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1. Таксите в Португалия
1.1. Такси: основни определения
Конституцията на република Португалия, Общия т фискален закон и
Общия режим за таксите, определен от местните власти са законодателната
рамка на цялата данъчна система в Португалия. Определенията за
„данъци“ и „такси“ са заложени в тези документи (виж приложение I).
Общият фискален закон (ОФЗ) прави разграничение между данъци и
„ публични плащания”, включително такси и други финансови вземания в
полза на обществените институции. Според член 4 на ОФЗ и в
съответствие с португалската практика , данъците се предопределят
единствено от платежоспособността на гражданите, въз основа на нетната
стойност на приходите им. Таксите от друга страна се основават на
действителното насрещно получаване на обществена услуга или облага,
като разрешение за частно използване на обществено пространство или
премахването на законови пречки за упражняване на желано поведение.
Таксите са свързани с насрещни задължения и за двете страни – за
публичните институции и за лицата търсещи услугата, като се основават на
принципа на еквивалентността на престациите. Данъците са едностранни
и се основават на принципа на солидарността. Това се дължи на факта, че
те са свързани директно със способността на данъкоплатеца да се
разплаща, като плащанията не съответстват на никакво конкретно
насрещно поведение от публичната администрация. В основата на
таксите, от друга страна, стои принципът на правната еквивалентност и
подчертаната „размяна“ на престации. Поставени на такава основа, таксите
директно съответстват на някаква услуга, на оползотворяване на
обществено пространство или на премахването на законови пречки за
физически лица.
Ръководният принцип при определяне размера на таксите е да се
спазва съотношение на пропорционалност между таксата и стойността,
която предоставянето на услугата или облагата коства на обществото.
Тази пропорционалността може да бъде измерена като се вземат предвид
целите, заложени от законодателите. Ако целта е да се увеличи данъчната
тежест, или да се покрият разходите по обществената дейност, тогава се
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прилага принципът стойността на таксата да не надвишава разходите за
предоставянето на услугата. Ако има други цели, извън фискалната, които
са установени в Конституцията, принципът се променя – стойността на
таксата може да бъде адаптирана в зависимост от важността на
поставената цел (например опазването на околната среда може да доведе
до допълнителни такси, които надвишават административните разходи за
предоставяне на обществената услуга).
На последно място, ако таксата се налага, за да бъдат коригирани
несъвършенства на пазарната среда, стойността й трябва да е такава, че да
доведе до икономически ефективна ситуация (идеална конкуренция).
Таксите са подходящ финансов инструмент
за прилагане в
политическите системи, които се характеризират с фискален федерализъм.
Той способства разпределението на властта, привилегиите и
отговорностите по отношение на приходите, разходите и обществения дълг
в различните нива на управлението. В този смисъл, таксите постепенно
увеличават ролята си във финансирането на обществения сектор,
олицетворявайки държавно управление, което предоставя на гражданите
си все по разнообразни услуги.
Гъвкавостта на таксите, които обществените институции и особено
общините могат да създават, налагат и адаптират , ги правят идеалните
фискални инструменти за местното ниво на управление, въпреки малкият
им принос към проходите, в сравнение с данъците. Освен това, тяхната
легитимност не е оспорвана, тъй като те се приемат като заплащане за
пряко предоставени услуги или стоки. Това е особено важно за страна като
Португалия, която комбинира високи ниво на централизация с
конституционно призната и защитена автономия на местните институции.
От политическа гледан точка, таксите имат важно, макар и символично
значение, те имат пряк принос към прозрачността на общественото
финансиране, тъй като срещу тях стои винаги специфична услуга или
политика. В този смисъл, таксите увеличават общественото съзнание за
ограничеността на обществените ресурси, подпомагат по-доброто
разбиране на процесите и на това, което може да бъде получено от
държавата.
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1.2. Правна рамка
Въведение
От историческа гледна точка значението на таксите, като източник на
публични приходи винаги е било второстепенно. Дори Фискалният закон
първоначално е създаден само като данъчен закон, без да се отделя
внимание на другите категории публични приходи като таксите и
осигуровките.
Това схващане се е променило и законодателството в тази сфера през
последните години бележи значително развитие. Таксите все по-широко се
използват като политически инструмент, особено на местно ниво.
Данъчната система е Португалия се смята за сложна система, както е
констатирано и при подписването на меморандума за разбирателство
между република Португалия и Европейския съюз.
Множество и разнообразни данъци и разнообразни облагаеми
единици, предопределят необходимостта от реформи в тази сфера, като
един от подходите, който все повече се прилага е преоценка на баланса в
приходите между данъци и такси и отдаване на по-голямо значение на
таксите като инструмент за генериране на приходи към бюджета както на
местно, така и на централно ниво.
Национална правна рамка
Член 165 от Конституцията определя, че Събрание на републиката
има изключителната отговорност за създаването на данъците и фискалната
система, както и за общия режим за управление на таксите и другите
финансови плащания към публичните институции. Това е от частично
изключително правомощие, тъй като парламентът може да делегира на
правителството да законодателства в тази сфера посредством законидекрети . Що се отнася до таксите, отговорността на парламента се свежда
само създаването на общ режим за управление на таксите и предвидена в
Конституцията едва през 1997 година. Това означава, че въвеждането на
данъци на практика винаги изисква намесата на парламента (тъй като
трябва да бъде направено със закон), докато при въвеждането на такси,
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участието на парламента не е необходимо, защото може да се направи
чрез декрет или административна наредба.
Следователно, държавната администрация също може да бъде
оторизирана институция, която определя и налага таксите (централното
правителство, публичните организации, управлявани от Закона за
обществените организации ("Institutos Públicos") и местните органи за
управление).
Ролята на обществените организации при установяването и
налагането на такси е от особена важност на секторно ниво. Тази роля ще
бъде обяснена подробно в част 2 и 3 на това изследване.
Въпреки разпоредбите на конституцията, на практика единственият
акт, който регулира материята за таксите и установява общи и специални
правила е Общият режим за таксите, приет със закон 53 Е от 29 декември
2006 от местните власти. Макар Генералната дирекция по икономическата
дейност към португалското Министерство на икономиката и заетостта да е
предоставила информация за законопроект в тази сфера, все още няма нито
единна терминология, нито изградена системата за регулиране на таксите
на централно ниво.
Таксите са изключение от общия принцип за безплатен достъп до
услуги, който важи за всички административни процедури, както е
определено в член 11 на Административно-процесуалния кодекс. Той
гласи, че „административните процедури са безплатни, освен когато
закони налагат плащане на такси за разходите за осъществяването им от
държавната администрация“. Администрацията може да освобождава от
задължението за плащане, ако е налице доказана икономическа
несъстоятелност.
Таксите са обект на общия принципи на пропорционалността. Указ
92/2010, който установява основния режим на услуги, транспонирайки
Европейската директива за услугите, в член 8, ал. 3 (отговарящи на член
13о/2 от Директивата за услугите) установява общото правило на
пропорционалността, без значение от нивото на администрацията
(централно, регионално или местно, или независимо). Текстът гласи, че
„правния режим на административни разрешителни за достъп или
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упражняване на услуга се регулира от принципите на Административнопроцесуалния кодекс“ и особено от „принципа на безплатен достъп до
услуги, с изключение на случаите, когато според принципа на
пропорционалността, доставчикът на услугата може да наложи такса, за да
покрие разходите, направени по процедурата“.
Заради липсата на единна национална правна рамка за регулиране на
таксите, се наблюдава голям брой и различни видове такси, които зависят
от всяка институция и могат да се различават според своята цел и
предназначение.
Европейска правна рамка
Съдът на Европейския съюз е излязъл с редица решения за местните
такси и е застъпил идеи, които могат да бъдат използвани за оспорване на
някои от таксите, налагани на местно ниво в Португалия. Тези решения
показват важността на европейските регулации за създаването на рамка за
местните такси, като се вземат предвид правните прецеденти, установени
от съда. Вижда се и нуждата местните такси да се свържат с европейските
свободи.
Ролята на таксите на това ниво може да се види и в Програмата за
икономическо приспособяване, подписана от правителството на
Португалия, Европейската комисия, Европейската централна банка и
Международния валутен фонд, която ще бъде обсъдена в точка 2.1 на този
доклад. Една от целите на плана е да се приложат правдоподобни и
балансирани стратегии за фискална консолидация, които имат за цел да
намалят дефицита до 3% от Брутния вътрешен продукт (БВП) през 2013 г.
Затова ще бъдат приложени комплексни
мерки, които целят
увеличаване на приходите и същевременно намаляване на разходите.
Целта на налагането на по-високи такси е да увеличи базата на социалните
плащания и особено да увеличи не-данъчните приходи. Програмата
предвижда и редица мерки за такси в различни сфери. Например, в сферата
на правосъдието се предвижда съдебните таксите да се стандартизират и да
се въведат специални съдебни такси за специфични дела и процедури.
Целта на стандартизацията е да се увеличат приходите, като едновременно
с това се намалят неоснователните съдебни искове. Друг пример са таксите
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в сферата на телекомуникациите, които ще бъдат преразгледани, за да се
премахнат потенциалните ограничения за навлизането на нови оператори в
сектора. Или при здравеопазването, където Програмата за икономическо
приспособяване предвижва като промени „изравнителни такси“.

