъци и участие на всички граждани във финансирането
на публичната администрация. Вторият модел се основава на поограничени универсални тежести наложени на гражданите (по-слабо
участие

във

финансирането

на

функционирането

на

публичната

администрация), като задължението за финансиране на дейностите на
публичната администрация принадлежи на гражданите, които реално
използват дейностите предоставяни от публичните органи. Това означава
по-ниски данъци, по-високи такси и по-голям брой такси в системата. За
този модел е типично разграничението между категорията дейности, които
гражданинът има право да поиска, тъй като те представляват изпълнение
на неговите граждански права, и категорията дейности, които произтичат
от неговите индивидуални нужди. В Полша е възприет среден вариант на
тези два модела.
3.3. Определяне и класификация на таксите
Държавните такси могат да бъдат класифицирани въз основа на
различни критерии. Като се има предвид субекта, който събира таксите, е
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възможно да се разграничат такси, наложени от държавата и източници на
приход за държавния бюджет (държавни такси) или на приходи на субекти
от подсектора на правителствените публични финанси24, такси наложени
от органи на местното управление, които са източник на приходи за
общини, окръзи и провинции (местни такси, такси наложени от местните
власти), или източникът на приходи (доход) на субекти от подсектора на
публични финанси на органите на местно управление. Освен това могат да
се разграничат такси за случаи, в които държавата и местните власти са
активни субекти едновременно, което представлява общ източник на
приходи от държавните и местните органи на управление (общи такси)25.
В същото време като се има предвид правната основа за вземане на
такси, таксите могат да бъдат разделени на „гражданскоправни вземания”
и „държавни и правни вземания”. Гражданскоправните вземания се
събират въз основа на споразумение (не задължително в писмен вид),
сключено между получателя на услугата и доставчика на услугата.
Таксите, които се основават на нормативни разпоредби представляват
другата група26.
Освен това възможно е да се разграничи такса, основана на предмета
на таксата. От тази гледна точка в литературата се откриват следните
категории:
1) такси за услуги, предоставени от държавните власти и органите
на местно управление;
24

Например таксата, която е източник на финансиране на дейностите на Националния съвет по радио- и телевизионно излъчване
(постоянна такса за радио и телевизия)
25
J. Gliniecka: Opłaty..., op. cit., стр. 43–68.
26
Kańduła: Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003, стр. 78.
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2) такси за услуги, предоставени от органите на централното и
местно управление, както и юридически лица, които са
собственост на органите на цнтрално и местно управление;
3) такси за правото за изполване на стоките, които подлежат на
специална защита в публичен интерес;
4) „нестандартни“ такси, които имат формата на вноски и т.нар.
допълнителни такси27.
Таксите за официални дейности са възстановяване на разходите (или
частично възстановяване), възникнали във връзка с изпълнението на
дейност от държавата. Те могат да бъдат разделени на административни
такси и съдебни такси. Първият вид такси се събира във връзка със
специфични

дейности

на

административните

органи

(например

разглеждане на молба), докато вторият вид такси се отнасят до дейностите
на съда. Таксите свързани с дейностите на съдилищата, попадащи в
компетенциите на министъра на правосъдието, са специална група –
съществуват около 170 такси свързани с дейностите на съдилищата (такси
за съдебни производства, административни такси, такси за вписвания в
регистър и счетоводни книги на съдилищата и т.н.)28.
Те могат да бъдат разделени на:
а) такси за граждански производства;
б) такси за наказателни производства;

27
28

L. Adam, M. Mazurkiewicz: Opłaty, op. cit., стр. 476.
Съобщение на министъра на финансите за официалните такси и гербовите налози, плащани от гражданите (KRM-24-174-11)
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в) такси за съдебни и административни производство29.
Следващата категория включва таксите, които се събират за услуги
на субекти от публичния финансов сектор (дружества за комунални
услуги), които предоставят непазарни услуги (услуги, които субектите от
частния сектор не искат или не могат да предоставят). При нестопански
услуги таксите позволяват частично възстановяване на разходите за
тяхното предоставяне. В този случай таксата е подобна на цената30. Такива
такси се събират между другото за услуги, които включват потребление (за
използване на съоръжения, които се поддържат в обществен интерес).
Държавните такси, които се събират във връзка с материални или
нематериални действия (например получаване на право) включват:
а) такси за заверки;
б) патентни такси;
в) такси за превръщане на правото на потребление в право на
собственост;
г) такси за изключване на земеделски и горски територии от
произвoдствено потребление, което няма земеделска или лесовъдска
цел;
д) такси за докуване;
е) ветеринарни и санитарни такси;
ж) такси за престой в санаториум;
з) такси за ползване на някои общински съоръжения
29

