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Резюме
Докладът предоставя преглед на основните принципи на приложение
на регламентираните такси в Естония и описва основите, институциите,
които се занимават с таксите, целта и методиката за определяне на такси.
Докладът цели да изготви препоръки за разработване на политика за
таксите в България.
В Естония таксите се регламентират от закони и наредби на
правителството

и

министрите.

Законодателството

се

съставя

от

министерствата, които са отговорни за съответната сфера на дейност.
Законодателството

е

разработено

съобразно

със

съответното

законодателство на Европейския съюз и плановете за развитие в
различните икономически отрасли. Регламентите на ЕС, които служат за
основа при въвеждането на определени такси, са изложени в точка 2.3.
Например таксите за универсални услуги се основават на Директива
2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, изменена от
Директива 2009/136/ЕО. Определянето на таксите, свързани с продажбата
на газ, се основава на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета на Европейския съюз.
В естонското законодателство таксите се регламентират основно по
два начина – или се определя методика за ценообразуване на таксата, или в
нормата се определя конкретният и размер.
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Въведени са такси в областта на специалните социални услуги,
здравните услуги (за здравно осигурените лица), инфраструктурните
услуги

(електроенергия,

газ,

вода

и

продажба

на

топлоенергия,

комуникационни услуги), универсалните пощенски услуги, обществен
транспорт и услугите, свързани с организация на различни видове
транспорт (морски, въздушен, железопътен), услуги за превоз на отпадъци,
услуги, свързани с пенсионния фонд, ветеринарни услуги, услуги за
контрол на растителната защита и производство, правни услуги
(нотариални, адвокатски, такси за изпълнително производство), услуги
свързани с административна процедура и различни услуги, предоставяни
от държавата. Не е позволено хора, които търсят работа, да плащат такси
за услуги, свързани с пазара на труда.
Досега

оценката на въздействието на таксите в Естония не е

достатъчно застъпена. Понастоящем липсва цялостен подход към
регулирането на услугите и таксите в различните области се регулират
разделно. Липсва и съгласувана политика за ценообразуване на таксите.
Този доклад предвижда следните препоръки за подпомагане на
създаването на политика за такси в България:
 Да разработи съгласувани принципи на системата на държавни
такси, включително определяне на общите цели, отраслите и
видовете такси;
 При въвеждането на таксите, освен законодателството на ЕС и
плановете за развитие в различните отрасли на икономиката, да се
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вземат предвид също характеристиките на съответните целеви
групи;
 Да се разработи система за оценка на въздействието на таксите,
която позволява оценка на последиците от въведените такси;
 Да се въведе редовен преглед и актуализиране на създадените такси;

1.

Контекст

1.1. Основни определения
Универсални услуги – услуга отговаряща на някакви технически и
качествени изисквания с достъпна такса за крайния потребител, установена
по еднакъв начин във всички области (такси за свързване към публичната
телефонна мрежа и пощенски услуги).
Услуги по продажба на електроенергия – услуга при продажбата на
електроенергия, която позволява на потребителите на дребно да купуват
електроенергия от мрежово предприятие на достъпна и разумна цена,
съобразно принципа за равно третиране.
Такси

за

свързване

(инфраструктурно
инфраструктурна

–

такси,

предприятие),
мрежа

(газова

изисквани
за

от

свързване

мрежа,

мрежов

оператор

към

някаква

публична

мрежа

за

водоснабдяване, отоплителна мрежа и т.н.).
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Такси за мрежови услуги – такси, изисквани от мрежов оператор
(инфраструктурно

предприятие),

за

използване

на

някаква

инфраструктурна мрежа (газова мрежа, електрическа мрежа и т.н.) и за
безпроблемно снабдяване.
Такса за използване на железопътно трасе – такса, която предприятието
предоставящо услуги по железопътен транспорт плаща на железопътния
оператор.
Такса за редовни публични услуги – такси за редовни услуги (за
потребители на обществения транспорт) се определят от държавата или
органите за местно управление (например цените на билетите за градски
транспорт).
Такса за редовни търговски услуги – такси за редовни търговски услуги
се определят от транспортно предприятие.
Такси за пенсионните фондове – такси за администрацията на пенсионни
фондове.
Такси за издаване или обратно изкупуване на дялове от пенсионния
фонд – такси плащани от лицето, което участва в пенсионния фонд за
емитирани или откупени дялове.
Такса за осъществяване на контрол – такси плащани от предприятията
на държавните контролни органи за извършване на контролни функции,

8

регламентирани в съответните закони (например финансов контрол,
ветеринарен контрол, контрол върху здравословното състояние на
растенията);
Такса за предоставяне на държавна правна помощ – таксата се плаща
за лице, което не може, поради своето финансово състояние, да плати
правната услуга или може да я плати само частично в момента, когато е
необходима правна помощ;
Държавна такса – такса, която лице или организация трябва да плати по
законово установен начин, за да получи някакво право, благо или друга
облага. Държавната такса се плаща за обработването на молбата, жалбата
или петицията, за издаването на документ или други актове.
1.2.Социално-икономически контекст
Естония е суверенна и независима демократична република, в която
върховната власт принадлежи на народа, а държавен глава е Президентът.
Правителството и неговите подразделения са организирани в съответствие
с конституцията и според принципа за разделение на властите.
Законодателната власт принадлежи на Парламента със 101 члена, избрани
по

пропорционална

избирателна

система

с

мандат

4

години.

Изпълнителната власт принадлежи на Правителството на Републиката,
което ръководи вътрешната и външната политика и отношенията с другите
държави; ръководи и координира дейностите на правителствените
агенции; следи за прилагането на законите и другите нормативни актове.
Президентът представлява Естония в международните отношения и той/тя
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има и някои контролни и съвещателни функции по отношение на
Парламента и Правителството на Републиката. В Естония политическият
контекст за всички политики се определя от коалиционната програма 20112015, която влезе в действие през март 2011 г. Правителството започна
работа през април 2011 г.
Съгласно

закона

са

създадени

единадесет

министерства

за

администриране на различните области на управление.
Предоставянето, обезпечаването и организирането на услугите от
обществен интерес е в компетенциите на различните министерства, които
са отговорни и за оценката на тези услуги на национално, регионално или
местно ниво.
1.3.Основна цел и обхват на националната политика за таксите в
страната
Липсва специална политика относно таксите в Естония, те се
въвеждат в съответствие с релевантното законодателство на ЕС и
плановете за развитие в различните отрасли. Плановете за развитие се
изработват от министерствата, отговорни за съответните сфери на дейност.
Въз основа на съществуващата в Естония законодателна рамка (точка
2.3. Определяне и класификация на таксите) за услуги от обществен
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интерес1 могат да бъдат направени следните заключения за целта на тези
закони:
1) да направят услугите достъпни и за населението с ниски доходи
(например специални социални услуги и услуги за държавна правна
помощ);
2) размерът на част от таксите е установен

в обществен интерес

(например таксите за използване на инфраструктурни съоръжения,
обществен транспорт и пощенски услуги);
3) методиката за изчисление на

таксите е съобразена главно с

разходите, приходите от предоставянето на услуги покрива
оперативните разходи на доставчика на услуга (например услуги по
контрол, предоставяни от различни държавни институции);
4) принципите на разработване на таксите се базират на държавните
приходи произтичащи от някои услуги (като например здравни
услуги, които се финансират от Здравноосигурителния фонд );
5) установяването на такси да става справедлив и прозрачен начин
(като например таксите за нотариус и съдия-изпълнител);
6) принципите на проектиране на таксите са базирани на общото
въздействие на услугата върху здравето и благоденствието на хората,
околната среда и използването на съвременните технологии.