2. Анализ на таксите по сектори
Тази част включва секторен анализ на най-прилаганите такси в
Португалия. Както беше споменато в предишната част, заради липсата на
единна национална правна рамка за регулиране на таксите, съществува
голям брой различни видове такси. Представената тук информация не
претендира за изчерпателност на таксите, а по-скоро е селекция на найприлаганите такси. Изборът е направен на базата на следните критерии:
 Типология и значение на таксите за икономическия сектор
 Степен на законодателно развитие на сектора като цяло и по
отношение на съответните такси
 Специфични характеристики на таксите, свързани с тяхната цел,
тип, ценообразуване
 Типология на институциите, като са разгледани едновременно
централните/местните нива на управление и пряката / непряка
администрация.
Така анализът представлява общ преглед на таксите в Португалия по
сектори, включително информация за институциите и свързаните с тях
такси, според целта, вида, целевите групи, цените и процедурите за
събиране на плащанията.
2.1. Образование
Като се има предвид фактът, че разходите за образование и
издръжката на училищата се покриват от централното правителство, само
някои специфични предучилищни образователни центрове и институциите
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за висше образование, налагат такси, за да покрият разходите си по
предоставяне на образователни услуги.
Такси за висше образование1
Институции/организации, налагащи такса
Институти за висше образование (ИВО)
Висшето образование в Португалия е организирано в двустепенна
система, която включва университетско и политехническо образование,
администрирано от държавни, частни или смесени училища за висше
образование. Тези институции имат научна, образователна и
административна автономия. Освен това университетите се ползват и с
финансова автономия, въпреки че подлежат на санкция от държавата.
Автономията на центровете за висше образование е синхронизирана с
тяхното значение за развитието на съответния регион и страната.
Описание на таксата
При висшето образование таксите варират според университета и
образователния курс: таксите са определени от всяка институция за висше
образование, в зависимост от вида и качеството на курса и имат за цел да
покрият част от разходите на съответните образователни институции.
Всички студенти в ИВО плащат такси на тези ИВО, докато средното
образование е безплатно.

Годишната такса за първия цикъл курсове се определя от
всяка институция за висше образование и е между 630,50 евро и
999,71 евро (за 2012 година).

Годишната такса за втория цикъл курсове, които са
необходими за практикуването на определена професия се налагат о
всяка ИВО и са между 630,50 евро и 999,71 евро (за 2012 година).

Минималната стойност на гореспоменатите такси е 1,3
пъти националната минимална заплата, изчислявана в началото на
1

Цитирани документи и законодателство:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_and_support.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/08/166A00/51225138.pdf
www.parliament.uk/briefing-papers/SN06270.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_PT_E

N.pdf
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всяка учебна година. Максималната стойност се определя според
годишните темпове на инфлация. Повечето институции предпочитат
максималната стойност.

При другите видове втори цикъл на обучение, таксите се
определят свободно от всяка ИВО и обикновено са между 1 500 и 9
500 евро за целия курс на обучение (от 2 или 4 семестъра).
Ограничен брой такси надвишават 9 500 евро.
Правителството подпомага
изплащането на такси и други
образователни разходи като предлага стипендии за студенти, записани в
държавните образователни институции. Стипендиите са парични плащания
в различен размер, които допринасят за покриването на разходите за
обучение или за други разходи, като настаняване, храна, транспорт, учебни
материали и такси. Стипендиите са субсидия, която се изплаща изцяло от
държавата.
Семейните надбавки и данъчните облекчения играят важна роля за
издръжката на студентите в Португалия.
Предучилищно образоване
Институции/организации, администриращи таксата
Предучилищни образователни институции2
Предучилищното образование се смята за първата стъпка в
образователната система и е за деца от 3 до 5 годишна възраст. През 2009
г., закон номер 85/2009 от 27 август, определи универсалността на
предучилищното образование за деца до 5 годишна възраст, но въпреки
това присъствието не е задължително. Мрежата от предучилищни
заведения се предоставя от държавата, частни и корпоративни институции,
частни институции за социална солидарност и неправителствени
организации.
Описание на таксата
2

Цитирани документи и законодателство:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_PT_E

N.pdf
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Обществената мрежа е напълно финансирана от държавата, която
покрива и разходите за образование, предоставено от частни социални или
неправителствени мрежи. Такси се плащат в независими частни детски
градини, като размерът им се определя от тях.
2.2. Здравеопазване3
Изравнителни такси
Институции/организации, администриращи таксата
Национална здравна служба Administraçao Central do Sistema de Saude
(ACSS), национално ниво.
Описание на таксите4
Тези такси са една от мерките на правителството, произтичащи от
споразумението между португалското правителство, ЕК, МВФ и ЕЦБ, за да
се гарантира по-добра устойчивост на здравната система
Изравнителните такси се начисляват, за да се изпълнят регулаторните
мерки за ползване на здравни услуги5 и са насочени към рационализиране
3
Жозе Симоес, председател на Португалската агенция за регулиране на здравеопазването
(Entidade Reguladora
da Saúde), португалска система за здравеопазване: Успехи и предизвикателства,
2012 http://www.medical.siemens.com/siemens/en_GB/rg_marcom_FBAs/files/brochures/magazin_medsol_2012_02/
MedSol_2012_2_Essay_Portugal.pdf
4
http://www.portugal.gov.pt/media/558816/20121001_faq_taxas_moderadoras.pdf
5
Lei de alterações Bases da Saúde, introduzidas pela Aprovada Lei o n. pela Lei 27/2002, n.o de 48/90, 8
de de 24 Novembro: de Agosto, com http://www.minsaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/politica+da+saude/enquadramento+legal/leibasessaude.htm
http://www.portugal.gov.pt/media/558816/20121001_faq_taxas_moderadoras.pdf
http://www.pcd.pt/biblioteca/docs.php?id=68&id_doc=114 &id_cat=9
http://www.sg.minsaude.pt/sg/conteudos/legisaude/default.htm?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b11C
0E9AC-9177-41D3-93529CFBBDAA1D95%7d&NRORIGINALURL=%2fsg%2fconteudos%2flegisaude%2f%3fpn%
3d1%26ps%3d100&NRCACHEHINT=Guest&ps=100&pn=1
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на търсенето на здравна грижа, която да е осъществима и устойчива при
съществуващите финансови ограничения.
Стойността на тези изравнителните такси се различава, в зависимост
от вида предлагана услуга, за да се намали непланираната активност и
позитивно да се диференцира достъпа до първична здравна помощ. Това
става чрез налагането на по-ниски такси, отколкото за болнична дейност и
спешна помощ.
Тези такси се налагат за следните здравни услуги:
 Консултации при основните доставчици на здравни
услуги, у дома, в болниците или други обществени или
частни институции (ценово ниво: 3 и 10 евро)
 Провеждане на диагностични процедури и терапевтични
здравни услуги в държавни или частни институции, с
изключение на тези, проведени в условия на стационар;
 Продължителна начална здравна грижа и спешна
болнична помощ (ценово ниво 10 и 20 евро);
 Такса за хоспитализация на ден;
Размерите на тези такси се заплащат на определени ценови нива и не
могат да надвишават 50 евро: за услуги между 1,10 и 1,45 евро, ценовото
ниво е 0,35 евро (най-малкият размер) и се увеличават прогресивно докато
достигнат най-високото ценово ниво (50 евро) за услуги, чиято стойност в
действителност е 500 евро или повече.
Приет е и праг за изключения, за да се предпазят най-уязвимите от
увеличение на „изравнителните такси“ (за здравни услуги). Тези
изключения се определят в зависимост от ситуацията на потребителя
(икономически затруднения, бременност, възраст под 12 години,
инвалидност над 60%, кръвни донори и други), както и в зависимост от
вида на необходимата здравна грижа (изравнителни такси не се начисляват
за процедури, свързани с проблеми на общественото здраве, клинични и
здравни рискове, включващи повтарящи се и специални грижи).
Начисляването на потребителски такси се случва по време на
извършването на здравната услуга, освен в случаите на невъзможност
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заради клиничната ситуация, липсата на средства за директно плащане или
други специфични случаи.
Такси, управлявани от Португалската агенция за регулиране на
здравеопазването
Институции/организации, администриращи таксата
Португалската агенция за регулиране на здравеопазването - Entidade
Reguladora da Saúde (ERS), национално ниво6
Португалската агенция за регулиране на здравеопазването е
независима обществена институция, отговаряща за регулирането на
дейността на доставчиците на здравни услуги в Португалия.
Обхватът на регулациите включва всички доставчици на здравни
услуги, намиращи се на континенталната територия на Португалия, от
държавен, частен или социален характер и без значение дали са
индивидуални или колективни организации. ERS се стреми да предостави
независими гаранции, че здравните услуги отговарят на правните норми,
че са прозрачни и че правата на потребителите са защитени. Институцията
провежда регулаторни и надзорни дейности, които включват: регистрация
на
доставчици на здравни услуги, разглеждане на оплаквания от
потребители, доставчици на услуги и институции, провеждане на
инспекции и одити на съоръжения на доставчиците на здравни услуги,
провеждане на разследвания на случаи, при които има значителни
отрицателни последици върху правата на пациентите или върху качеството
и безопасността на здравната грижа, провеждане на административнонаказателни процедури срещу доставчици на здравни услуги и
прилагането на съответните санкции, провеждането на изследвания,
издаване на съвети и препоръки.
Бюджета на ERS за 2012 година е почти 3,9 млрд. евро, които трябва
да покрият фиксираните и оперативни разходи на агенцията7. Приходите
са генерирани от такси за регистриране на доставчици на здравни услуги
6
7

http://www.ers.pt/pages/2
Entidade Reguladora da Saúde, Plano de actividades para 2012
http://www.ers.pt/uploads/document/file/371/Plano_de_actividades_2012.pdf
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(такси за регистрация и такси за поддръжка), събирането на глоби,
дължими лихви, лихви върху инвестиции и държавни бюджетни кредити.
Най-значимите, които са описани тук, са регистрационните такси.
Описание на таксите


