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Списък със съкращенията
AAA – Автономни административни агенции
ACTUAL – Нидерландски консултативен съвет по регулаторната тежест
IPO – Асоциация на нидерландските провинции
RFV – Съвет за финансовите отношения
SEC – Социално-икономически съвет
VNG – Асоциация на нидерландските общини
WABO – Закон с основно условия в териториалния закон
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1. Въведение и обхват на доклада
1.1. Въведение
Този кратък доклад представя основните такси, налагани от (или чрез)
централното правителство в Нидерландия. В контекста на този доклад,
такси са всички плащания, които се заплащат на централното правителство
или на (полу-)правителствени организации, включително търговски
организации и продуктови/стокови индустриални бордове, които
произтичат от законодателството на централното правителство. Някои от
таксите и плащанията към децентрализираните правителства1 произтичат
от законодателството на централното правителство, но размерът им се
определя от местните органи за управление и са свързани с услугите, които
тези децентрализирани правителства предоставят. В доклада са
представени и анализирани само основните принципи за формирането на
тези такси.
1.2. Основни определения
Неданъчните плащания, доколкото те произтичат от законодателството на
централното правителство, са силно ограничени в обхвата си, в сравнение с
данъците и социалните осигуровки. Общественото осигуряване, както и
плащанията, свързани със здравеопазването, няма да бъдат разглеждани.
Освен това, повечето такси потребителски плащания за директно
предоставени услуги се начисляват от децентрализираните правителства
(тоест общините и провинциите). Примери за такива плащания са сумите,
заплащани за услуги, предоставени от тези правителства, като
разрешителни и официални документи. Целта на настоящия доклад не е да
се направи цялостен обзор на тези плащания, а да се представи
изчерпателен преглед на принципите на ценообразуването на таксите.

Децентрализираните правителства включват провинции, общини; общините са местните правителства,
провинциите, които са средния слой от управлението, са подобни на лендерите в Германия – но с помалко функции.
1
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1.3. Социално-икономическа среда
Нидерландия е една от най-богатите страни в Европейския съюз (ЕС). През
2011 година само Люксембург е бил с по-висок брутен вътрешен продукт
(БВП) на глава от населението по паритет на покупателната способност
(ППС), виж Eurostat2). Публичният сектор е сравнително голям и разчита
предимно на финансиране чрез приходи от данъците. Данъчните ставки са
относително високи, особено ако се включат и плащанията по
общественото осигуряване. Общ преглед на данъчната система в
Нидерландия е представен в таблицата по-долу.
Процент от БВП

2010 Класиране
в ЕС
Непреки данъци
12.5
17
Данък добавена стойност (ДДС)
7.2
16
Акцизи и данъци върху потреблението
2.3
23
Други
данъци
върху
продуктите
1.8
6
(включително вносни мита)
Други данъци върху производството
1.2
13
Преки данъци
12.2
10
Данък върху доходите на физическите
8.5
8
лица
Корпоративен данък
2.3
15
Други
1.4
4
Социалноосигурителни вноски
14.1
7
На работодателите
4.9
20
На служителите
6.0
3
Самостоятелно заети и незаети лица
3.1
1
Общо
38.8
8
Централно правителство
Местно управление
Социалноосигурителни фондове
Институции на ЕС