1

Услуги от общ интерес е определение признато от Съда на Европейските общности и включва области като обществен ред,
обществена сигурност, обществена безопасност, обществено здраве, поддръжка на финансов баланс в системата на социална
сигурност, защита на потребителите и служителите, почтеност на бизнес сделките, дейности за борба с измамите, защита на
околната и на градската среда, здравето на животните, интелектуалната собственост, поддържането на националното историческо и
културно наследство, социалната и културна политика. В Естония някои от изброените услуги (в предишното изложение) се
финансират от данъците (например обществения ред и безопасност), но част от тези такси за услуги са фиксирани (например здраве
на животните, интелектуална собственост).
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1.4.Хармонизиране със съответните политики на ЕС
Различните изследвания показват, че публичните услуги – понятие,
което е много по-широко от услугите от обществен интерес – съставляват
повече от 26% от БВП на 27-те страни членки на ЕС и използват 30% от
европейската работна сила. Комитетът, както и Комисията смятат, че
услугите от обществен интерес играят ключова роля в ЕС в отрасли като
здравеопазване, грижа за децата, грижа за възрастни, помощ за хора с
увреждания, предоставяне на социално жилище и услуги, свързани с
пазара на труда. Структурата на естонските услуги на вътрешния пазар се
основава на Европейската директива 2006/123/ЕО. Законът, въвеждащ
разпоредбите на директивата влезе в сила в Естония през 2009 г.
Директивата определя принципите на свободно движение на услуги според
Договора за Европейски съюз и съдебните решения на Съда на
Европейската общност. Директивата използва общ подход към различните
услуги и не се занимава с хармонизирането на разнообразието от
специални услуги, които се извършват в някои сфери на дейност.
Директивата покрива тези услуги, които се извършват с икономическа цел.
Много от услугите, обаче са изключени от тази директива (финансови
услуги, транспортни услуги, здравни услуги, услуги, свързани с хазартни
игри, социални услуги и т.н.).
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2.
2.1.

Структура на политиката за такси в страната
Законодателна рамка на националната/регионалната политика
за такси
В Естония регулираните държавни такси са определени в законите и

наредбите

на

Правителството

на

Републиката

и

на

различните

министерства. В естонското законодателство таксите за услуги се
регламентират основно по два начина – или се определя методика за
ценообразуване на таксите, или се определя конкретна такса за услуга.
Методиката за ценообразуване се определя главно в сферата на
инфраструктурните услуги. Определят се категориите

разходи и

максималния размер на печалбата, които са допустими при изчисляване
на таксата. Тъй като разходите на съответните компании за една и съща
услуга таксите могат да бъдат различни, нето защо цената на
електроенергията, която се предлага от две различни фирми снабдителки в
Талин, не е една и съща.
Методиката за ценообразуване на таксата за водоснабдяване
например се определя, като се вземат предвид мотивираните оперативни
разходи на предприятието по водоснабдяване, инвестициите в устойчивото
функциониране на системите за водоснабдяване и канализация, разходите
за отговаряне на изискванията за екологичност, качество и безопасност, и
разумната печалба.
Конкретен размер на таксите е въведен например в здравната
система.

Максималната такса изисквана за обща медицинска помощ,
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специализирана медицинска помощ и медико-социални грижи, за
стационарна

медицинска

помощ,

здравни

прегледи

и

лечение,

манипулации, използване на медицинско оборудване, лабораторни тестове,
кръвни продукти и стоматологични услуги, е в евро. За такива услуги
доставчикът на услуга може да вземе такса, която не надвишава
определената по закон.
2.2.

Институционална
политика за такси

рамка

на

националната/регионалната

Регулирането на таксите е задача на органа, който

инициира

законодателството. Законите трябва да бъдат одобрени от Парламента.
Правителството на Републиката регламентира таксите, които имат
общонационално влияние. Министрите регламентират таксите в областта,
за която отговарят правителствата им. В редки случаи цените на услугите
се определят от местните власти (като например цените на местния
обществен транспорт, определени от общинския съвет или от местната
власт) или те да разпределят приходите от такси.
Контролът върху цените на услугите се извършва от съответното
министерство или неговото подразделение. Например министърът на
социалните въпроси определя таксите за специални социални услуги, а
Съветът за социално осигуряване извършва контрола върху таксите. В
Естония счетоводното отчитане на публичния сектор е централизирано в
единна информационна система, която улеснява контролирането на
таксите за регламентирани услуги. Това позволява на държавните
институции да получат бързо и точно обобщение на постъпилите такси.
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Министерството на финансите е създало орган, наречен Държавна
хазна, отговорен за всички финансови преводи (приходи и разходи) на
естонските държавни институции. Функционирането на подобна система е
възможно, поради използването на финансовия софтуер SAP, който е
въведен във всички държавни институции. Отчитането на държавните
институции

е

централизирано

в

Министерството

на

финансите.

Министерството на финансите и другите държавни институции могат да
получават информация за приходите от такси таксите, които са постъпили.
Те трябва да направят съответните запитвания към SAP.
2.3.

Определяне и класификация на таксите

2.3.1.

Социален сектор

Фиксираните такси или благоприятните условия в социалния сектор
са изложени основно в Закона за социално подпомагане и вторичното
законодателство, свързано с него. Целта на гореспоменатите такси и
благоприятни условия е цялостното или частично възстановяване на
разходите за услугата на лицата, получаващи социални помощи и тези с
нисък доход. Принципите и методиката за определяне на таксите зависи от
техния вид.
Максималните месечни или годишни такси за специални социални
услуги са определени в наредбите на Правителството на Републиката, като
при повечето услуги таксата включва свързаните с тях разходи (разходи за
персонал, разходи за помещение и оборудване, кетъринг). По изключение
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за някои услуги лицата плащат за настаняване и кетъринг в зависимост от
нивото на своите доходи. Таксите за услуги се актуализират в случай на
значителни промени в разходите, свързани със съответните услуги.
Администрирането на таксите и контролът на доставчиците на услуги се
извършват от естонския Национален социалноосигурителен съвет.
Държавата възстановява на децата, възрастните и хората с
увреждания част от разходите за закупуване, монтаж или наем на
технически средства (протезни устройства, инвалидни колички и т.н.),
които са им необходими във всекидневния живот съгласно наредба на
министъра на социалните въпроси. Размерът на компенсацията се решава
от експертна комисия съобразно степента на инвалидност. Плащането на
компенсация се управлява от областното правителство и компанията,
която е продала, монтирала или отдала под наем съответното техническо
устройство.
Максималните годишни такси за отглеждане вкъщи на дете с тежки
и сериозни увреждания или за заместваща домашна грижа, заплащани на
професионално обучени лица са определени в разпоредбите на Закона за
социално подпомагане и наредбата на Правителството на Републиката.
Таксите са съобразени с разходите за едно дете и подлежат на промяна в
случай

на

значителни

промени

в

разходите,

свързани

услугата.

Администрирането и контрола на таксите за отглеждане на дете вкъщи са в
компетенциите

на

областната

или

общинската

администрация.

Администрирането и контрола на заместващата домашна грижа е в
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компетенциите на Министерството на социалните въпроси посредством
областните органи на управление.
2.3.2.

Здравеопазване

Здравната система има фиксирани максимални такси, които се
заплащат за здравни услуги, които се поемат от Здравноосигурителния
фонд. Той плаща здравните услуги на хора, които притежават здравна
осигуровка съгласно Закона за здравното осигуряване. Резолюцията на
Правителството на Републиката определя максималните такси, които
трябва да се плащат за обща медицинска помощ, специализирана
медицинска помощ и медико-социална грижа, стационарни медицински
услуги, здравни прегледи и лечение, манипулации, използване на
медицинско оборудване, лабораторни тестове, кръвни продукти и
стоматологична

помощ.

Здравноосигурителният

фонд

финансира

стоматологичната помощ само за лица до максимум 19-годишна възраст и
в специални случаи. Целта на таксите, въведени в системата на
здравеопазването, е да осигурят на лицата със здравна осигуровка услугите
отговарящи на нуждите им; да гарантират еднаква наличност на
гореописаните услуги в различните региони и целесъобразната употреба на
здравноосигурителните средства.
Принципите и методиката за определяне на таксите зависи от вида на
услугите. Например при предоставяне на обща медицинска помощ
семейният лекар получава фиксирана максимална такса за календарен
месец за всяко осигурено лице, като размерът на таксата зависи от
възрастта на осигуреното лице. Таксата за семеен лекар се увеличава
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допълнително, ако той/тя има пациенти на повече от 20 км. разстояние от
най-близката болница или осъществява профилактика и наблюдение на
хронично болни лица. За други видове медицинска помощ важат
установените максимални такси за предоставяне на услуги (например
консултация или такса за посещение, такса за рентген, такса за преглед или
такса за извършване на медицински процедури, такса за труд, такса за
използване на медицинско оборудване) или за известен период от време
(например такса за медицинско лечение на ден, такса за рехабилитация,
такса за лечение). За някои услуги пациентите плащат такса, която се
основава на споделяне на разходите, например такса за първото посещение
на медицински специалист, изкуствено оплождане.
Установяването на максимални такси за медицинска помощ се
базира на размера на средствата, постъпили в Здравноосигурителния фонд
от социалноосигурителните вноски, и на разходите за предоставяне на
съответните услуги. Горепосочените такси подлежат периодично на
промяна

в случай на значителни промени в разходите за услуги и

постъпленията

на

средства

в

Здравноосигурителния

фонд.