Регистрационни такси: регистрация и поддръжка8

Регистрацията
е
задължителен
и
обществено
достъпен
административен акт, който е предназначен да огласи легалния статут на
учрежденията. Вписването в регистъра е задължително и е условие за
започване на работа на заведението, където ще се предлагат здравни
услуги на клиенти. Регистрационният процес преминава през две фази на
таксуване:

Регистрационна такса
С акта на регистрацията, доставчиците на здравни услуги се
задължават да платят такса, изчислявана по следната форула:
Регистрационна такса = 900 евро + 25 евро x „броя на здравните
професионалисти на заведението“. Минималният размер е 1000 евро, а
максималният 50 000 евро.
Регистрационната такса е намалена на 200 евро при регистрацията на
професионалисти (на свободна практика). Таксата се заплаща при
регистрация.


Такса за поддръжка

За поддръжката, управлението, актуализацията, рекламата и
издаването на сертификат9, доставчиците на здравни услуги трябва да
заплащат годишна такса, която се изчислява по следната формула:

8
9

Portaria n.o 52/2011 - Entidade Reguladora da Saúde:
http://www.ers.pt/uploads/document/file/52/Portaria_52-2011_de_27_de_Janeiro.pdf
Decreto -Lei n.o 127/2009, de 27 de Maio
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Такса за поддръжка = 450 ерво + 12,50 евро x „средния годишен брой
професионалисти, работещи в заведението“. Минималният размер е 500
евро, а максималният 25 000 евро.
Таксата е намалена до 25 евро за професионалисти, които предоставят
здравна грижа в собствени кабинети или почасово.


Такси за управление10

Те са насочени към покриване на част от оперативните разходи.
Свързани са с издаването на сертификати и фотокопия, наред с други.
Няколко примера: сертификати или сертифицирани копия на документи: за
първите 4 страници: 20 евро; от 5-тата до 12-тата страница: 2,5 евро на
страница, от 13-тата страница нататък: по 1 евро на страница. При спешна
поръчка таксата се заплаща с 50% увеличение.
Такси, свързани със здравето и безопасността на работното място
Институции/организации, администриращи таксата
Министерство на финансите и Публичната администрация по труда и
социалните въпроси и здравеопазването11.
Описание на таксите
Такси за актове за оторизиране на услуги по безопасност и здравна
грижа на работното място12: такси за услуги, предоставени от агенции,
отговорни за насърчаване на безопасността и здравето по време на работа
към Министерството на труда (за безопасност на труда) и към
Министерството на здравеопазването (за дейности, свързани със здравето).
Документите, свързани с оторизирането на услуги по безопасност и
здравна грижа на работното място са обект на следните такси, които са
10
Regulamento n.o 373/2011 Diário da República, 2.a série - N.o 110 - 7 de Junho de 2011 and
Declaração de
rectificação n.o 1041/2011. D.R. n.o 121, Série II de 2011-06-27
11
http://www.sg.min-saude.pt/NR/rdonlyres/0920CB61-1969-4C95-BAA8F3AA658DDA39/0/0172801729.pdf
12
Portaria n.o 275/2010 de 19 de Maio
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наложени с указ на членовете на правителството, отговорни за
финансовите, трудовите и здравните сфери (те се отнасят едновременно за
безопасността и здравето на работното място):
а) Молба за оторизиране на външна услуга: 350 евро;
б) Молба за оторизиране на вътрешна услуга: 450 евро;
в) Молба за оторизиране на обикновена услуга: 350 евро;
г) Инспекция на място и за мобилна единица: 1 500 евро;
д) Спешна инспекция на място и за мобилна единица: 2 500 евро;
е) Оторизиране на оперативни дейности и работа във високорискова
среда: допълнителна сума от 250 евро.
Всички такси13 отиват съответно в Агенцията за условия на труд
(АУТ) или Генерална дирекция по здравето (ГДЗ), в зависимост от това
дали актовете са свързани със сферата на безопасността на труда или на
здравната грижа на работното място.
2.3 . Земеделие и храни
Такса за „Повече здраве и безопасност на храните“
Институции/организации, администриращи таксата
Министерството на земеделието, морето, околната среда и
териториалното планиране - Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e
do Ordenamento do Território.
Това министерство се разпорежда с различни видове такси.
Разгледаните тук са свързани с фонда „Повече здраве и безопасност на
храните“ (Fundo de Saúde e Segurança Alimentar Mais14), който беше
учреден наскоро и цели да осигури плащанията на компенсации, които са
необходими за опазването на животинското здраве и осигуряване на
безопасността на продуктите от животински и растителен произход.
Приходите на фонда са:
13
14

no artigo 92.o da Lei n.o 102/2009, de 10 de Setembro
O Decreto-lei, aprovado em Conselho de Ministros a 24 de Abril de 2012
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а) Приходите от таксата „Повече здраве и безопасност“;
б) Приходите от финансовата такса, свързана със системата
събиране на трупове на умрели животни във ферми и кланици,
отношение на едрия рогат добитък, овцете, козите, прасетата и конете;
в) 10% от останалите такси, налагани от генералната дирекция
храните и ветеринарството (ГДХВ);
г) Приходите от други данъци и такси;
д) Всякакви други приходи, определени от закона или резултат
законна бизнес дейност.

за
по
по
от

Описание на таксите
Такса за „Повече здраве и безопасност на храните“15: (Taxa de Saúde e
Segurança Alimentar Mais) тези такса е фокусирана върху разпространение
и масово разпространение на хранителни стоки и така преразпределя
разходите за безопасност и здраве на храните върху цялата хранителна
мрежа.
Стойността ще бъде определена между 5 и 8 евро на квадратен метър
търговска площ, по заповед на държавните служители, отговорни за
земеделието и финансите.
Предвидено е изключение за плащане на такси за предприятия, чиято
търговска площ е по-малка от 2000 м² или ако принадлежат на
микропредприятия (ако те не принадлежат на компания, която използва
една или повече марки).
Такси свързани с администрирането на винения сектор
Институции/организации, администриращи таксата
Институт за лозе и вино Instituto da Vinha e do Vinho16, министерство
на земеделието. Функцията на Института за лозе и вино е да координира и
контролира институционалната организация на винения сектор, да
15
Artigo 4.o do DL 21/2009, de 19 de Janeiro." "http://www.agenciafinanceira.iol.pt/economia/taxaalimentar-assuncao-cristas-governo-grande-distribuicao-comercio-conselho-de-ministros/1343860-1730.html
http://www.csassociados.pt/xms/files/DESTAQUES/A_Taxa_de_Saude_e_Seguranca_Alimentar__des
cricao_e_conformidade_constitucional_-486109_1-.PDF
16
http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/26
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извършва одити на системата за сертифициране за качеството, да следва
политиката на ЕС и да подготвя правилата, които се прилагат в сектора.
Организацията също така участва в координацията и надзора на
популяризирането на винените продукти. Тя участва в развитието и
надзора на процедурите в сектора, провежда дейности, насочени към
подобряване на качеството на винените продукти, както и на
конкурентоспособността, интернационализацията и устойчивото развитие
на сектора. Института координира и управлява Интегрираната национална
информационна мрежа за лозови насаждения и вино. Освен това
администрира различни такси, сред които са и тези за популяризиране и
сертифициране.
Описание на таксите17


Такса за популяризация

Вината и винените продукти, произведени в страната, както и
продуктите внесени от други страни и продавани в Португалия, се облагат
с такса за промотиране, която има функцията на компресация за услугите
на IVV, IP и се отнасят към общото популяризиране и координиране на
задачите в сектора. Таксите се заплащат от икономическите агенти,
отговорни за бутилирането на винените продукти, от икономическите
агенти, които работят като винени експерти и от производителите.
Размер на таксата18: зависи от вида на виното (вина, пенливи вина и
винени оцети), както е показано в следващата таблица:
Пакетирани,
Вина, включително Пенливи
вина,
Винени оцети
етикетирани
и подсилени
вина, бренди, алкохолни
продукти
за пенливи и овкусени напитки от грозде и
опаковани
за напитки,
вносни други
видове
еднократна
вина и винени алкохолни напитки
употреба
продукти
< 0,25 литра

17
18

0,0034
евро/единица

0,0034
евро/единица

0,0034
евро/единица

http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/DL_119_97.htm and DecretoLei n:o 119/97 de 15 de Maio
http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/np4/1268.html
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0,25
л.
0,0067
<количество< 0.50 евро/единица
л.