Примерите в приложението.
Разпоредбите на Данъчния кодекс не са приложими към този вид такси. Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce, Wydawnictwo
Branta 2007
30
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и) такси за изучаване на занаят;
и) такса за изследване за участие в професионално изследване и т.н.31
Държавните такси, свързани с правната защита на околната среда
(екологични такси) са тясно свързани с някои задачи, основно в областта
на развитието и защитата на естествената околна среда като общо благо.
Тази категория може също да включва такси свързани с правото да се
извършват бизнес дейности, които вредят или излагат на риск околната
среда в степен, която не може или е трудно да бъде измерена, които –
поради своя характер – служат за обезщетение и компенсация. Например
те включват:
а) такси за използване на околната среда с бизнес цели;
б) такси за потребление на вода;
в) такси за емисии на газове или изпарения в атмосферата;
г) такси за депониране на отпадъци;
д) такси за изсичане на дървета и храсти и т.н.
Като се взема предвид потенциалното въздействие на държавните
такси върху решенията (поведение, нагласи) на субектите, които трябва да
плащат тези такси, както и развитието на бизнес и социални
взаимоотношения, е възможно да се разграничат различни прояви на това
въздействие (забранителна, предпазна, ограничителна, компенсаторна,
образователна, психологическа, информационна, техническа и финансова
функция).
31

Примерите в приложението.
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Стойностите на таксите се изразяват в суми – в полски злоти или под
формата на процентна ставка. Те могат също да намерят изражение във
валутни единици, които впоследствие се превръщат в полски злоти.
Държавната такса се събира предварително „при източника“ или в
предварително определен период от време след получаване на известието
за плащане на таксата. Публичните институции могат да предскажат
датите на приход на таксите в бюджета само приблизително, като
използват статистически методи, основани на наблюдения върху честотата
на изпълнение на определени дейности или услуги от публичните власти32.
Таксите се плащат под формата на таксови марки, в брой или чрез
безкасово плащане. В голяма част от случаите правното задължение за
плащане на такса е свързано (или предшества) с услугите, което различава
таксата от данъка. Подобно решение премахва случаите на избягване на
таксата, тъй като при неплащане на таксата публичната институция
прекратява извършваните дейности. Това несложно взаимоотношение
опростява техническия метод за събиране на такси. Понякога обаче
размерът на таксата зависи от предварителното решение на дадена
публична институция (например прекратяване на съдебно производство).
В такъв случай размерът на таксата се определя впоследствие.
Таксата може да бъде символична и да не е необходимо да отразява
действителните разходи за официалните услуги, получени срещу платената
32

Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce, Wydawnictwo Branta 2007 by citizens (KRM-24-174-11)
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такса. Понякога обаче таксите са високи с цел да предотвратят ненужно
завеждане на официалното дело.
Системата на държавните такси също включва т.нар. местни такси,
които включват: пазарни налози, местни такси, курортни такси и
административни такси.
Пазарните налози се събират от физически лица, юридически лица и
неперсонифицирани правни субекти, които извършват търговка дейност на
пазарите. Пазарните налози проявяват характеристиките на данъците
върху продажба на стоки и услуги на пазарите, свързани с повече или помалко системни бизнес дейности включващи търговия. Данъчният
характер на пазарните налози произтича също от факта, че те могат да
бъдат събирани независимо от таксите за използване на пазарни
съоръжения или други услуги, предоставяни от пазарния оператор.
Специфичната структура на пазарните налози трябва да бъде регулирана
от общинския съвет, който, с наредба, определя дневна стойност,
принципи за нейното изчисление и плащане, включвайки в размера и
възнаграждението на лицата, които събират таксите. Законът определя
горна граница на дневната стойност на пазарния налог, която не може да
бъде надвишена от общинския съвет. Както в случая с други местни такси
и данъци, тази граница се увеличава от Министерството на финансите на
годишна база. Местната такса се плаща от физически лица, които
пребивават временно в областите с благоприятен климат, хубав пейзаж и
условия, които позволяват този престой за отдих, лечение или туризъм.
Таксата се събира за всеки ден престой в подобни местности. Местности, в
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които такава такса може да бъде събирана са определени в специалната
процедура. В тази процедура общинският съвет изпраща съответната
молба до управителя на провинцията (voivode), който подбира местностите,
отговарящи на предварително определениете критерии в съгласие с
министъра на околната среда. Общинският съвет може да въведе друго
изключение в допълнение към определените в закона33.
Детайлните принципи, от които се ръководи определянето и
събирането на таксите, падежните дати и стойностите, са определени от
общинския съвет с наредба. Тази такса играе важна финансова роля,
особено в общини и местности с туристическо и курортно значение.
Общинският съвет може също да въведе административна такса за
официални дейности на своите подчинени органи, ако тези дейности не
попадат в обхвата на Закона за гербовия налог. Общинският съвет
определя принципите за определяне и събиране, както и падежните дати на
тези такси. Финансовата система на общините включва също други такси с
различен характер и значение, регламентирани с отделни наредби. В
частност те включват такси за експлоатация на природата с бизнес цели,
както и таксите за престой в отрезвителното, такси за сертифициране на
произхода на животните, гербов налог, такси за превръщане на правото за
взимане под наем на публични недвижими имоти в право на собственост,
такси за удължаване, такси за недвижими имоти, годишни такси за
постоянно управление и изполване под наем на публични недвижими
имоти, такси за градоустройство, такси за разрешителни за продажба на
33

J. Frydryk op. cit. стр. 40
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алкохолни напитки, такси за паркиране, такси за използване на пътищата,
такси за престой в център за социални грижи34. Тези такси се основават на
отделни разпоредби.
Гербовият налог, събиран въз основа на закона за гербовия налог, е
най-важната такса, тъй като е източник на приходи за общините. Освен
това общините имат право на част от таксата за експлоатация (събирана
въз основа на Закона за геоложката и минната дейност).
4. Оценка на въздействието на политиката за такси
Държавата може да повлияе върху решенията на пазарните субекти,
като определи предмета на таксата, размера на таксата, изключенията,
случаите на освобождаване от такса и т.н. Това е проста форма на влияние
и нейната ефективност зависи от това доколко точно са разграничени
стойностите на държавните такси. Полската система включва таксите,
чиито стойности са точно разграничени от гледна точка на техните
функции (например гербовия налог), но също и таксите с недостатъчно
разграничение (например местни такси и курортни такси).
Обхватът на изпълняваните от тези такси функции и ефективността
на влиянието на тези такси са променливи и трудни за определяне.
Ефективното въздействие върху решенията на субектите, които плащат
тези такси, се увеличва, когато, например данъкът е заменен от такса,
какъвто е случая с гербовия налог за занаята.
34

Mackiewicz et al. Budżet i finanse 2007. Poradnik dla samorządów, Municipium, Warsaw 2008
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Ролята на таксите в системата на публичните приходи може да бъде
оценена. През 2011 г. общият приход от такси (официални такси и гербов
налог) в държавния бюджет, фондове и други обекти, както и в
общинските бюджети, възлиза на 1,5 млрд. полски злоти35. Това се равнява
на 0,25 процента от общия приход. Като цяло голяма част от общия приход
от такси са таксите за трезор, таксите за минна дейност и пазарните такси.
Няма данни, които позволяват да се представи динамиката на дела на
таксите в приходите на публичния сектор. Това може да бъде направено
само до известна степен. Графиката показва тенденция за намаляване на
дела на таксата за хазна, таксата за минна дейност и пазарната такса в
общия местен приход.