Администрирането на таксите и контролът на доставчиците на услуги се
извършва от Здравноосигурителния фонд.
Услугите по защита на здравето, които се предоставят от Здравния
съвет, имат официално установени такси съгласно Закона за общественото
здраве и наредбата на Министерството на социалните въпроси. Услугите
включват анализи и проверки на водата, храните, въздуха, замърсителите,
токсичните вещества, физическите фактори, предметите и артикулите в
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досег с хората. Задължението да се използват услуги по защита на здравето
се налага на физически и юридически лица за някои процедури (например
приложение на разрешението за използване на сграда или жилищно
пространство) с цел да се гарантира безопасна за човешкото здраве среда
съгласно изискванията за здравна защита. Инспекторатът за защита на
здравето гарантира предоставянето на услуги на всички срещу разумна
такса. Таксата е съобразена с разходите2, като Инспекторатът за защита на
здравето може също да предостави услугите срещу такса, която е по-ниска
от определената в ценовия списък, ако разходите за предоставяне на
услугите позволяват това. Честотата на ревизия на размера на таксите не е
регламентирана. Администрирането на таксите се извършва от Здравния
съвет, а контролът на таксите е в компетенциите на Министерството на
социалните дейности.
2.3.3.

Инфраструктура

Естонските инфраструктурни предприятия са корпорации и голяма
част от тях функционират в съответствие със Закона за конкуренцията.
Смята се, че пазарната структура е олигопол, когато една или няколко
фирми притежават поне 40% от пазарния оборот или имат специално или
изключително право или основни съоръжения за предоставяне на някаква
услуга. Специалното или изключително право за предоставяне на услуга се
предоставя от държавата или от органите за местно управление, които по
този начин поставят фирмата в привилегирована позиция на пазара на
съответната услуга.

Детайлна методика не е налична. Определянето на цените трябва да бъде направено в съответствие със
стойността на предоставената услуга.
2
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Държавата или органите за местно управление могат да определят
цени, които вземат предвид разходите, направени от фирмата със
специално или изключително право или с основни съоръжения. Фирмата
може също така да определи други срокове и условия, така че лицата,
използващи на услугите предоставени от компанията да не са в много понеизгодна позиция, отколкото в условията на свободна конкуренция.
Съгласно Закона за електронни комуникации Националният орган по
конкуренцията може да определя таксите за компания със значителна
пазарна сила, в случай че фирмата е в състояние да поддържа
изключително високи или ниски такси, които са в ущърб на интересите на
крайните потребители. При определяне на таксите Националният орган по
конкуренцията

отчита

разходите

за

предоставяне

на

услугите,

инвестициите в комуникационните мрежи от следващо поколение и
разумен марж на печалбата. Не е определена точната методика за
изчисление на размера на таксите. Според ал. 52 от Закона за електронни
комуникации

при

ценообразуването

на

услугите

Органът

по

конкуренцията взема предвид инвестициите на телекомуникационните
компании в телекомуникационните мрежи от следващо поколение и факта,
че операторите със значителна пазарна сила трябва да имат разумна
печалба върху своя капитал, като се отчитат рисковете, специфични за този
конкретен нов инвестиционен проект за мрежа.
Таксите за услуги на далекосъобщителните предприятия, които
предоставят универсални услуги на държавата, се определят от държавата.
Споменатите универсални услуги отговарят на някои технически и
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качествени изисквания и са налични за крайния потребител срещу
достъпна такса по един и същи начин във всяка област. Таксите за
универсални услуги в Естония са определени в наредбата на министъра на
икономическите въпроси и комуникациите и се изискват за свързване към
публична телефонна мрежа. Ако Националният орган по конкуренцията
сметне приходите на предприятието предоставящо универсални услуги за
непрорпорционални на разходите, той може частично да компенсира
разходите на предприятието, свързани с предоставянето на универсални
услуги. Таксите за универсални услуги се основават на Директива
2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС относно
универсалните услуги и правата на потребителите във връзка с
електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалните
услуги), изменена с Директива 2009/136/ЕО. Не е посочена точна методика
за

изчисление

на

таксите.

Според

наредбата

на

министъра

на

икономическите въпроси и комуникациите таксата за крайния потребител
за свързване към публична телефонна мрежа е:
1) 6,26 евро на месец (физически лица и правни субекти, които не
плащат ДДС);
2) 7,67 евро на месец (правни субекти, които плащат ДДС).
Таксите

за

универсални

услуги

се

администрират

от

далекосъобщителното предприятие и се контролират от Националния
орган по конкуренцията и Министерството на икономическите въпроси и
комуникациите.
Съгласно Закона за природния газ предприятие за природен газ,
което е доминиращо на пазара, съблюдава принципите на равно третиране
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и прозрачност при определянето на цените за продажба на газ.
Продажбената цена на газа позволява на предприятието за природен газ да
покрие задължителните оперативни разходи, инвестициите и разумната
рентабилност, като търговската печалба трябва да бъде съгласувана с
Националния орган по конкуренцията. По изключение цената на газа,
продаван на частни клиенти, включва цената на внесения газ и
допълнителен таван на печалбата.
Когато изчислява таксите за свързване към газова мрежа, мрежовият
оператор взема предвид неизбежните мотивирани разходи за конкретното
свързване, включително инвестициите във връзката, съответствието с
изискванията за екологичност, качество и мерки за безопасност.
Мрежовият оператор съгласува методиката за изчисление на таксата за
свързване с Националния орган по конкуренцията.
При ценообразуването на таксата предприятието за природен газ
съблюдава следните принципи: да включи задължителните оперативни
разходи, да направи възможно функционирането и развитието на мрежата,
да позволи измерването на газа и да има разумна печалба. Мрежовият
оператор съгласува таксите за мрежова услуга и основанията за тяхното
създаване с Националния орган по конкуренцията. Предпоставка за
въвеждането на такси за мрежова услуга е безпроблемното снабдяване на
потребителите с газ. Определянето на таксите за продажба на газ се
основават на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
на ЕС относно общите правила на вътрешния пазар на природен газ.
Обновяването на таксите не е регламентирано. Продажбите на газ,

22

свързването към мрежата и мрежовите такси се администрират от
предприятието за природен газ (Estonian Gas), а контролът на таксите за
услугата се извършва от Националния орган по конкуренцията.
Законът за обществено водоснабдяване и канализация определя
принципите за определяне на такси за свързване към системите за
водоснабдяване и канализация. Органите за местно управление отговарят
за

изграждането

на

обществената

система

за

водоснабдяване

и

канализация. Предприятието, предоставящо услугите има право да
начисли такса за свързване според размера на направените разходи, като
размерът е изчислен по методика на предприятието и се съгласува, в
зависимост от размера на услугата, с органите за местно управление или
Националния

орган

по

конкуренцията.

Водоснабдителните

услуги

включват водовземане, обработване и изхвърляне на отпадъчни води,
изхвърляне на повърхностни води и основна такса. Образуването на
таксите за водоснабдяване взема предвид мотивираните оперативни
разходи на предприятието, инвестициите в устойчивото функциониране на
обществените системи за водоснабдяване и канализация, разходите за
отговаряне на изискванията за екологичност, качество и безопасност, и
разумна печалба. Таксите за водоснабдителните услуги също така
позволяват развитието на системите за обществено водоснабдяване и
канализация в регионите, където повече от 50% от домакинствата са
свързани със системата. Целта на таксата за свързване и регламентирането
на стойността на водоснабдителните услуги е да снабди регистрираните
собственици на недвижима собственост в дадена жилищна зона с вода и да
осигури изхвърляне на отпадъчните води и повърхностната вода в
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съответствие с екологичните изисквания. Честотата на обновяване на
таксите за услугите не е регламентирана. Администрирането на таксите се
осъществява от водоснабдителното предприятие, а контролът върху
ценообразуването – от органите за местно управление и Националния
орган по конкуренцията.
Законът за централното отопление определя принципите за
образуване на такси за пренос и продажба на топлинна енергия.
Мрежовият оператор може да събира разумна такса за свързване. Таксата
за свързване включва инвестиции във връзката, разходи за изпълнение на
изискванията за екологичност, качество и безопасност, и разумна печалба.
Определянето на максимални такси за продажба на топлинна енергия
отчита оперативните разходи на предприятието за топлинна енергия,
инвестициите за изпълнение на изискванията за

функциониране и

развитие, разходи за изпълнение на изискванията за екологичност,
качество и безопасност, и разумна печалба. Предприятието за топлинна
енергия съгласува максималната такса за топлинна енергия с Националния
орган по конкуренцията. Целта на регламентирането на таксата за
свързване и максималната такса за продажба на топлинна енергия е да се
направи възможно снабдяването с топлинна енергия на потребителите в
дадена област. Честотата на обновяване на таксите не е регламентирана.
Администрирането на таксите се извършва от предприятието за топлинна
енергия, контролът на таксите е в компетенциите на Националния орган по
конкуренцията.