0,0067
евро/единица

0,0034
евро/единица

0.50
л.<
0,0135
количество< 1 л.
евро/единица

0,0135
евро/литър

0,0067
евро/единица

1 л. < количество <
0,0200
2 л.
евро/единица

0,0135
евро/литър

0,0067
евро/литър

Над 2 литра

0,0135
евро/литър

0,0067
евро/литър



0,0135
евро/литър

Такса за сертифициране

Качествените вина, произведени в определени региони, регионалните
трапезни вина и винените продукти с обозначение за произход или
географски обозначения, се облагат със сертификационна такса, която е
компенсация за услугите, предоставени за удостоверяване на тяхното
качество и изключителност, както и за защита и популяризация на
обозначението . Таксите се плащат на серифициращата институция. Те
трябва да бъдат заплатени от икономическите агенти, отговорни за
бутилирането на винените продукти, от икономическите агенти, които
работят като винени експерти и от производителите.
Размер на таксата: за разлика от таксата за популяризация, таксите за
сертифициране се определят на териториална база от съответните
регионални сертифициращи институции.
2.4. Правосъдие
Както е записано в Меморандума за разбирателство с ЕК, МВФ и ЕЦБ
„по-устойчив и прозрачен бюджет на правосъдната система е от
изключително значение за успеха на правосъдната реформа“. Тази
реформа има за цел да стандартизира съдебните такси и да въведе
специални съдебни такси за някои дела и процедури.
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Относно плащанията на правни разходи19

Спечелилата страна може да възстанови разходите,
платени по време на съдебната процедура

Правната процедура при дискриминационни дела не е
покрита от специалните правила, свързани с финансовия риск. Това
означава, че съдебните такси и таксите за адвокат трябва да бъдат
заплатени от ищците, споделени с държавата или заплатени от
държавата. В този случаи таксите зависят от размера на приходите
на ищците.
2.5 Съдебни такси
Институции/организации, администриращи таксата
Министерство на правосъдието
Описание на таксите
Таксите са фиксирани чрез инструмента „единица съдебни разходи“,
който се използва за създаване на единна база за определяне на правните
разходи. Той се определа като1/4 от минималната национална заплата,
която служи като база за фиксиране на стойностите на различните такси.
Нарича се най-общо „отчетна единица“.
Според различните видове процедури, интервенции и процеси, и на
базата на стойността на дейностите, таксите се определят както е описано в
съответното законодателство20
Наредбата за съдебните такси21 се прилага спрямо процедури в
правораздавателните съдилища, данъчните и административни съдилища и
спрямо националния офис, отговорен за електронното заплащане на
искове.

19
20
21

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1541-access-to-justice-2011-country-PT.pdf
Виж възможните такси на стр. 687: http://dre.pt/pdf1s/2012/02/03100/0068100699.pdf
http://www.oa.pt/cd/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?sidc=51435&idc=51893&ida=116292
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Въпреки че таксите са осъвременявани през последните няколко
години, беше направено изследване за разходите, свързани със съдебната
система от Европейската комисия22, в се констатира:

Без значение какъв е характерът или обемът,
въздействието на съдебните процедури в Португалия, в проценти,
може да бъде систематизирано както следва: Виж точка „Съдебни
разходи” в изследването на Европейската комисия.

В Португалия съдебните разходи и официалните такси не
са, като цяло, свързани по същество с делото, нито с обема на
дейностите, а със стойността на оспорвания иск. Изключения са
случаите, при които страни са определен клас участници, както
правителството или социално значими институции, като социални
домове или благотворителни организации.
2.6. Култура
Съществуват определени сфери, които не се управляват чрез система
от такси, като интелектуалните права: както е заявено от Организацията на
португалските автори23, плащанията, събирани за използването на
интелектуално право не могат да бъдат класифицирани като „такси“24.
„Таксите и данъците отговарят на финансовата необходимост да се
предоставят услуги на обществото, начислявани от държавата.
Плащанията за авторско право са необходими, за да се обезпечи автора за
употребата
на
нейния/неговия
труд“.
Такси свързани с кинематографични и аудиовизуални дейности25
Институции/организации, администриращи таксата
22

http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/costs_civil_proceedings/portugal_en.pdf and https://ejustice.
europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-pt-pt.do
23
http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/43/199/Quadro%20com%20principais%20altera%C3
%A7%C3%B5es%20por%20modalidade.pdf
24
http://www.spautores.pt/perguntas-frequentes/execucao-publica
25
Lei n:o 55/2012 de 6 de setembro, Estabelece os princípios de ação do Estado no quadro do fomento,
desenvolvimento
e proteção da arte do cinema e das atividades cinematogríficas e audiovisuais
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При тези такси, отговорността за плащанията имат различните
актьори участващи в сектора (рекламодатели, оператори на телевизионни
услуги и дистрибутори). Събраните средства са част от приходите на
различни обществени институции, които имат административни функции в
кинематографичния и аудиовизуалния сектор, или в частност Институтът
за кино и аудиовизуални изкуства и Португалският филмов център –
Музей на киното
Описание на таксите
Държавата осигурява финансирането на инструментите за
насърчаване и субсидиите за подпомагане на развитието на филмовото
изкуство и на аудиовизуалния сектор, чрез събирането на такси и
установяването на инвеститорски задължения. Тук са представени найважните такси в този сектор:


Такси за разпространение

Разпространението
и излъчването на материали от търговски
оператори се облага с такса за разпространение, която се налага на
рекламодателя и отговаря на 4% от платената цента.

Оператори на телевизионни услуги
Операторите на телевизионни услуги са задължени да плащат
годишна такса от 3,5 евро за всеки абонамент за достъп до телевизионни
услуги. През всяка календарна година се добавят 10% върху стойността
събирана през предишната година до максималния размер от 5 евро.
Годишният размер на таксата, която се заплаща от операторите, се
изчислява по следната формула:
„годишна такса, плащана от всеки оператор“ = брой на абонаментите
за всяка година, преди да бъде обложени с такса, разделено на 4 пъти
таксата.


Лиценз за разпространение

23

Разпространението на кинематографични произведения изисква
предварително издаване на лиценз. За този лиценз разпространителите
трябва да заплатят на издателите. Тези проходи отиват в бюджета на
Института за кино и аудиовизуални изкуства и за киното на португалския
музей на киното. Те се използват за финансиране на филмовото изкуство,
както и за създаване на аудиовизуални и мултимедийни продукти.
2.7 Строителство
Такси свързани със строителния сектор
Институции/организации, администриращи таксата
Институт за строителство и недвижими имоти - Instituto da Construção
e do Imobiliário, I.P26.
Институтът за строителство и недвижими имоти е публична
институция с правен статут, административна и финансова автономия и
собствени проходи. Организацията извършва собствена дейност под
надзора на Министерството на обществените работи, транспорта и
комуникациите (сега Държавен секретариат по обществените работи,
транспорта и комуникациите в Министерството на икономиката и
заетостта).
Институтът отговаря за регулирането и надзора в строителния сектор
и сектора за недвижими имоти, и свързаните с тях дейности. Освен това
поддържа статистика и прави анализи, с което подпомага координацията
на държавните дейности в сектора.
Описание на таксите
Четири основни такси се начисляват от Института за строителство и
недвижими имоти, които са свързани с различните фази и процеси на
строителството:
26

http://www.inci.pt/Portugues/inci/Paginas/missaoAtribuicoes.aspx
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Първоначална такса27

Таксата се плаща, за да се започне процесът издаване на лиценз за
концесия или изменение на лиценза и е в размер на 50 евро.

Такса за лиценз за концесия28, такса за изменение на
лиценза29 и такса за продължаване на срока на лиценза30.
С влизането в сила на декрет № 12/2004 от 9 януари, който установява
правната рамка за достъп и извършване на строителни дейности, се
заплаща такса за концесия, за изменение и продължаване на лиценза. Тя се
изчислява като се добавят стойностите, които съответстват на „а“ и „б“ 31,
определени според следващата таблица:
Клас на "a": променлива величина в
лиценза зависимост от броя и вида
лицензите/квалификациите

за

категория или подкатегория, както

"б":

постоянна

величина,
определена

за

съответния лиценз

и техните класове

1
2

27

28
29
30
31

Стойност на Сума за плащане за всяко По стоянна
процедурата разрешително в евро
величина
(евро)
Подкатегории
Подпизпъл (евро)
нител/Осн
овен
строител
Единица
16,60
33,20
171,64
166000
единица
16,60
33,20
171,64
332000

"b"

http://www.inci.pt/Portugues/Construcao/taxas/Paginas/TaxaInicial.aspx
http://www.inci.pt/Portugues/Construcao/taxas/Paginas/TaxaConcessao2009.aspx
http://www.inci.pt/Portugues/Construcao/taxas/Paginas/TaxaReclassificacao.aspx
http://www.inci.pt/Portugues/Construcao/taxas/Paginas/TaxaRevalidacao.aspx
Decreto-Lei n:o 12/2004, de 9 de Janeiro Portaria n:o 15/2004, de 10 de Janeiro
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3
4
5
6
7
8
9

единица
664000
Единица 1
328 000
Единица 2
656 000
Единица 5
312 000
Единица
10 624 000
Единица
16 600 000
Единица
16 600 000