35

Съобщение на министъра на финансите за плащаните от гражданите официални такси и гербови налози (KRM-24-174-11)
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5. Заключения и препоръки
Функцията на държавната такса е важна, но не е достатъчно оценена.
Когато въвежда нови видове такси или променя съществуващите,
държавата или органите на местно управление трябва да вземат предвид
нагласата към наложеното платежно задължение. Важна е тежестта на
психологическия фактор, тъй като в социалните представи таксите
изглеждат (често илюзорно) по-малко обременителни от данъците.
Прилагането на данъци под името държавни такси или такси, които
са отчасти такси и отчасти данъци позволява по-цялостно осъществяване
на функциите на държавната такса. В полската система е утвърдено
различни вече съществуващи данъци да се събират под формата на
държавни такси. В течение на много години разделянето на данъци и такси
беше въпрос с второстепенно значение в сравнение с например
намерението да се създадат правни и финансови стимули за развитието на
някой икономически отрасъл (например услуги и занаятчийство).
Значението на регламентирането на функциите на държавните такси,
изразено във влиянието върху приходите и паричните разходи на
субектите, които плащат такси, е по-маловажно от данъчната функция и
функцията за намеса. Наличните средства на правните субекти се
регулират посредством таксите, защото при заплащането на такси част от
тези средства преминават към публичните институции и те ги
преразпределят за

финансиране на публични дейности. Държавата (или

органът на местно управление), като събират парични средства от
определени субекти, намалява до известна степен търсенето на услуги. В
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резултат таксите може да изпълняват функции подобни на данъците върху
потребление, като намаляват цялостното количество парични средства, с
които разполагат платците. Обхватът на подобна регулативна функция на
таксите е, поради самата им природа, ограничена до субекти, които са
задължени да плащат такива такси.
В полската система някои такси нямат второстепенни функции и
играят само финансова роля (да генерират публични приходи). Въпреки
второстепенното значение в системата на публичните приходите, тяхното
съществуване изглежда оправдано.
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7. Приложение 1
Извадка на такси за дейности на държавните органи и органите на местно
управление
Описание
Правна основа

Гербов налог
Икономически
сектор
x

Отговорна
институция
Самоуправление

Функция на таксата

Вестник на
Покриване на разходите свързани с услугата
законите
2006.225.1635
Таксата се плаща за:
Изготвяне на официален акт (например съставяне на брачно свидетелство, вписване в регистъра на
регулирани дейности)
Издаване на разрешително (разрешение, концесия), например разрешително за строеж
Попълване на документ
Основа за определяне на размера на таксата: Закон за гербовия налог от 16 ноември 2006 г. (Вестник на
законите № 225, абзац 1635, изменен).
Честота на промяна: веднъж годишно или няколко пъти в годината
Описание
Правна основа

Такса за издаване на удостоверение за регистрация, временно
разрешително и регистрационни табели на МПС
Икономически
Отговорна
Функция на таксата
сектор
институция
x
община
Покритие на стойността на
услугата

Вестник на законите
2005.108.908
Таксата се плаща за:
Издаване на удостоверение за регистрация, временно разрешително и регистрационни табели на МПС
Основа за определяне на размера на таксата: Наредба на Министъра на инфраструктурата от
22 декември 2003 г. за таксите за издаване на удостоверение за регистрация, временно разрешително и
регистрационни табели на МПС (Вестник на законите № 230, абзац 2302, изменен).
Честота на промените: веднъж на няколко години

Извадка на такси за наказателно производство
Описание
Правна основа
Вестник на законите
2009.146.1188
Таксата се плаща за:

Такси за адвокат
Икономически
сектор
x

Отговорна
институция
Министерство на
правосъдието

Функция на таксата
Покриване на разходите
свързани с услугата

Правна помощ по въпросите в областта на семейното право и попечителското право (например развод
и анулиране на брака, дело за придобиване на бащински права, тест за установяване на бащинство,
анулиране на молбата за бащинство на дете и прекратяване на осиновяването и т.н.).
Правна помощ по въпросите в областта на правото на собственост, други имуществени права и право
на поземлени и ипотечни регистри (например одобрение за придобиване на недвижима собственост по
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право за придобиване на собственост, отмяна на съсобственичество).
Правна помощ по въпросите в областта на наследственото право (например застраховане на
наследството, прeразглеждане, отказ от наследство, обявяване на завещание и молба за неговото
вписване).
Правна помощ по въпросите в областта на трудовото право (например прекратяване на договор за
наемане на работа, признаване на прекратяването на договор за наемане на работа за несъстоятелно,
връщане на работа и определяне на начина на прекратяване на трудовите взаимоотношения).
Правна помощ за производство по обжалване, разглеждане на жалби, касационно производство и др.
При вземането на решение за адвокатска такса за правно заместване, съдилището взема предвид
задължителните работни разходи на адвоката, както и характера на делото и приноса на адвоката за
разяснение и решаване на делото.
Основа за определяне на размера на таксата: Наредба на министъра на правосъдието от 28 септември
2002 г. относно таксите за адвокатски дейности и разходите за правна помощ предоставена от адвокат
със служебно назначение (ex officio), подкрепено от Държавния трезор (Вестник на законите от 2002 г.
№ 163, абзац 1348 изменен).

Извадка на такси за съдебни и административни производства
Описание
Правна основа

Административни такси за съдебни и административни производства
Икономически
Отговорна
Функция на таксата
сектор
институция
x
Министерство на
Покриване на разходите
правосъдието
свързани с услугата

Вестник на законите
2012.53.270
Таксата се плаща за:
Всяка страница на копие, сертификат, препис или друг документ издаден при поискване, базирано на
архива на съдебното и административно дело, както и потвърждение на правния и обвързващ
характер.
За копия и разпечатки на документи от архива на съдебното и административно дело, издадени при
поискване.
Основа за определяне на размера на таксата: Наредба на министъра на правосъдието от 16 декември
2003 г. относно размера на административните такси събирани при съдебни и административни дела
(Вестник на законите № 221, абзац 2192).

Извадка на такси за услуги предоставени от органите на централно и
местно управление, както и от юридически лица, които са собственост на
органите за централно и местно управление
Определение
Правна основа

Такси за дейности на патентни адвокати
Икономически
Отговорна
сектор
институция
x
Министерство на
правосъдието

Функция на таксата

Вестник на законите
Покритие на разходите за
1996.6.42
услугата
Таксата се плаща за:
Определяне на автора на изобретение
Определяне на правото на патент, правото на защита или правото на регистрация
Нарушение на патент, право на защита или право на регистрация
Одобрение на правото за използване на изобретение, полезни или индустриални модели, или на
правото за използване на търговска марка или географско означение, или загуба на правото за
изполване на географско означение
Прехвърляне на патент, право на защита или право на регистрация
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Дейности свързани с отчетност (например описание на патента или полезния модел)
Основа за определяне на размера на таксата: наредба на министъра на правосъдието от 2 декември
2003 г. относно таксите за дейности на патентни адвокати (Вестник на законите от 2003 г, № 212,
абзац 2076, изменен).

Извадка на такси за използване на стоки, които подлежат на защита
Описание
Правна база
Вестник на законите
2008.25.150

Такси за околна среда
Икономически
Отговорна
сектор
институция
x
Министерство на
околната среда

Функция на таксата
Ограничаване на дейностите,
които причиняват вреда на
обществото

Таксата се плаща за:
Такси за емисии на газове и изпарения в атмосферата
Емисии на газове в атмосферата при презареждане на автомобилни горива
Емисии на газове и изпарения в атмосферата, причинени от изгарянето на горива в двигатели с
вътрешно горене
Вещества, които се отделят във водата или почвата с отпадъчните води
Всмукване на подпочвени и повърхностни води
Основа за определяне на размера на таксата: Съобщение на министъра на околната среда от
26 септември 2011 г. относно размера на стойностите на таксите за околна среда за 2012 г. (Monitor
Polski No. 94, абзац 958).
Честота на промените: веднъж годишно
Описание
Правна основа

Такси за отсичане на дървета и храсти и глоби за унищожаване на
зеленината
Икономически Отговорна
Функция на таксата
сектор
институция
x
Министерство
Ограничаване на дейностите, които
на околната
причиняват вреда на обществото
среда

Вестник на
законите
2009.151.1220
Таксата се плаща за:
- изсичане на дървета – базира се на стойността в зависимост от диаметъра на ствола и вида на дървото
Правна основа: Съобщение на министъра на околната среда от 13 октомври 2011 г. относно размера на
таксите за отсичане на дървета и храсти и глоби за унищожаване на зеленината за 2012 г. (Monitor
Polski No. 95, абзац 963).
Честота на промените: веднъж годишно