24

Законът за търговия на електроенергия определя принципите за
образуване на такси за пренос и продажба на електроенергия. При
определяне на таксите се вземат предвид принципите на функциониране на
пазара на електроенергия – да обезпечи ефикасното снабдяване с
електроенергия срещу разумна такса, да изпълни изискванията за
екологичност и нуждите на потребителите, както и балансирано,
екосъобразно и дългосрочно използване на енергийните ресурси.
Предприятието за електроенергия определя такси за мрежови услуги в своя
район (включва свързване към мрежата, възможност за използване на
мрежата, пренос на електроенергия, други вторични услуги, свързани с
енергийната мрежа). Различните мрежови предприятия може да имат
различни такси за достъп до електропреносната мрежа. Таксите за достъп
до електропреносната

мрежа трябва да са прозрачни и да съблюдават

принципите на равно третиране, като се отчита факта, че един мрежов
оператор има право да определя различни групи участници на пазара и да
прилага различни такси за достъп до електропреносната мрежа.
Определянето на таксите съблюдава сигурността и ефективността на
снабдяването, като таксата трябва да дава възможност на мрежовия
оператор да изпълнява своите задължения произтичащи от изискванията на
разрешителното за дейност и да гарантира разумна печалба. Мрежовото
предприятие

съгласува

методиката

за

изчисление

на

таксата

с

Националния орган по конкуренцията. В случай на несъответствие с
изискванията за качество на мрежовите услуги, мрежовото предприятие е
задължено да намали таксата плащана за мрежови услуги. Хората, които
живеят в неблагоприятен район и никога не са имали електрическа връзка
имат право на държавна помощ за таксата за свързване. Осъществяването
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на помощта за такса за свързване е в компетенциите на селската община
или на градската администрация. При продажбите на електричество
потребителите на дребно ползват установена обща услуга, която им
позволява да закупуват електроенергия от мрежово предприятие на
достъпна и разумна цена, съобразно принципа за равно третиране. Цената
на общата услуга се изчислява на месечна база въз основа на претеглената
средна цена на количеството електроенергия, продадено за час, и
почасовата цена на обмена на електроенергия плюс разходите свързани с
предоставянето на общата услуга и разумен таван на печалба. Таксите
свързани с продажбите на електроенергия се формират въз основа на
Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС
относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия.
Администрирането на таксите е в компетенциите на предприятията за
електроенергия (Elering и Estonian Energy), а контролът на таксите се
извършва от Националния орган по конкуренцията.
2.3.4.

Пощенски услуги

Определянето на таксите е регламентирано от Закона за пощите и
свързаните с него вторични нормативни актове. Доставчикът на пощенски
услуги има право да определя различни такси за потребителите на
пощенски услуги в зависимост от: теглото, размерите, срока за доставка и
начина на обработване на пощенската пратка. Честотата на актуализиране
на размера на таксата не е регламентирана. По изключение министърът на
икономическите въпроси и комуникациите регламентира със своя наредба
таксата

за

универсални

пощенски

услуги

т.е.

изпращане

на

кореспондентска пратка като обикновена, препоръчана или пратка с
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обявена стойност, с максимално тегло 2 кг., и пощенски колет като
препоръчана пратка или пратка с обявена стойност, с максимално тегло 20
кг. Таксите за универсални пощенски услуги, основани на теглото и
размера, са еднакви на територията на Република Естония и се различават
от пощенските пратки за чужбина. Целта на универсалната пощенска
услуга е предоставянето на постоянни, висококачествени и достъпни
пощенски услуги на територията на Република Естония, докато
международните пощенски услуги се предоставят в съответствие с
актовете на Универсалния пощенски съюз. Ако Националният орган по
конкуренцията сметне, че приходите на предприятие, което предоставя
универсални услуги са неразумно ниски в сравнение с разходите, той
частично компенсира на пощенското предприятие разходите свързани с
предоставянето на универсалните услуги. Определянето на такси за
продажба на пощенски услуги се основава на Дирекива 2002/39/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета на ЕС, която изменя Директива
97/67/ЕО относно отварянето на пазара на пощенски услуги за
конкуренция в Общността, Директива 2008/6/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета на ЕС, която изменя Директива 97/67/ЕО във връзка
с пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в
Общността. Администрирането на таксите за универсални услуги се
извършва от предприятието за пощенски услуги (Estonian Post), а
контролът на таксите е в компетенциите на Националния орган по
конкуренцията.
2.3.5.

Транспорт
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Определянето на таксите за използване на аеродрум, летище за
хеликоптери, самолетно летище и услуги по контрол на въздушното
движение се регламентира от Закона за авиацията. Доставчикът на услуги,
свързани със самолетните летища и летищата за хеликоптери определя
такса за приземяване, такса за паркиране, пътническа такса, такса за
излитане и такса за сигурност на въздухоплаването. Доставчикът на услуги
за контрол на движението определя пътна такса при прелитане и такса за
използване на летищата. Стойностите на таксите се определят в
съответствие с принципите за формиране на такси на Международната
организация по гражданска авиация, Регламент 550/2004 на Европейския
парламент и на Съвета на ЕС и Регламент 1794/2006 на Европейската
Комисия.

Актовете

регламентират

стойностите

на

таксите

за

аеронавигация и сроковете и условията за отстъпки. Администраторът на
летището определя такси за кацане, излитане и паркиране на самолета, за
осветление на летището, обработване на пътници и стоки, сигурност на
въздухоплаването въз основа на методика, утвърдена от министъра на
икономическите въпроси и комуникациите. Таксите включват оперативни
разходи, инвестиции необходими за предоставянето на услугата, разходи
за изпълнение на изискванията за екологичност, качество и безопасност, и
разумна печалба върху инвестирания капитал. Честотата на обновяване на
таксите

не

е

регламентирана.

Администрирането

на

таксите

за

въздухоплаване се извършва от авиационното предприятие (Tallinn
Airport), контролът на таксите е в компетенциите на Гражданската
въздухоплавателна

администрация,

Естонската

администрация

по

конкуренцията.
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Въвеждането на такса за използване на железниците (включва също
допълнителните и вторични услуги необходими за използване на
железниците) изисква споразумение между железопътен оператор и
предприятие, което отговаря за услугите по железопътен транспорт, и се
регламентира от Закона за железниците.
Таксата за ползване на железниците заплащана на железопътното
предприятие, което отговаря за превоз на пътници, включва преките
разходи свързани с използването на железопътната инфраструктура,
капиталовите разходи и разумните приходи. Договореностите за такси за
използване на железниците, свързани с превоза, подлежат на обновяване
всяка година в края на месец май и изискват взаимното съгласие на
железопътния оператор и железопътното предприятие за превоз на
пътници.

Ако

страните

не

успеят

да

постигнат

задоволително

споразумение за размера на потребителската такса до тогава, таксата се
определя от Националния орган за технически надзор, като се отчитат
условията и сроковете за използване на железопътната инфраструктура
към дадения момент и обществения интерес за предоставяне на публични
железопътни услуги. Предоставянето на услуги по превоз на пътници се
основава (с няколко изключения) на Регламент 1371/2007 на Европейския
парламент и на Съвета на ЕС.
Потребителската такса за търговски железопътни услуги включват
преките разходи за услугата, капиталовите разходи, пропорционална част
от общите разходи на предприятието за железопътна инфраструктура и
разумен марж на печалбата.
Методиката за определяне на месечни такси за използване на
железопътна

инфраструктура

е

утвърдена

от

министъра

на
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икономическите въпроси и комуникациите. Честотата на обновяване на
таксите за услуги не е регламентирана. Администрирането на таксите за
използване на железници е в компетенцията на предприятието за
железопътна инфраструктура (Национални железници), контролът на
таксите за услуга се извършва от Националния орган за технически надзор,
Министерството на икономическите въпроси и комуникациите.
Законът за морска безопасност определя такси за морските фарове и
такси за навигация с воден транспорт въз основа на общата вместимост на
плавателните съдове. Плавателните съдове, освободени от налози са тези
със специално предназначение (например военните кораби на Република
Естония, кораби-болници, чуждестранни кораби на държавно посещение и
т.н.). Предприятията, които предоставят услуги по пилотиране определят
таксите си, така че те да са прозрачни и открити. Стойностите на таксите за
пилотиране се определят от доставчика на услугата и са съобразени с
разходите, като в същото време трябва да осигурят и разумна печалба.
Пилотирането на плавателни съдове е задължително за вътрешните морета,
в близост до пристанище и във водите между пристанищата. Целта на
въвеждането на такси е да се гарантира безопасността на движението на
плавателни съдове по морските пътища въз основа на конвенциите на
Международната морска организация.
Честотата на обновяване на таксите не е регламентирана. Таксите за
морски фарове и за навигация са включени в държавния бюджет и се
администрират