49,80

99,60

343,28

99,60

199,20

343,28

199,20

398,40

343,28

398,40

796,80

343,28

1 328

2,656

686,56

2,656

5 312

1.373,12

4 150

8 300

2.746,24

2.8. Комуникации
Администрирането на комуникационния сектор е в компетенциите на
Държавния секретариат
по обществените работи, транспорта и
комуникациите в Министерството на икономиката и заетостта.
Такси свързани с Националната агенция по комуникациите
Институции/организации, администриращи таксата
Националната агенция по комуникациите - Autoridade Nacional de
Comunicações (ANACOM) е административно независима институция в
министерството на икономиката. Тя регулира пощенските услуги и
електронните комуникации, като упражнява надзор и представлява сектора
в Португалия. Според статута32 на организацията, тя има правото и
задължението да събира такси, плащания за услуги и да предявява други
искове.
32

Decree-Law no. 309/2001, of 7 of December approving the new statues of the ICP - Autoridade Nacional de
Comunicações (ICP-ANACOM)
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ANACOM отговаря за събирането на много различни и специфични
такси, които могат да бъдат разделени на такси за покриване на
административни разходи и на такси, свързани с оптимизиация и употреба
на общите ресурси.
Въвеждането, регулирането, изчислението и
събирането на таксите може много да се различават от такса до такса.
Приходите, събрани от налагането на таксите са предназначени да
покриват разходите на институцията.
Описание на таксите33

Такси свързани с административните разходи, като такси
за издаване на удостоверения за права на институциите, предлагащи
обществени услуги и електронни комуникации, такси свързани с
правата за използване на радио-честотния спектър, такси за аудиотекстови и за пощенски услуги, или такси за инсталиране на
инфраструктура за телекомуникации върху жилищни сгради и в
градска среда. Такси за инсталиране на телекомуникационна
инфраструктура вътре в сгради;

Такси, свързани с оптимизацията на обществените
ресурси. Тези такси трябва да гарантират оптималната употреба на
обществените ресурси, включително на радио-честотния спектър. Те
трябва да са обективно обосновани, прозрачни, недискриминационни
и пропорционални на целта, за която са предназначени. Те включват
такси за използването на наземни електронни комуникации, радиокомуникационни услуги, такси за регистрация на персонални радио
услуги – граждански честоти, такси за употребата на радиочестотния спектър или за система за излъчване на данни.
Такси свързани с Агенцията за медийна регулация
Институции/организации, администриращи таксата
Агенция за медийна регулация - Entidade reguladora para a comunicação
social (ERC)34. ERC е учредена със закон 53/от 8 ноември 2005. Основната
33

Regulation n:o 300/2009, 15 July amended by the Regulation n:o 355/2012, 13 August

34

Law 53/2005 of 8 November
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задача на институцията е да регулира и надзирава всички организации,
които се занимават с медийни дейности в Португалия. ERC е създадена
като институция с обществен закон, който предвижда административна и
финансова независимост. Агенцията разполага със собствени средства,
заради независимия си административен характер. Тя регулира и
упражнява надзор върху медиите. ERC гарантира свобода на пресата,
право на информация, независимост от политически и икономически сили,
плурализирация на мненията, спазване на стандартите за медийно
съдържание и подпомага плавното и ефективното функциониране на
медийния пазар.
Системата за таксуване на Агенцията е тристепенна35 и определя 35
такси, които се заплащат от организациите, работещи в медийния сектор.
Тези такси, които са част от приходите на Агенцията, се налагат за
действията на ERC свързани с регулаторните й функции, предлагането на
услуги и за предимствата да се извършва дейност в публичното
пространство и дейности по разпространение на информация.
Описание на таксите


Такса за надзор и регулация

Тази такса има за цел да покрие разходите на Агенцията за надзор и
регулация. Тя се заплаща от тези организации, които извършват дейност в
медийния сектор, включително преса, радио, телевизия, доставчици на
програмни услуги, мобилни комуникации и информационни сайтове.
Таксите се плащат в зависимост от а) вида на организацията и б) от
„интензитета“ на необходимата регулация. Този интензитет се дели на
„висока степен на регулация“, „средна степен на регулация“ и „ниска
степен на регулация“, в зависимост от техническата сложност на
регулаторната дейност, обема извършена работа, техническите
характеристики на медията и географския обхват.
Според тази класификация, таблицата показва как се разпределят
таксите, изразени в единица стойност на процедурата36
35

Decrew-Law n:o 70/2009 de 31 March of Presidência do Conselho de Ministros

36

Виж раздел 2.4 за правосъдието. Стойността на таксата отговаря на стойността на валутна единица от съдебната такса,
която трябва да бъде платена спрямо 31 декември на предходната година. (The fee value corresponds to the value of the currency

unit of court account value of
31st December of the year preceding the one in which the payment is due)
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Висока
степен на
регулация

50

85

562

422

281

0

Средна
степен на
регулация

3

33

148

127

0

0

Слаба
степен на
регулация

1

0

34

0

0



Клас А: 4
Клас Б: 3
Клас В: 2
Клас Г: 1
Клас Д:
0,5

Такси за предоставени услуги

Тази такса е предназначена да обезщети дейностите на ERC като
регулатор и надзорен орган на съдържанието на цифровите медии.
Стойността на таксата се определя като се събере: обемът на работа,
времето прекарано в изпълнението й, техническата сложност и разходите,
направени от ERC в изпълнение на услугата.
Таблицата показва списъка с основните такси и техните стойности:
Дейност
Оперативни
1
и други придобивания на
проведени от операторите на социални медии

Единица
стойност
собственост,

14,00

Споразумения
2
между предприятия, решения на асоциации на
предприятия и съответните практики на медийния пазар.

14,00

Злоупотреба
3
с господстващо положение на медийния пазар

14,00

Предварително
4
регистриране

0,60

Окончателно
5
регистриране

0,10

29

Регистрация
6
на вестникарски и новинарски компании и
нелицензирани доставчици

0,40

Одобряване
7
на искане за изменение собствеността на
изданието, на социалния капитал или за изменение на логото
на изданието

0,40

Регистриране
8
на заверки

0,10

Регистрация
9
на анулации

0,10

Фотокопия
1
(на страница)

0,006

Издаване
1
на сертификати: до 5 страници

0,0521

0
Всяка следваща страница
Одит
1 на медийния сектор

0,011
29,00

2
Изследване
1
на компании за акредитация и одобрение на
3 промени в корпоративните им структури

0,60

Провеждане
1
на анкети и допитвания до общественото
4 мнение

0,40

Промени
1
в официалните компании

0,20

5
Депозиране
1
на редакторските статути на обществените
6 медийни организации

0,20

Одобрение
1
на документи за квалификация на дейности за
7 радио и телевизия

0,10

Класификация
1
на периодичните издания

0,20

8


Такси за издаване на сертификати

Тези такси покриват разходите на Агенцията, направени за
административни процедури и особено за издаване и подновяване на
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лицензи за обществени медийни оператори, които използват/не използват
радио-честотния земен спектър. Таксите за издаване на сертификати за
квалификация зависят от употребата радио-честотния земен спектър. За
регионалните оператори цената зависи от броя граждани на общината.
Основните такси са описани в следващата таблица:
Дейност

Единица
стойност

Издаване
1
и подновяване на лицензи за телевизионни
9 оператори на национално ниво, използващи наземния радиочестотния спектър

2.809,00

Издаване
2
и подновяване на лицензи за телевизионни
0 оператори на регионално ниво, използващи наземния радиочестотния спектър

449,00

Издаване
2
и подновяване на лицензи за телевизионни
1 оператори на местно ниво, използващи наземния радиочестотния спектър

112,00

Издаване
2
и подновяване на лицензи за радио оператори на
2 национално ниво, използващи наземния радио-честотния
спектър

281,00

Издаване
2
и подновяване на лицензи за радио оператори на
3 регионално ниво, използващи наземния радио-честотния
спектър

112,00

Издаване
2
и подновяване на лицензи за радио оператори на Ниво A: 37,00
4 местно ниво, използващи наземния радио-честотния спектър Ниво Б: 28,00
Ниво В:19,00
Ниво Г: 9,00
Ниво Д: 5,00
Издаване
2
и подновяване на лицензи за телевизионни
5 оператори, които не използват наземния радио-честотния
спектър
Издаване
2
и подновяване на лицензи за радио оператори,
6 които не използват наземния радио-честотния спектър
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2.9. Транспорт
Такси свързани с пътищата
Институции/организации, администриращи таксата
Португалски пътища - Estradas de Portugal37
Estradas de Portugal е акционерно дружество, чийто капитал е изцяло
собственост на държавата, която упражнява правата си на собственик чрез
Генерална дирекция „Хазна и финанси”. Функцията на компанията е, от
една
страна,
финансирането,
поддръжката,
функционирането,
подобряването и разширяването на пътищата, които са част от
португалската пътна мрежа. От друга страна, организацията се занимава
със замисъла, строителството, финансирането, функционирането,
подобряването и разширяването на пътищата, който са част от бъдещата
пътна мрежа на Португалия.
Описание на таксите:
- Пътни такси (toll такси)
Таксите се калкулират като единица скорост/километър се умножи по
пропътуваните километри, плюс стойността на данъка добавена стойност
(ДДС). След това валутата се закръглява нагоре или надолу до найблизкото кратно на 0,05 евро. Начинът на изчисляване на таксите е
определен от Споразумението за концесия за всеки концесионер. Пътните
таксите(toll такси) зависят от вида превозно средство и се разделят на
четири класа, съгласно два критерия за класифициране на превозните
средства:

37

Височината

на

превозните

средства,

измерена

Decreto-Lei n:o 374/2007 de 7 de Novembro do Ministério das obras públicas, transportes y comunicações and
EP Statues
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перпендикулярно на първата ос.