8. Приложение 2. Примери за методи за изчисление
Съдебни такси за граждански дела

32

Таксата трябва да се плаща, когато документът, който подлежи на
плащане, се внася в съда. Таксата може да бъде:
а) твърда,
б) относителна или
в) базова.
Твърдата такса се събира за неимущественоправни дела и за дела за
конкретен акт на имущественото право. Размерът на таксата е постоянен,
независимо от стойността на спорната клауза и предмета на съдебното
дело. Твърдата такса не може да е по-ниска от 30 полски злоти и по-висока
от 100 000 полски злоти.
Относителната такса се събира за имущественоправни дела.
Таксата достига до 5% от стойността на спорната клауза или предмета на
съдебното дело и не може да бъде по-ниска от 30 полски злоти и по-висока
от 100 000 полски злоти.
Относителната такса за имущественоправни дела, в случаите когато
се разглежда групово дело, достига до 2% от стойността на спорната
клауза или предмета на съдебното дело и не може да бъде по-ниска от 30
полски злоти и по-висока от 100 000 полски злоти.
Базовата такса се събира в случаи, когато законите не предвиждат
да се плаща твърда такса, относителна такса или временна такса. Размерът
на базовата такса достига 30 полски злоти и това е минималната такса,
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която лицето е задължено да плати с документа, който подлежи на
плащане, освен ако законовият акт не постановява друго. Когато се
начислява базова такса, не може да се начисляват никакви други такси.
Председателят определя временната такса за подаване на документа
за имущественоправно дело, при които е невъзможно стойността на делото
да бъде оценена в момента на подаване на документа. Временната такса е
между 30 и 1 000 полски злоти, но когато става дума за разглеждане на
групови дела тя е между 100 и 10 000 полски злоти. В заявление, с което се
слага край на делата, съдът определя най-напред размера на крайната
такса, който е или цената базирана на стойността на предмета на спора,
определена по време на процеса, или цената определена от съда, в случай
че тя не е била изчислена. Във втория случай крайната такса определена от
съда не може да бъде по-висока от 5 000 полски злоти, като се има предвид
социалната значимост на делото и неговата сложност. Цялата такса се
извлича от петицията, общата петиция и съдебното решение по заведените
дела, освен ако законовият акт не постановява друго.
Половината от таксата се събира от отхвърляне на неприсъствено
решение и от молба за отхвърляне на европейските правила за плащане.
Четвъртата част на таксата се събира от:


Петиция

за

производство

за

преустановяване

на

нарушение


Петиция за производство по налагане на предупреждение

по електронен път
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Петата част се събира от:


Случайна намеса



Жалба, освен ако актът не постановява друго.

Три четвърти от таксата се събира от обвиняемия, в случай на
внасяне на такса като гаранция за плащане, която се дава при съдебни
дела. Размерът на част от таксите не може да бъде по-нисък от 30 полски
злоти. Когато таксата трябва да бъде взета преди установяването на крайна
такса, решението е да се плати временна такса и тя не може да е по-малко
от 30 полски злоти.
Такси за обръщение на финансови инструменти
От всяка компания, която е активна на регулирания пазар и от
Националния депозит се удържа такса за контрол. Тази такса не може да е
по-висока от 0,03 % от стойността на сделката, сключена на този пазар.
Всяка компания, която организира алтернативната система на
обръщение е задължена да плати такса за контрол. Тази такса не може да
бъде по-висока от 0,33% от приходите от споразуменията, сключени в тази
система, освен споразуменията, които са свързани с държавните ценни
книжа и спестовни облигации, емитирани от Полската национална банка.
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Също така преките сделки сключени от инвестиционните компании
подлежат на такса за контрол. Размерът не може да е по-висок от 0,015%
от приходите от тези сделки.
Инвестиционните компании са задължени да платят такса за споразумения,
когато предметът на сделката е продажба или покупка на брокерски
финансови инструменти, в случай че те не са официални ценни книжа.
Размерът на тази такса не може да надвишава 0,015% от приходите от тези
инструменти.
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