от

Държавната

хазна

и

Националната

морска

администрация. Контролът на плащането на тези такси се извършва от
Националната морска администрация.
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Законът за обществен транспорт регламентира образуването на такси
за редовни публични услуги и отстъпките в цените за пътуване с
обществения транспорт. Редовните публични услуги се извършват в
случай че предоставянето им се основава на споразумение между
транспортното предприятие и държавата или органите за местно
управление. Цените на редовните търговски услуги се определят от
транспортното предприятие.
Максималните стойности и цени за един километър редовни
публични услуги на националните и междуобластните железници, с
водния

и

въздушен

транспорт

се

определят

от

министъра

на

икономическите въпроси и комуникациите, в областите – от областен
управител, в селските общини и градовете – от кмета на селската община
или общинския съвет.
Някои хора използват намаления на цените на билетите за обществен
транспорт. Правото на безплатно пътуване в обществения транспорт се
дава на деца в предучилищна възраст и деца с увреждания, на хора с тежки
увреждания независимо от възрастта. Държавата напълно компенсира
пътните разходи на ученици с основно, средно и средно професионално
образование за редовните публични услуги и редовните търговски услуги
въз основа на наредба на Правителството на Република Естония. Пътните
разходи на хора, претърпели репресии по време на социализма се
възстановяват от държавата наполовина. Освен това има допълнителни
отстъпки за използването на обществен транспорт въведени от областния
управител, градския общински съвет или съвета на селската община.
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Отстъпките за пътуване се възстановяват на транспортните предприятия от
държавата или от органите за местно управление.
Целта на регламентирането на таксите за обществен транспорт е да
отговори на нуждите, свързани с движението на гражданите и техните
различни категории (вкл. хора с увреждания, възрастни хора, ученици и
студенти, хора живеещи на острови и малки острови). Организацията на
обществения

транспорт

се

основава

на

Регламент

1370/2007

на

Европейския парламент и на Съвета на ЕС относно обществените услуги за
пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт.
Честотата

на

обновяване

на

таксите

не

е

регламентирана.

Администрирането на таксите се извършва от транспортните предприятия,
които предоставят тези услуги, Министерството на образованието и
изследванията и други свързани държавни институции, които отговарят за
администрацията на отстъпките за пътуване за определени групи хора.
Контролът

на

таксите

и

цените

на

билетите

се

извършва

от

Министерството на икономическите въпроси и комуникациите, органите
на областно управление, органите на местно управление и съветите на
селските общини или общинските съвети.
2.3.6.

Околна среда

Определянето на таксите за превоз на отпадъци се регламентира от
Закона за отпадъците. Съгласно този закон органите за местно управление
отговарят за организацията на събирането и превоза на отпадъци на
тяхната територия. Таксите за превоз на отпадъци трябва да са достатъчни,
за да покрият разходите за изграждане, функциониране, затваряне и
последваща поддръжка на съоръженията за управление на отпадъци, и
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транспортните разходи за превоз на отпадъци. Размерът на таксите за
превоз на отпадъци е определен въз основа на вида, количеството и
характеристиките на отпадъците и честотата на услугата по превоз на
отпадъци. Целта на регламентирането на таксите за отпадъци е да бъде
осигурена достъпна услуга за клиентите, която ще намали риска за
здравето и околната среда и ще повиши ефективността на използването на
природни ресурси.
Определянето на таксите за отпадъци взема предвид Директива
2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС относно
отпадъци

от

електрическо

и

електронно

оборудване,

Директива

1999/31/ЕО на Съвета на ЕС относно депонирането на отпадъци,
Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС
относно отпадъците.
Честотата

на

обновяване

на

таксите

не

е

регламентирана.

Администрирането на таксите за превоз на отпадъци се извършва от
предприятията за превоз на отпадъци и контролът на отпадъци е в
компетенциите на органите за местно управление.
2.3.6.2. Съгласно Закона за радиацията и наредбата на министъра на
околната среда са въведени такси върху услугите предоставяни от Органа
по околната среда (измерване на нивото на радиация, разкриване на радон
в стайния въздух и т.н.). Таксите са определени за еднократно измерване.
Органът по околната среда осигурява предоставянето на тези услуги срещу
достъпна такса, като таксата е съобразена с разходите. Създаването на
таксата се основава на Директива 96/26/Евратом на Съвета на ЕС, която
определя основните правила за безопасност на служителите и защита на
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здравето на индивидите във връзка с рискове произтичащи от йонизиращо
лъчение. Честотата на обновяване на таксите не е регламентирана.
Администрирането на таксите се извършва от Органа по околната среда,
контролът на таксите е в компетенциите на Министерство на околната
среда.
2.3.7.

Финансова дейност

Законът за инвестиционните фондове регламентира таксите за
пенсионните фондове и създаването на такси за дялове от пенсионните
фондове. В сравнение с други инвестиционни фондове таксите и
определянето на таксите за предприятия за колективно инвестиране в
прехвърлими ценни книжа са до известна степен регламентирани.
Таксите за пенсионни фондове и разходите покрити от тези фондове
не трябва да надхвърлят обикновените комисионни такси или такси за
услуги, свързани с инвестиционните фондове, или други такси, които са
строго необходими за администрацията на пенсионните фондове.
Администрацията на задължителните пенсионни фондове е утвърдена с
наредба на министъра на финансите, по силата на която стойността на
административната такса е фиксирана спрямо пазарната цена на активите
на пенсионните фондове (стойността на административните такси трябва
да намалее, когато пазарната цена на активите надвиши 100 млн. евро).
При изчислението на емисионната стойност и цената на откупуване
на дяловете на пенсионните фондове се взема предвид същата стойност на
емисионната такса и таксата за откупуване на дялове на пенсионния фонд,
които са емитирани или откупени на същия ден, като стойността на таксата
за откупуване на откупен дял от пенсионния фонд не може да надхвърля
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1% от чистата стойност на въпросния дял. Таксата за откупуване на дял от
пенсионния фонд не се плаща от притежател на дял от задължителен
пенсионен фонд, който е в пенсионна възраст или ще достигне тази
възраст след 5 години. Забранено е администраторът на задължителен
пенсионен фонд да облага приoбретателя на пенсионния фонд с емисионна
такса.
Целта на регламентирането на таксите за пенсионен фонд и цената на
дяловете от фондовете е да позволи на собственика на дял от фонда да
получава допълнителен доход, освен държавната пенсия, когато достигне
пенсионна възраст. В Естония има задължителен пенсионен фонд и
доброволен пенсионен фонд. Доходът на индивидите, които внасят
осигуровки в задължителния пенсионен фонд подлежи на облагане със
социалноосигурителни вноски.
Регламентирането на таксите се основава на Директива 2003/41/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета на ЕС относно дейностите и
надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване,
Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС
относно дейността и надзора на институциите за пенсионно осигуряване,
Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС
относно

координирането

на

законовите,

подзаконовите

и

административните разпоредби относно предприятията за колективно
инвестиране в прехвърлими ценни книжа.
Честотата на обновяване на таксите за инвестиционните фондове не е
регламентирана. Администрирането на таксите е в компетенцията на
институции, които плащат социалноосигурителни вноски за индивиди,

35

финансови институции, Националния централен регистър на ценни книжа.
Контролът на таксите се извършва от Органа за финансов контрол.
Законът за Органа за финансов контрол регламентира задължението
да се плаща такса за контрол на финансова институция (институции, които
участват в инвестирането, осигуряването и други финансови услуги).
Таксата за контрол е съставена от капиталов дял и дял, изчислен на базата
на активи. Капиталовият дял на таксата за контрол съставлява 1% от
собствените средства или активи на една финансова институция. Делът
изчислен на базата на активите се определя като процент от активите или
приходите на финансовата институция и се утвърждава всяка година от
министъра на финансите. Освен това финансовата институция плаща на
Органа за финансов контрол процедурна такса за преразглеждането на
молби или извършването на действия (например молби за лиценз,
регистрация на публично предложение за ценни книжа и т.н.).
Стойностите на процедурните такси се определят за единична процедура в
зависимост от нейния тип.
Целта на таксите за контрол и процедурните такси е да се извършва
държавен финансов контрол, за да се гарантира, че финансовите
институции действат в съответствие със съществуващите в тяхната сфера
на дейност закони. Регламентирането на тези такси се основава на
Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС
относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитни
институции.
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Администрирането на таксите се извършва от институциите, които
предоставят финансови услуги и Органа за финансов контрол. Контролът
на таксите е в компетенциите на Националната банка на Естония.
2.3.8.