Общият брой на осите на превозното средство
На интернет страницата на Estradas de Portugal има подробна таблица,
включително всички пътни (тол) такси38. Размерът на таксите е много
различен, започвайки от 0,20 евро до 100 евро, в зависимост от
разстоянието и вида на превозното средство.
Съществува система за позитивна дискриминация в полза
на
определени групи население и на местния бизнес, особено в най-бедните
райони, които се облагодетелстват от смесена система на облекчения и
намален размер на пътните таксите39. Освен това, като се вземе предвид
сегашния икономически и финансов климат и неговите негативни
последици върху компаниите в сектора на товарния превоз,
правителството прие променена схема за размера на пътните таксите за
товарния транспорт. Облекченията са в рамките на 10% до 20%, в
зависимост от деня, времето и използваната магистралата40.
Такси за въздушния транспорт
Институции/организации, администриращи таксата
Основните институциите за въздушен контрол в Португалия са две:
а) Регулаторен институт: Националният институт за гражданска
авиация (INAC), публична институция, разполагаща с финансова и
административна автономия, и собствени активи. Тя надзирава и всички
аспекти на гражданската авиация в страната;
б) Управленско тяло: Португалски летища - Aeroportos de Portugal
(ANA), Летищната агенция на страната. Тя управлява различни летища в
Португалия, включително най-голямото Лисабон-Портела.
Описание на таксите:
Регулацията на таксите за използване на летищните съоръжения и
услуги, както и услуги за извършването на търговска дейност е определена
38
39
40

http://www.estradas.pt/portagenstrocos
Decreto-Lei n:o 111/2011 de 28 de Novembro
Portaria n:o 41/2012 de 10 de fevereiro
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с декрет № 217/2009 от 4 септември, който установява модела на
икономическа регулация и качество на услугите в сектора на националните
летища.

Такси за трафик41:
 Кацане и излитане: такса се заплаща за всяко кацане или
излитане. Размерът на таксата се изчислява е от 3 до 100
евро и се изчислява въз основа на максималното тегло.
 Паркиране на самолети: за всеки паркирал летателен
апарат и в зависимост от паркомястото (зона за движение,
зона за обслужване и друга). Размерът зависи от времето
за паркиране и теглото на самолета, като варира между
1,46 евро и 86 евро.
 Подслон за летателни апарати: таксата е дължима за
паркирани самолети в заслонени помещения. Стойността
й се определя според престоя на 24-часова база или част
от нея, и зависи от максималното тегло на самолета.
 Пътнически услуги: заплаща се такса за всеки излитащ
пътник, която се начислява пряко от превозвачите, в
зависимост от дестинацията. Цените са в рамките на 5,95
евро и 12,66 евро, според летището и дали пътуването е в
рамките на/извън Шенгенското пространство или
международни.
 Отваряне на аеродрум: такса се заплаща при отварянето
на летище или аеродрум за дейности, извън нормалните.
Дължимият размер се заплаща за вида на операцията
(който може да бъде удължаване/изчакване ,
възобновяване на дейността за гражданската авиация или
аварийно отваряне) и се заплаща на летището. Размерът
на таксите е в рамките на 249 евро (такса за изчакване на
летище Флорес) до 1006 евро (възобновяване на дейността
за гражданската авиация на летището в Лисабон).
41

Decreto-Lei no 102/90, de 21 de Março, alterado pelos Decretos-Lei nos 280/99, de 26 de Julho, 268/2007, de
26 de Julho e 216/2009, de 4 Setembro y Decreto Regulamentar no 4/2009, de 4 de Setembro
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 Такса за помощ на пътници с намалена подвижност42.
Превозвачите, работещи с летищата на ANA, заплащат
такса от 0,47 евро за излитащ пътник, което влезе в сила
на 1 април 2012 и ще бъде прекратено на 31 март 2013
година, както е записано в решението на INAC,
съобразено с указ № 241/2008 от 17 декември. Тази такса
ще бъде прилагана за същия период и за изключенията на
таксата за обслужване на пътници. Таксата не се прилага
за общата авиация.
 Такса сигурност43. Тя се заплаща за услуги, предоставени
на въздушните пътници и е предназначена отчасти да
покрие разходите за човешки и материални ресурси
вложени в безопасността на гражданската авиация и за
предотвратяване и надзор на незаконни действия. Таксата
има два основни компонента:
1) Поставяне, поддръжка и работа на системи за контрол
2) Служби за безопасност на гражданската авиация.
Таксата се заплаща от всеки излитащ пътник на
летищата и аеродрумите и е фиксирана в зависимост от
вида на полета. Националният институт за гражданска
авиация отговаря за събирането на таксите. Те са
между 2,39 евро и 7 евро, в зависимост от това дали
пътуването е в рамките на или извън Шенгенското
пространство или е международно пътуване.
2.10. Застраховане
Такси за застраховки и пенсионни фондове
Институции/организации, администриращи таксата
Надзорна служба за застрахователните и пенсионните фондове Instituto de Seguros de Portugal (ISP).
42
43

Decreto-Lei no 241/2008, de 17 de Dezembro
Decreto-Lei no 241/2008, de 17 de Dezembro
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Надзорна служба за застрахователните и пенсионните фондове се
занимава с регулацията и надзора на национално ниво върху
застраховането, презастраховането, пенсионните фондове и компаниите,
които се занимават със застраховане или застрахователно посредничество.
ISP се стреми да постигне правилно функциониране на застрахователните
и пенсионните фондове в Португалия за да се осигури защита на
държателите на застрахователни полици, застрахованите лица,
пенсионерите и техните наследници.
Надзорната служба за пенсионните фондове, в съответствие със
собствения си статут, е юридическо лице според публичните закони,
ползващо се с административна и финансова независимост, и собствени
активи. Тя е призната за независима административна институция към
Министерството на финансите. Таксата, която компаниите дължат на
Надзорната служба за пенсионните фондове се определя всяка година от
министерството на финансите. Подобна е и процедурата за определяна на
таксата, дължима от администраторите на пенсионни фондове към
Застрахователния институт на Португалия.
Описание на таксите

Такси върху приходите от прякото застраховане44.
Застрахователните дружества, които имат разрешение да провеждат
дейност в Португалия, са задължени да плащат годишна сума на
Надзорната служба за пенсионните фондове, отговаряща на специфична
такса върху обработените приходи, нетната възвращаемост и анулациите
на застрахователни премии пряко гарантирани от застрахователните
компании. Тази такса не може да надвишава максимума от 0,75% и се
определя годишно от Министерството на финансите и планирането, според
предложението на Надзорната служба за пенсионните фондове,
включително бюджетните прогнози. Съобразявайки се със сегашната
пазарна ситуация, Надзорната служба за пенсионните фондове предложи
размерът на таксите да остане еднакъв за 2012 година. В следствие на това,
приходите, произлизащи от преки застраховки „Живот“ се облагат с такса

44

Portaria n:o 317/2011 de 30 de Dezembro do Ministério das Finanças
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от 0,048%, а приходите, произлизащи от преките застраховки в другите
клонове се облагат с такса от 0,242%.

Таксите, налагани на администраторите на пенсионни
фондове, които имат разрешително за работа в Португалия трябва да
заплащат всяка година на Надзорната служба за пенсионните
фондове сума, отговаряща на прилагането на такса за всички вноски,
направени от членове и участници в съответните пенсионни
фондове. Тази такса не може да надвишава максималният лимит от
0,1% и се определя всяка година от министерството на финансите, по
предложение на Надзорната служба за пенсионните фондове.
Предвид сегашната пазарна ситуация, Надзорната служба за
пенсионните фондове предложи таксите да останат непроменени през 2012
година. Тези такси са фиксирани за 2012 г. на 0,048% от вноските
направени от членовете и участниците в определен пенсионен фонд.
2.11. Опазване на околната среда.
Такси, управлявани от Португалската агенция за опазване на
околната среда
Институции/организации, администриращи таксата
Португалската агенция за опазване на околната среда - Agência
Portuguesa do Ambiente (APA).
Португалската агенция за опазване на околната среда е създадена през
2007 г., чрез сливането на Института за опазване на околната среда и
Института за отпадъците. АРА отговаря за предлагането, разработването и
надзора на прилагането на политики за опазване на околната среда,
особено за включването на опазването на околната среда към секторните
политики, включително на здравния и транспортния сектор. Агенцията
отговаря и за дейностите по борба с климатичните промени, защитените
зони, качеството на въздуха, контрола на шумовото замърсяване,
обработката на отпадъци и употребата на почва, предпазването от
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индустриални инциденти, етикетирането за органични продукти, зелените
политики и управлението на околната среда.
Описание на таксите
Следващата таблица представя таксите за опазване на околната среда,
одобрени от АРА през 2012 година в секторите: Отпадъци, емисии на
парникови газове, замърсяване, шумово замърсяване, оценка за
въздействие върху околната среда, генетично модифицирани организми,
минна
индустрия
и
опасни
продукти
и
отпадъци.
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Описание на таксата
Обща лицензионна такса

Правно основание

Размер на таксата
за 2012 г. (в евро)