Животновъдство и обработка на животински продукти

Целта на въведените такси е да гарантира защитата на здравето на
животните и хората и хуманното отношение към животните, включително
профилактиката и контрола на инфекциозни заболявания при животните и
осигуряване на хигиена на животинските продукти.
Законът за организацията на ветеринарни дейности въвежда такси за
дейности по ветеринарен контрол върху животните и животинските
продукти. Въвеждането на тези такси се основава на минималните такси
определени в Регламент 882/2004/ ЕО на Европейския парламент и на
Съвета на ЕС, приложение ІV, раздел Б и приложение V, раздел Б.
Животновъдът плаща такса за контрол, като таксите се изчисляват на
базата на произведено и пакетирано количество (например търговецът на
мляко плаща такса за контрол 0,02 евро за 1 литър мляко) или почасова
такса. Почасовата такса за извършването на контрол се определя всяка
година от министъра на земеделието, като изчисляването на почасова такса
отчита средната месечна заплата на служителя, който осъществява контрол
и разходите, свързани с дейностите по ветеринарен контрол.
Администрирането на тези такси се извършва от предприятията за
обработка на животински продукти, Министерството на финансите и
Ветеринарния

и

хранителен

съвет.

Кoнтролът

на

таксите

е

компетенциите на Ветеринарния и хранителен съвет.
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Съгласно Закона за организация на ветеринарните дейности
наредбата на министъра на земеделието определя таксите за услуги на
одобрен ветеринар. Одобрен ветеринар означава ветеринар, който има
лиценз. Таксите се определят за животно (например говеда, свине, коне и
други животни) или за период от време (например като годишна такса в
случай на извършване на контрол на постройка или съоръжение).
Честотата на обновяване на тези такси не е регламентирана.
Администрирането на таксите се извършва от предприятията за
ветеринарни услуги, а контролът на таксите е в компетенциите на
Ветеринарния и хранителен съвет.

2.3.9.

Защита и производство на растения

Законът за защита на растенията регламентира въвеждането на такси
за контрол на здравето на растенията или такса за контрол. Таксата за
контрол се плаща от индивиди или компании, които внасят растения или
растителни продукти (например дървен материал) в Естония от страни
извън Европейския съюз. Таксата за контрол се плаща за контрол на
документи и идентичност и съобразност с изискванията за здравето на
растенията. Стойностите на таксите са определени в наредбата на
министъра на земеделието в съответствие със стойностите на таксите,
определени в Директива 2000/29/ЕО на Съвета на ЕС (ОВ, серия S 169,
10.07.2000, стр. 1-112), приложение VII. Таксите се определят за единична
дейност въз основа на видовете дейности, като таксата зависи от
количеството на растенията. Възможно е да се плати допълнителна такса
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за контрол на здравето на растенията, като размерът се изчислява на базата
на средната заплата на служителя, който осъществява контрола и другите
разходи, свързани с извършването на контролните дейности.
Целта на регламентирането на тези такси е да се осигури
безопасността на защитата на растителните продукти за здравето на хората
и животните и околната среда.
Честотата на обновяване на таксите не

е регламентирана.

Администрирането на таксите се извършва от митническите пунктове,
Министерството на финансите и Службата по земеделие, а контролът на
таксите е в компетенциите на Министерство на земеделието.
Законът за правата за растениевъдство и растително разнообразие и
наредбата на министъра на земеделието регламентират таксите на
одобрените от държавата лица за извличане на проби от семена. Таксите са
определени според различните категории растителна продукция (зърнена,
тревни насаждения, зеленчуци и др.) на един хектар или 100 кв. м. Целта
на регламентирането на таксите е чистотата на растителните видове и
разнообразието на семената и посадъчния материал.
Регламентирането на тези такси се основава на Директива
66/401/ЕЕО на Съвета на ЕС относно фуражните семена и техните
модификации, Директива 93/61/ЕЕО на Съвета на ЕС относно условията,
на които следва да отговаря зеленчуковият размножителен и посадъчен
материал.
Честотата

на

обновяване

на

таксите

не

е

регламентирана.

Администрирането на тези такси се извършва от предприятията за
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растително производство и Службата по земеделие, а контролът на таксите
е в компетенциите на Министерството на земеделието.
2.3.10.

Пазар на труда

Законът за дотациите и услугите по заетостта, забранява частно лице,
което търси работа, да плаща такса за посредническа услуга за заетост.
Таксата за посредничество по заетост може да бъде изисквана само от
предприятие. Ограничение на тази такса са част от мерките за постигане на
възможно най-голяма заетост. Контролът на таксите се извършва от
Инспектората по труда.
Законът за оторизираните публични одитори въвежда най-високи
такси за проверка на професионалната компетентност. Таксата се използва
за организацията на изпита за професионална компетентност и покритие на
разходите по изпита. Целта на закона е да използва вътрешни одитори,
които

отговарят

на

професионалните

изисквания,

необходими

за

извършване на финансовите ревизии. Честотата на обновяване на таксите
не е регламентирана. Администрирането на таксите се осъществява от
Съвета на одиторите, а контролът на таксите е в компетенциите на
Министерство на финансите.

2.3.11.

Правни услуги

Законът за нотариалните такси определя такси за нотариални актове
и предоставяне на свързани с тях правни и технически услуги. Част от
нотариалните такси са определени според стойността на извършваните
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дейности – стойността на някои сделки съответства на фиксирана
нотариална такса. Стойността на сделката е цената на актива или правото,
което е предмет на сделката (например цената на сграда, размера на дялов
капитал и т.н.). Някои от нотариалните такси имат фиксирана стойност
(например нотариална заверка на разрешително, заверка на документ,
узаконяване на дейности и т.н.). Индивид, който не е в състояние да плати
нотариална такса в случай на наследяване, поради своето финансово
състояние, може частично или напълно да бъде освободен от плащането на
таксата.
Целта на регламентирането на таксите е безпристрастното и
надеждно

извършване

на

правните

процедури

произтичащи

от

законодателството.
Честотата на обновяване на нотариалните такси не е регламентирана.
Администрирането на таксите се извършва от нотариалните кантори, а
контролът им е в компетенциите на Министерство на правосъдието.
Законът за държавната правна помощ определя таксите за адвокат за
предоставяне на държавна правна помощ. Таксата се плаща за лице, което
не е способно, поради своя финансов статус, да плати правната услуга или
е способно да го направи само частично в момента, когато е необходима
правната помощ. Стойностите на таксите се определят от ръководството на
Адвокатското дружество за всяка финансова година, като се отчита
количеството средства, отпуснати от държавния бюджет и прогнозирания
капацитет за държавна правна помощ.
Определянето на таксите взема предвид Директива 2003/8/ЕО на
Съвета на ЕС за подобряване на достъпа до правосъдие при международни

41

спорове. Целта на таксите е да предостави на всеки индивид навременен
достъп до професионални и надеждни правни услуги.
Администрирането на таксите за правна помощ е в компетенциите на
съда, разследващите органи, прокурaтурата и националното Адвокатско
дружество. Контролът на таксите се извършва от Министерството на
правосъдието.
Законът за съдия-изпълнителите определя такси за процедурните
актове на съдия-изпълнителите. Таксата за съдия-изпълнители е съставена
от начална такса, което се събира за всички законови

производства,

основната такса за конкретното производството и допълнителната такса за
принудителното

изпълнение.

Началната

такса

за

законодателно

производство се определя като фиксирана сума, основната такса за
конкретното производство зависи от размера на събираемия дълг, или
размерът се определя според категориите изпълнителни производства.
Съдията

изпълнител

има

право

на

допълнителна

такса,

ако

законодателното производство е технически или правно сложно или
отнема много време и тя

се определя като фиксирана сума или като

почасова такса.
Целта на регламентирането на таксите е безпристрастното и
надеждно извършване на официалните производства, произтичащи от
законодателството.

Честотата

на

обновяването

на

таксите

не

е

регламентирана. Администрирането на тези такси се извършва от съдияизпълнителите, а контролът на таксите – от Министерството на
правосъдието.
2.3.12.

Административно управление
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Законът за държавните такси постановява, че лице или организация
трябва да плащат държавна такса по установения начин, за да получат
някакво право, благо или друга облага. Държавната такса се плаща за
обработването на молба, жалба или петиция, издаване на документ или
други актове. Стойността на държавните такси се определя като се вземат
предвид разходите, свързани с производствата, постъпилите приходи и
обществения интерес. Държавните такси се въвеждат от министерствата
съгласно процедурите в тяхната сфера на управление:
1) Министерство

на образованието

и изследванията (молба за

лицензиране на дейност);
2) Министерство

на

административни

правосъдието
съдебни

(гражданско

процедури,

производство,

вписвания

в

различни

регистри);
3) Министерство на околната среда (различни свързани с околната
среда процедури, например оценка на въздействието върху околната
среда, издаване на лицензи, вписвания в регистър);
4) Министерство на културата (разрешителни за дейност, разрешително
за износ);
5) Министерство

на икономическите въпроси и

комуникациите

(обработване на молби, издаване на лицензи – поща, електроенергия,
автомобилен транспорт, електронни комуникации, железници,
строителство, корабна търговия, патенти, вписвания в регистър);
6) Министерство

на

земеделието

(вписвания

в

регистър,

сертифициране, издаване на разрешителни);
7) Министерство на финансите (процедури на Националния съвет по
данъците и митата, разрешителни за хазартни игри);
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8) Министерство на вътрешните работи (промяна на собствени имена,
издаване на документи за самоличност, разрешителни за оръжие,
разрешително за пребиваване, разрешително за работа, входна виза);
9) Министерство на социалните въпроси (разрешителни за извършване
на дейност, разрешителни за продажба на медицински продукти);
10) Министерство на външните работи (разрешителни, сертификати,
процедури за установяване на истинност, поръчка на докумети,
обработване на молби за визи);
11) Държавно канцлерство (издаване на архивни бележки, издаване на
разрешителни за извършване на архивни услуги);
12) Органи на областно управление (молби, лицензиране на дейност),
органи

на

местно

управление

(разрешителни

за

строеж,

разрешителни за ползване, заверка на копия и откъси от документи,
завеждане на брачни дела).
Честотата на обновяване на държавните такси не е регламентирана.
Основната цел на държавните такси е да покрият разходите, свързани с
различните процедури. Администрирането на държавните такси се
извършва от органите на местното управление и Държавната хазна на
Министерството на финансите.

2.3.13.

Такси за други
институции

услуги

предоставени

от

държавните

Основната цел на тези такси е да се предоставят помощни услуги
свързани с дейността на съответните институции, ако предоставянето на
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съответните услуги от други институции е било възпрепятствано по
обективни причини. Стойността на таксите се регламентира от правни
актове, които регламентират дейността на съответните институции и
таксите са съобразени с разходите. Честотата на обновяване на тези такси
не е регламентирана.
Законът за правните принципи на индустриалната собственост
определя максималните стойности на таксите за стандартно и специално
проучване, извършвано от Патентната служба. Администрирането на тези
такси се извършва от Патентната служба и контролът на таксите е в
компетенциите на Министерство на правосъдието.
Плащането на митнически услуги е регламентирано от Закона за
митниците и наредбата на министъра на финансите. Таксите се изискват в
случай че митническите услуги се предоставят на индивид в договореното
място и време. Таксата включва заплатата на митническия служител и
транспортните разходи. Администрирането на тези такси се извършва от
Националния съвет за данъците и митата и контролът на таксите е в
компетенциите на Министерство на финансите.
Законът за съдебномедицинския преглед въвежда такси за съдебните
институции за извършване на различни съдебни прегледи и процедури
(например изследване на ДНК и т.н.). Администрирането на таксите се
извършва от съдебните институции и контролът на таксите е в
компетенциите на Министерство на правосъдието.
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Държавната агенция по лекарствата предоставя услугите по
статистически анализ на продажбите на лекарства и контролни анализи.
Таксите за тези услуги са определени в наредбата на министъра на
социалните въпроси. Администрирането на таксите се извършва от
Държавната агенция по лекарствата и контролът на таксите е в
компетенциите на Министерство на социалните въпроси.
Законът за медицинските продукти въвежда такси за оценката на
клинични опити с лекарства. Таксите се основават на Директива
2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за утвърждаване
на

кодекс

относно

лекарствени

продукти

за

хуманна

употреба.

Администрирането на таксите се осъществява от Държавната агенция по
лекарствата и контролът на таксите е в компетенциите на Министерство на
социалните въпроси.
Законът за териториална информация определя такси за единица
данни (мегабайт, мегапиксел), обект или карта при използването на
естонската топографска база с данни. Таксите се основават на Директива
2007/2/ЕО на Европейския парламент и Съвета на ЕС за създаване на
инфраструктура

за

териториална

информация

в

Общността.

Администрирането на таксите се осъществява от Териториалния съвет и
контролът на таксите е в компетенциите на Министерство на околната
среда.
Националният архив предоставя услуги свързани с използването на
архивите и таксите са определени в Закона за архивите, наредбата на
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министъра на образованието и изследванията. Таксите са почасови или за
отделен архив. Администрирането на таксите се извършва от Националния
архив и контролът на таксите е в компетенциите на Министерство на
образованието и изследванията.
Процедурата за въвеждане на такси за услугите, предоставяни от
държавните музеи е регламентирана от Закона за музеите и наредба на
министъра, който е отговорен за въпросния музей. Таксите за услуги на
музеи са определени от директора на музея. Администрирането на таксите
се осъществява от съответния музей и контролът е в компетенциите на
отговорното министерство.

3.
3.1.

Оценка на въздействието на политиката за таксите
Очаквани разходи за правно хармонизиране
Разходите свързани с таксите и въздействието на законодателството,

което регламентира плащането на такси в Естония, не са проверявани и
тази информация не е достъпна за обществеността. Общо взето през 2011
г. Националната сметна палата представи одита „Организация на оценката
на въздействието на правни актове“. По време на одита са оценени
започнатите или одобрените от правителството анализи на въздействието
на законодателството. Одитният доклад показва, че в резултат на един или
друг закон преразпределението на средства и възнаграждения е
приблизително 73,5% от държавния бюджет (4,4 млрд. евро) в Естония.
Сметната палата даде оценка, че въздействието на законодателството е
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анализирано незадоволително, така че адресатите на разпоредбите, нямат
достатъчна и надеждна информация за възможните последици от законите.
През 2012 г. НСП представи одита, който дава оценка на дейностите
на правителството, като оценява резултата от неговата работа. В одитния
доклад се твърди, че развитието на Естония се управлява от повече от
хиляда документа за дългосрочна стратегия, в допълнение на които
министерствата изготвят годишни оперативни планове, планове за
действие и доклади за изпълнение. За съжаление правителството не е
оценило задоволително въздействието на дейностите за развитие на
министерствата целящи постигане на целите, заложени в оперативните
планове и плановете за действие.

3.2.

Икономическо въздействие – въздействие върху разпределението
на ресурси в икономиката, конкуренцията, проиводителността
и т.н.
Икономическото въздействие на таксите е по-видимо в областта на

инфраструктурата,

обществения

транспорт,

пощенските

и

комуникационните услуги. Голяма част от предприятията в споменатите
области на услуги функционират в съответствие със Закона за
конкуренция, който определя и методиката за формиране на такси. Законът
за конкуренцията не предоставя методология за изчисляването на таксите
за пазарни лидери в различните инфраструктурни отрасли. Описанието на
тези методики се съдържа в правните актове регламентиращи съответната
инфраструктурна област. Описанията на методиките за изчисление на
такси представено в точка 2.3. отговарят на очертаните методики в
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действащите правни актове в Естония. Основните принципи за изчисление
на такси, които са предвидени от правните актове, са категориите разходи,
които доставчикът на услуга може да включи в таксата. Тези принципи
също дават информация за размера на маржа на печалбата.
Пример за методиката за изчисляване на такси, свързани с
продажбите на природен газ според Закона за природния газ.
Вид такса

Методика за изчисление на таксата

Такси за комуникационни услуги

Таксата

включва

предоставяне
инвестиции

разходите
на

в

за

услугите,

комуникационните

мрежи от следващо поколение и
разумен марж на печалбата.
Продажбени цени на газа

Таксата включва задължителните
оперативни разходи, инвестициите и
разумната

рентабилност,

като

търговския марж се съгласува с
Националния
конкуренцията.

орган
По

по

изключение

цената на газа, продаден на частни
клиенти,

включва

цената

на

внесения газ и допълнителен марж
на печалба.
Такси за свързване към газова

Таксите включват задължителните

мрежа

мотивирани разходи за конкретна
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връзка,

вкл.