Декрет №178/2006,
чл. 52, ал. 2

547,74 до 2190,98

Такса за изгаряне и догаряне на Декрет № 178/2006, 1.095,49 до 27
отпадъци
чл. 52, ал. 2
387,23
Такса за изхвърляне на отпадъци в Декрет № 183/2009, 52,13 до 20 854,07
сметище
чл. 43 ал. 1
Система за оттичане на специални Декрет № 178/2006, 1095,49 до 27
отпадъци
чл. 54 ал. 2
387,23
Лицензионна такса за интегрирани Декрет №178/2006,
центрове за възстановяване, оценка и чл. 55 ал. 2
унищожаване на опасни отпадъци

1095,49 до 27
387,23

Годишна такса за електронен регистър Декрет №178/2006,
на интегрираната система за отпадъци чл. 57

27,42

Такса за управление на отпадъците

Декрет № 178/2006, 1,11 до 5000,00
arto 58, no 2

Такса, налагана за емисии на парникови Наредба № 118/2005 201,71 до 1 383,16
газове
Проверка на квалификацията
парникови газове

за Наредба № 74/2006, 500,00 до 1000,00
чл. 14

Екологично разрешително

Наредба № 1057/
2006, no 2

2738,73 до 5477,45

Организиране на пазар за отпадъците

Декрет № 210/2009, 1000,00 до 10
чл. 17
000,00

Превенция на големи инциденти с Наредба № 830/2007,
164,30 до 17
опасни вещества
чл. 2
524,78
Карти и планове за шумозамърсяването Декрет № 146/2006, 5 652,77 до 8
чл. 12
479,14
Оценка за въздействие върху околната Наредба №
среда
1067/2009

1 500,00 до 100
000,00
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Трансгранично движение на отпадъци

Наредба № 242/2008,
чл. 1

Квалифицирани оператори

Декрет № 152/2005, 53,49 до 106,98
чл. 7-А, ал.1

Система за екологично управление и Наредба № 455/99
екологичен одит
Генетично модифицирани организми

521,80

(**) T=14 HK ;
(**) PME: T1 = T

Наредба № 384/2006, 1 604,72 до 10
чл. 1
698,14

Португалски регистър на квотите на Наредба №993/2010, 131,39 до 840,89
емисии
чл. 3
Такса за издаване на лиценз за минна Очаква се издаване
индустрия
на наредба

Очаква
издаване
наредба

Такса за класификация на вторичните Декрет № 178/2006, 1 036,60 до 5
продукти
чл. 59-A
183,00
Износ и внос на опасни химикали

Декрет № 36/2011,
чл. 10, ал. 1

259,15 до 518,30

2.12. Местни такси
Автономията на местните институции е установена в Конституцията
на република Португалия и определя важността на местното ниво на
управление от политическа, административна и икономическа гледна
точка. Този сектор е съставен от повече от 300 общини, отговарящи
главно за инфраструктурата и основното образование. Тяхното
правителство, формирано основно от изпълнителния съвет и общинското
събрание, се избира за четири години. Има тенденция за създаване на
междуобщински асоциации, които имат право да събират определени
такси и имат по-значителна роля в управлението на европейските фондове.
Освен това, в Португалия има повече от 4200 енории , които отговарят за
местната администрация и поддръжка на основната инфраструктура.
Съществуват средно по 14 енории на община, които се управляват от
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се
на

местно събрание и избирателен местен съвет. Тяхната икономическа
тежест е сравнително малка.
Общ режим за таксите налагани от местните власти45
Институции/организации, администриращи таксата
Съществува тенденция на местно ниво за организация и хармонизация
на съществуващото законодателство за таксите. Въпреки това, на ниво
централно управление, все още няма изчерпателна система за определяне и
управление на таксите. Поради това, местните институции приеха Общия
режим на таксите налагани от местните власти през 2006 г. Според него,
таксите се прилагат за предоставянето на определена обществена услуга,
оползотворяването на обществено пространство или премахването на
правни препятствия за физическите лица. Таксите към местните
институции са специално определени като плащания за предоставяне на
местни услуги, за частна употреба на държавна или общинска собственост,
или за премахването на правни препятствия за физическите лица, когато
това е в компетенциите на местното управление.
Общинските такси са свързани с комунални услуги, предоставяни на
физическите лица или за дейности, извършвани от общините, в частност:
а) За изграждане, поддръжка и подобрение на първичната и вторична
инфраструктура;
б) За издаване на лицензи, за изпълнение на административни актове
и за административно изпълнение на други искания за със специфичен
характер;
в) За използването на обществени и частни средства собственост на
общините;
г) За изпълнението на услуги в сферата на гражданската защита и
превенция на риска;
д) За управление на трафика и обществените паркингите
е) За управлението на обществените съоръжения за обществени
нужди;
ж) За предоставяне на услуги в областта на превенцията на риска и
защитата на населението;
45

Law n.o 53-E/2006 29 December - General Regime of fees set by the Local Entities

41

з) За дейности в сферата на социалните услуги, градското и
териториално развитие и опазването на околната среда;
и) За дейности, свързани с местното и регионално развитие и
конкурентоспособността.
Общинските такси могат да обвързани и с дейности на физически
лица, които въздействат негативно върху околната среда.
Таксите налагани от енориите са свързани с комунални услуги,
предоставяни на физическите лица или за дейности, извършвани от
енориите, в частност:
а) За издаване на разрешителни, за изпълнение на административни
актове и за административното изпълнение на други искания със
специфичен характер;
б) За използването на обществени и частни средства собственост на
енориите;
в) За използването на градски и извънградски съображения;
г) За провеждане на дейности за развитие на местно ниво.
Институциите, събиращи такси са държавата, автономните региони,
местните институции, автономните фондове, както и институциите, които
образуват бизнес сектора на държавата, на автономните региони, на
местните институции, както и физическите лица.
Описание на таксите46
Таксите към местните институции са създадени с норми, одобрени от
техните законодателни органи. Всяка година се публикуват таблици с
общинските такси, където са описани техните предназначения и размери.
Тези размери могат да бъдат обновявани на годишна база, в зависимост от
инфлацията.
Пример за местни такси: Значими такси налагани от общините на
Лисабон и Порто
46

Кодекс за регулация на община Порто, приложение G-4, таблица с таксите и другите приходи на общината,
както и Вестникът на общинския съвет на Лисабон: Таблица за таксите и другите приходи на общината 2012.
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 Административни такси: за фотокопия, сертификати и
други официални административни документи.
 За наемане/отдаване под наем на общински имоти и
оборудване:
включително
културни
съоръжения,
общински библиотеки, спортни зали, такси за граждански
брак или наем на общински имоти/обществени
пространства на фирми или за организирането на събития;
доходи от собственост.
 За строителство и инфраструктура
 За предоставянето на местни услуги: пътен трафик,
гробищни услуги, противопожарни услуги, медицински –
ветеринарни услуги, обучение, гражданска защита.
 За продажба и отдаване под наем на общинска
собственост: продажба на книги и технически документи,
публикации и формуляри, консумативи, рекламни
материали, туристически продукти, дървета.
 В областта на културата: за изграждане на съоръжения за
културни цели, музеи
 В областта на спорта: за изграждане на спортни зали и
провеждане на спортни мероприятия
 За икономически дейности: във връзка с дейността на
общинските
пазари, магазини, здравни инспекции,
метеорологичен контрол, панаири, улични търговци.
 В областта на опазването на околната среда и зелените
пространства: за дейности по обработка на твърди
градски отпадъци, градско почистване, обществена
хигиена и тоалетни, обработка на отпадните води,
разрешителни за шум.

3. Заключение
Този доклад за добрите практики в Португалия прави общ преглед на
определени примери за регулирани такси и принципите в отделните
сектори на икономиката. На базата на анализ на таксите в страната могат
да бъдат извадени следните заключения:
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Португалската административна система






Въпреки че Португалия има висока степен на административна
централизация и националното правителство играе важна роля
в определянето на основните политики и съответните
фискални мерки, в момента в страната липсва цялостна
система за управление на таксите на централно ниво.
Системата за таксуване е много по-добре развита на местно
ниво, където се прилага Общият режим за таксите, определен
от местните институции.
Заради липсата на унифицирана правна рамка за регулиране на
таксите на централно ниво, съществува голям брой и различни
видове такси. Те зависят от администраторите на таксите и
техните политики и приоритети. Въпреки това е важно да се
отбележи, че в повечето случаи таксите са предложени от
съответните институции (агенции, автономни органи и други
организации) и техните размери, процедури за събиране и тн.,
се одобряват от съответното министерството, което е последна
инстанция за определяне на такси.
Специфичният характер на всеки сектор влияе на определянето
на таксите, в следствие на което се получават различни
резултати в основните принципи в регулирането. Някои
примери за това са:
1) Високата степен на автономия на голям брой субекти,
какъвто е случаят с образователния сектор (институции
за висше образование).
2) Съществуването на диференцирани управленски и
регулаторни
органи,
какъвто
е
случаят
с
въздухоплавателния сектор;
3) Високата степен на централизация, както е с правния
сектор, където всички такси подлежат на общо
регулиране.