инвестиции

връзката,

във

съответствие

с

екологичните изисквания, мерките
за

качество

Мрежовият

и

безопасност.

оператор

съгласува

методиката за изчисление на таксата
за свързване с Националния орган
по конкуренцията.
В определянето на цената газовото

задължителните

предприятие включва:

разходи,

оперативни

възможността

функциониране

и

за

развитие

на

мрежата, възможността за измерване
на

газа

и

разумна

Мрежовият

оператор

таксите

мрежова

за

печалба.
съгласува
услуга

и

основанията за тяхното въвеждане в
Националния

орган

по

конкуренцията.
Таксите за инфраструктурни услуги включват също разходите за
развитие. В Естония проблемите са свързани с оскъдното население извън
градовете, което е съставено предимно от малък брой потребители на
услуги с ниски доходи. Индексът на потребителските цени (ИПЦ) отразява
икономическото въздействие на таксите. Например при увеличаване на
административните такси ИПЦ се повишава.
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Електроенергия:
Увеличаване на мрежовите такси: увеличаване на стойността 2,8% (влиза в
сила на 01.06.2010 г.) – въздействие върху ИПЦ 0,04% (2011 г.)
Увеличаване на мрежовите такси: увеличаване на стойността 7,9% (влиза в
сила на 01.08.2011 г.) – въздействие върху ИПЦ 0,13% (2011 г.)
Източник: Министерство на финансите, Статистическа служба на
Естония, Eesti Energia, Орган по конкуренцията
3.3.

Социални последици – включва оценка на въздействието върху
качеството на живот на всички засегнати страни, равенството,
човешките права и т.н.

Проблемите пред осигуряването на високо качество и висок стандарт
на услугите по здравеопазване и образование в Естония са свързани с
оскъдното население извън градовете –нисък брой потребители на услуги,
с ниски доходи.
Голяма част от законите не определят честотата на преразглеждане
на таксите, следователно не се отчита реалната покупателна способност на
индивидите. Честотата на обновяване на таксите не законово обвързана с
индекс на инфлацията или ИПЦ и това не се счита за необходимо от
официалните власти. В същото време някои социални събития (например
стачката на медицински персонал през 2012 г.) показват, че в някои случаи
въведените такси може са твърде ниски, за да покрият нарасналите
разходи.
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Таксите за медицински услуги в Естония останаха непроменени в
продължение на много години и не съответстват на реалната стойност на
услугите. Това беше една от причините за стачката на медицински
персонал през октомври 2012 г.

3.4.

Въздействие върху околната среда – някои видове такси може да
имат въздействие върху емисията на парникови газове и т.н.

Таксите нямат пряко въздействие върху околната среда, защото в
Естония няма значими услуги, които да поглъщат природни ресурси.
Таксата за повечето инфраструктурни услуги включва също такси
свързани с влиянието върху околната среда. Например таксите свързани с
консумацията на електроенергия включва също такса за замърсяване от
добив на шистов газ. Таксата за използване на железници включва
разходите свързани с привеждането на железниците в съответствие с
екологичните изисквания.

Заключение и препоръки. Обобщение на най-добрите практики.
Въз основа на представения анализ в този доклад могат да бъдат направени
следните заключения:
1) В Естония таксите се регламентират от законите и наредбите на
правителството и министрите. Законодателството

се съставя от

министерството, което отговаря за съответната сфера на дейност.
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Законодателството е разработено основно в съответствие със
съответното европейско законодателство и плановете за развитие в
различни области.
2) Сътрудничеството между министерствата в разработването на
законодателството за таксите е по-скоро слабо, следователно таксите
в различните области се разглеждат поотделно, като липсва
всеобхватен и систематичен подход към услугите и свързаните с тях
такси. Липсват и съгласувани политики за разработване на таксите.
3) Таксите за услуги се определят главно по два начина описани
надълго в доклада – или се определя методика за ценообразуване на
таксата, или се определя конкретна такса за услуга.
4) Оценката

на

въздействието

на

регламентираните

от

законодателството такси е недостатъчна, така че те няма достатъчно
надеждна информация за възможните последици от законите.
Докладът формулира следните препоръки към България за изграждане на
политика за система на таксите:
1) Таксите за услуги могат да бъдат разглеждани като цялостна система
и не трябва всяка такса да бъде регламентирана поотделно.
Създаването на съгласувани принципи за държавните такси,
включително определяне на общи цели и видове такси е силно
препоръчително.
2) При проектирането на таксите също така е важно, в допълнение към
европейското законодателство и плановете за развитие на отраслите,
да се вземат предвид характеристиките на различните целеви групи.
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Например достъпът до някои услуги в Естония (здравеопазване,
обществен транспорт и инфраструктурни услуги) е по-добър в
градовете отколкото извън тях, а също така и средните доходи на
градските жители са малко по-високи отколкото на тези в селските
зони, но стойностите на таксите са навсякъде еднакви.
3) Да се разработи система за оценка на въздействието на таксите,
която ще позволи да се оценят последиците от въведените такси и в
резултат, да се обновяват таксите.
4) При проектиране на таксите е препоръчително да се състави
методика за изчисляване на такси или да се приемат специфични
стойности и да се определи честотата на обновяване на въведените
такси.
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17.

Зкон за отпадъците (https://www.riigiteataja.ee/akt/104042012005)

18.

Закон за радиацията
(https://www.riigiteataja.ee/akt/109112011006#para4lg7)

19.

Закон за инвестиционните фондове
(https://www.riigiteataja.ee/akt/129032012005)

20.

Закон за Органите за финансов контрол
(https://www.riigiteataja.ee/akt/129032012004)

21.

Закон за организация на ветеринарните дейности
(https://www.riigiteataja.ee/akt/102032011002)

22.

Закон за защита на растенията
(https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011032)

23.

Закон за правата на растениевъдство и растително многообразие
(https://www.riigiteataja.ee/akt/109112011008#para93lg4)

24.

Закон за дотациите и услугите по заетостта
(https://www.riigiteataja.ee/akt/102072012030)

25.

Закон за одобрените публични одитори
(https://www.riigiteataja.ee/akt/1220920110069)
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26.

Закон за нотариалните такси
(https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011047)

27.

Закон за държавната правна помощ
(https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011016)

28.

Закон за съдия-изпълнителя
(https://www.riigiteataja.ee/akt/121032011016)

29.

Закон за държавните такси (https://www.riigiteataja.ee/akt/104072012025)

30.

Закон за правните принципи на индустриалната собственост
(https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011046)

31.

Закон за митниците (https://www.riigiteataja.ee/akt/101022012002)

32.

Закон за съдебномедицински преглед
(https://www.riigiteataja.ee/akt/104072012005)

33.

Закон за медицински продукти
(https://www.riigiteataja.ee/akt/1050720120189)

34.

Зкаон за териториална информация
(https://www.riigiteataja.ee/akt/1280220110029)

35.

Закон за архивите (https://www.riigiteataja.ee/akt/121032011001),

36.

Закон за музеите (https://www.riigiteataja.ee/akt/121032011020)

37.

Наредби на Правителството на Републиката
(https://www.riigiteataja.ee/akt/119012011017,
https://www.riigiteataja.ee/akt/117122010035,
https://www.riigiteataja.ee/akt/114022012009,
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122011042,
https://www.riigiteataja.ee/akt/13247999)

38.

Наредби на министъра на социалните въпроси
(https://www.riigiteataja.ee/akt/108062012003,
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https://www.riigiteataja.ee/akt/108122011005,
https://www.riigiteataja.ee/akt/13363966)
39.

Наредби на министъра на икономическите въпроси и комуникацията
(https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010048,
https://www.riigiteataja.ee/akt/129032012034,
https://www.riigiteataja.ee/vaheleht.html;
(https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010059)

40.

Наредби на министъра на околната среда
(https://www.riigiteataja.ee/akt/1110520120029)

41.

Наредби на министъра на финансите
(https://www.riigiteataja.ee/akt/13116564,
https://www.riigiteataja.ee/akt/109122011007,
https://www.riigiteataja.ee/akt/13232296)

42.

Наредби на министъра на земеделието
(https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011035,
https://www.riigiteataja.ee/akt/114102011002,
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032012007,
https://www.riigiteataja.ee/akt/123112010012)

43.

Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до
Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на
регионите — Рамка за качеството за услугите от общ интерес в Европа

44.

Одитни доклади на Националната сметна палата на Естония
(http://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Auditiaruanded/tab
id/206/language/et-EE/Default.aspx,
http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2200/Area/14/language/etEE/Default.aspx)
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