Фискално право в Португалия


Развитието на фискалното право в Португалия традиционно се
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свърза с данъците, което е в ущърб на развитието на другите
форми на приходи, особено на таксите. В следствие на това,
Португалия все още не разполага с общо законодателство за
таксите на централно ниво, въпреки разпоредбите на чл. 165 от
Конституцията.
Единственото изключение прави Общият режим на таксите,
определяни от местните институции от 2006 г., който
систематизира съществуващото законодателство на местно
ниво. Той може да се приеме като първата стъпка в създаването
на бъдещ съгласуван режим за таксите на национално ниво.
Този процес най-вероятно ще бъде ускорен в контекста на
сегашната икономическа криза и специфичната ситуация на
Португалия, в която, според Меморандума за разбирателство,
съгласуван с ЕК, ЕЦБ и МВФ, трябва да бъде установен подобър контрол на приходите и разходите в публичния сектор.

Приложение на таксите
Връзката между таксите и
разходите за предоставянето на
обществени услуги
или разходи , които тази услуга „коства” на
обществото (за чието компенсиране са предназначени таксите) трябва да
бъде пропорционална. Тази пропорционалност може да бъде измерена
според целите, които си е поставил законодателят. Ако целта е да се
наложи такса, за да се увеличат фискалните приходи или да се покрият
разходите за обществена дейност, се прилага принципът за ненадвишаване
на разходите за изпълнението. Ако съществуват други цели, както са
описани в Конституцията, принципът може да бъде смекчен, така че
размерът на таксите да бъде адаптиран към интензитета на целите. На
последно място, ако таксата се налага, за да бъдат коригирани
несъвършенства в пазарната среда, стойността й трябва да е такава, че да
доведе до икономически ефективна ситуация (съвършена конкуренция).
Анализираните такси са наложени с различни цели, които могат да
бъдат обобщени както следва:

За да се увеличат приходите на съответната институция
(най-честият случай);

За да се ограничи употребата на обществена услуга
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(например посредническите такси в здравния сектор) или за да се
намали упражняването на дейности, които могат да имат нежелани
последици и въздействия (какъвто е случаят с таксите в екологичния
сектор);

За да се оптимизира използването на обществени
ресурси, както в телекомуникационната индустрия и таксите на
местно ниво.

За да се разпределят ресурси към специален фонд, като
фонда „повече здраве и безопасност“ в земеделския и хранителен
сектор.
Основните видове такси отговарящи на тези цели могат да са свързани
с:


Предоставянето на специфични услуги, строго обвързана
с целите на организацията. В тези случаи таксите са предназначени
да покриват разходите или част то тях за предоставянето на услугата.
Изравнителните такси в здравеопазването попадат в тази категория;

Административни услуги, извършвани от организацията
за предоставяне на услуги като издаване на фотокопия, копия на
сертификати и т.н.;

Издаването на сертификати за квалификация, лицензи
за опериране в определен сектор (най-вече като икономически
оператор);

Концесията за употреба на обществени ресурси или
съоръжения

Законодателни инструменти
Като се вземат предвид основните законодателни инструменти,
даващи право на организациите да администрират такси и да определят
процедури за събирането и изчислението им, на национално ниво тези
инструменти са законите, декретите, постановленията и наредбите, както е
описано по-долу:

Създаването на организация или агенция се случва със
закон. Обикновено тези закони определят, че в изпълнението на
правомощията си организацията има правото и задължението да
налага такси, плащания за услуги и други плащания съгласно
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разпоредбите на националните закони. Поради липсата на обща
система за таксуване на национално ниво, посредством декретите се
одобрява и създава режимът за таксуване в рамките на съответната
организация. По-подробната уредба на вземанията от такси и други
аспекти на режима може да се даде чрез постановления и наредби.

По същият начин, закон може да определи принципите
на държавна дейност в определен сектор. В този случай, закон може
да въведе такса, нейната администрация и съответните формули за
изчисления на размера й.
Стойност на таксите

Стойността на таксите се предлага от съответните
институции и се основава на анализ на сектора, характеристиките на
услугата и нейните потребители, както и важните за момента
променливи (като икономическия контекст).

Таксите могат да имат парично изражение или бъдат в
счетоводни стойности.

Таксите могат да са с фиксирани или променливи
стойности, или да са комбинация от двете:
o Фиксирана стойност: стойността на таксата е една и съща
за всички потребители
o Променлива стойност: стойността на таксата е резултат от
прилагането на формула, която може да е създадена на
базата на различни фактори, като характеристики на
данъкоплатците, на услугата, на продукта и тн. В повечето
от тези случаи за таксите има установени минимални и
максимални стойности.
o Смесени формули: формулата може да е резултат от
комбинация между фиксирани и променливи стойности. В
повечето от тези случаи за таксите има установен
минимални и максимални стойности.

Стойностите на таксите могат да бъдат променяни в
зависимост от инфлацията. В повечето случаи това се прави на

47

годишна база, а при други на случаен принцип. В трети случаи,
промените в стойностите не са планирани. Облекчения за плащане
на такси са предвидени под формата на:
o Облекчения
във
функционална
зависимост
от
характеристиките
на
потребителя
(позитивна
дискриминация на базата на социо-икономическия статус
и тн.);
o Намаления (виж примерите за намаления на пътните
таксите за товарни превозни средства);
o Компенсаторни механизми (като стипендиите в
образователния сектор).
Плащане на такси
Предвидени са различни времеви параметри за плащане на такси

Най-често моментът на плащането е обвързан с момента
на предоставяне на услугата, а това може да бъде: момента в който
услугата е поискана, в който услугата е получена, в рамките на
определен краен срок или след определен брой дни или във връзка с
опредена фаза от процедурата...

В някои случаи таксата се плаща на годишна/времева
основа

В определени случаи са предвидени изключения.
Например, таксата може да бъде заплатена на различни вноски.
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Приложение I. Законодателство
Основната правна рамка на системата за таксуване на Португалия е
базирана на законите и съответните членове, описани по-долу:
Седма Конституция на Португалската република (в сила е седмата
конституционна промяна от 2005 г.)
Член 103 – Фискална система
 Фискалната система има за цел да удовлетвори финансовите нужди
на държавата и другите обществени институции и да осигури
справедливото разпределение на приходите и богатството на
страната.
 Данъците ще бъдат налагани със закони, които ще определят
приложението и стойността им, фискалните ползи и натрупването на
гаранции за данъкоплатците.
 Никой не може да бъде задължен да плаща данъци, които не са в
съответствие с тази Конституция, които са с обратна сила или не са
наложени и събирани в съответствие на закон.
Член 165 – Частична изключителна отговорност за законодателстване
 Освен ако не делегира на правителството, Народното събрание на
републиката има изключителната отговорност да законодателства в
следните сфери:
i) Създаването на данъци и фискална система, както и основните
правила за управление на такси и други финансови плащания към
обществените институции.
Общ фискален закон (Lei Geral Tributária). Закон № 20/2012-14/05
Член 3 – Класификация на данъците
 Държавните вземания могат да бъдат:
а) Данъци и други вземания
б) Национални, регионални и местни.
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 Държавните вземания са всички данъци, включително мита и
специални данъци, както и други видове фискални вземания
създадени със закон, като такси и финансови плащания към
държавните органи.
 Общият режим за таксите и финансовите плащания, описани в
предходния параграф, ще бъдат регулирани от специален закон.
Член 4 Задължение за плащане на данъци (Pressupostos dos tributos)
 Данъците се основават изключително на платежоспособността на
лицата, съгласно разпоредбите на законите, и се определят на базата
на нетната стойност на приходите на облаганите лица
 Таксите се налагат за действителното предоставяне на обществени
услуги, за оползотворяването на обществено пространство или
премахването на правни пречки за физическите лица.
 Специалните плащания, които се основават на получаването от
данъкоплатеца на ползи или увеличена стойност на тяхната
собственост, заради обществени дейности или създаването или
разширяването на обществени услуги, или специфично износване на
обществени блага, по време на упражняването на дейност, се считат
за данъци.
Член 8 Принцип на законност на данъците
 Обхватът, стойността, данъчните облекчения, гаранциите за
данъкоплатците, определението за данъчни престъпления и общият
режим за данъчни нарушения са обект на принципа за законност на
данъците.
 Следните също попадат под принципа на данъчната законност:
а) Оценка и събиране на данъци, включително давност
б) Правилата, регулиращи заместванията на данъци и данъчната
отговорност;
в) Определение за съпътстващи задължения;
г) Определение за не-криминални наказания;
д) Правилата за данъчни процедури и процеси.
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Член 11 – Принцип на безплатен достъп
 Административните процедури са безплатни, освен когато закон не
налага плащане на такси или за покриване на разходите, направени
от държавната администрация.
 В случай на доказана икономическа несъстоятелност, по Закона за
правната помощ, администрацията може да опрости на подалия
молбата, пълно или частично, заплащането на таксите или разходите,
описани в предходната алинея.
Указ № 92/2010 от 26 юли – Министерство на икономиката,
иновациите и развитието
Раздел III Административно разрешение за достъп до услуги
Член 8. Административни разрешителни
 Правният режим на административните разрешителни е принципът
на безплатния достъп, с изключение на случаите предвидени в закон,
когато според принципа на пропорционалността и доставчикът на
услуги може да събира такси за покриване на разходите по дейността
си;
Общ режим на таксите, налагани от местните институции (Закон 53/E2006, от 29 декември) (Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais)
Раздел I Основни принципи
Член 3 Такси на местните институции:
3. Таксите към местните институции са специално определени като
плащания за предоставяне на обществени услуги, за частна експлоатация
на публична или общинска собственост или за премахването на правни
пречки за упражняване на желано поведение от физическите лица, когато
това е в компетенциите на местното управление.
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