59.1
3.7
36.3
1.0

14
22
8
6

2
Виж:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_
price_level_indices#Main_tables.
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Източник:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/GDP_per_capita,
_consumption_per_capita_and_price_level_indices#Main_tables
до
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_s
tructures/index_en.htm
Ясна картина за размера на таксите и потребителските плащания на година
и ниво правителство, не може да бъде получена. По-нататък в настоящия
доклад информацията е предоставена въз основа на (избрани) инструменти
или на ниво на управление. Прегледът на таксите, следователно, не е
изчерпателен.
1.4. Обхват на таксите – ролята на централното правителство
Нидерландия е децентрализирана държава, където децентрализираните
правителства (12 провинции, около 400 общини – с голяма разлика в броя
жители – и още един слой на водни съвети) имат значителна автономия. В
настоящия доклад не се обръща внимание на водните съвети3. На практика
автономията им е ограничена през последните години.
Задълженията на децентрализираните правителства са описани в
съответното законодателство, особено в законите за провинциите и за
общините, и в специалното законодателство (като например за опазването
на околната среда). По-голямата част от бюджета на децентрализираните
правителства се осигурява от Фондовете за провинциите и общините, под
формата на общи и целеви трансфери. Собствените средства са
сравнително ограничени до конкретни данъчни инструменти, такси и
потребителски плащания за директно предоставяни услуги. Прилагането
на най-важните данъчни инструменти от страна на децентрализираните
правителства е ограничена, тъй като данъчните бази са ясно определени и в
повечето случаи, се прилагат максималните данъчни ставки.
Ограничената автономия се вижда директно от приходната страна на
3
Водните съвети се финансират от данъци и такси, които следват същите ръководни принципи
както при провинциите и общините.
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бюджетите на общините. По-малко от половината от приходите им са от
собствени ресурси, а 54% от приходите са под формата на предоставени от
централното правителство трансфери.
По отношение на провинциите, собствените ресурси са още по-ограничени
(виж Allers, 2011).
Тази констатация е направена и в изследване на Съвета за финансови
отношения, RFV: собствените средства от данъци липсват или са силно
ограничени за провинциите4. Следователно тези приходи могат да бъдат
игнорирани. Ограниченията в приходите от разрешителни ще бъдат
разгледани по-надолу. Насоките за определянето на таксите там са близки
до тези за общините.
Втори важен аспект на финансирането на бюджетите на правителствата
представлява ограниченото използване на таксите и потребителски
плащания. Нещо повече, почти няма данъци, които да се отнасят специално
за децентрализираните правителства. Поради това неданъчните приходи са
изключение от правилото, поне за дейностите, предоставяни пряко от
централното или децентрализираното правителство. Съществуват също и
плащанията към трети страни, които са с обществена роля (особено
агенции и частни организации с обществени функции). Те са представени и
разгледани в следващата глава.
Трета, свързана с настоящия анализ, констатация е, че няма и не е имало
стандартизирани процедури за оценка на въздействието на
законодателството върху засегнатите страни (физически или юридически
лица). Това е отбелязано и от ACTAL, Нидерландския консултативен съвет
по регулаторната тежест (виж още раздел 3), който смята, че трябва да се
въведе система за оценка на въздействието, която да надгражда
съществуващите проверки на административната тежест5.

4
Съвет
за
финансовите
отношения
(RFV)
http://www.robrfv.nl/documenten/migratie/cebeon_rapport_rfv-onderzoek_provinciefonds_cor_pdf.pdf
(само
на
нидерландски език).
5
Виж пътната карта на ACTUAL за подобряване на регулациите: http://www.actal.nl/wpcontent/uploads/Actal_Roadmap-for-better-regulation.pdf.
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1.5. Привеждане на политиките по отношение на таксите в
съответствие с общоевропейските политики
Основното регулиране на европейско равнище на таксите, начислявани за
пряко предоставяне на стоки и услуги от правителствата е Европейската
директива за услугите. Член 13, параграф 1 определя, че цените на
разрешителните не трябва да надвишават стойността на процедурата.
Такава е и политическата позиция на нидерландското правителство. Целта
е да се увеличи прозрачността и да се създаде единна методология за
ценообразуване, наред с друго, и на разрешителните. Директивата за
услугите е ограничена до доставчиците на услуги и, по-точно, тя се
прилага само за разрешително, изключително насочени към доставчиците
на услуги. Това означава, че разрешителното за строеж, например, не
подлежи на санкция от Директивата за услугите, тъй като не е
изключително насочено към доставчик на услуги. От друга страна, всички
нива на управление трябва да се съобразяват с директивата.
1.6. Структура на доклада
Вторият раздел представя преглед на данъчната система на Нидерландия.
Тъй като такси се начисляват от всички 12 провинции, около 400 общини,
както и повечето министерства и голям брой Автономни административни
агенции (ААА), описанието е доста общо. Липсата на изчерпателност на
настоящия анализ е свързана и с непълнотата и на прегледа дори и на ниво
централно правителство. Това е резултат отчасти и липсата на пряка връзка
между дейностите на ААА и политиката на правителството в тесния
смисъл на думата, а оттам и слабото отношение към националния и
местните бюджети.
Третата глава разглежда оскъдната информация, които съществува за
влиянието на таксите върху засегнатите страни. Единствените оценени
ефекти са тези върху административната тежест, свързана с прилагането на
сравнително нови политики или политики, които са били реформирани
през последните години. Четвъртата глава съдържа обобщения и
заключения
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2. Структура на системата по отношение на таксите в Нидерландия
2.1. Въведение
Този раздел представя най-важните потребителски такси и плащания.
Първо ще се фокусираме върху плащанията от фирми, тъй като те са найзначителни и накратко ще разгледаме потребителските такси и плащания
от физически лица.
Някои данъци и потребителски такси, които съществуват в други страни не
съществуват в Нидерландия. Например таксите за преглед и проверка са
до голяма степен излишни и често се прилагат само в случай на повторна
проверка. Друг пример са таксите за използване на пътища и мостове,
които се налагат в много редки случаи. В момента само три тунела в
Нидерландия са обложени с такива такси.
От друга страна, все още се прилагат редица възпрепятстващи такси. Те
произтичат от законодателството, но по различни причини са считани за
излишни. Примери за това са плащанията за фотокопия, изпълнение на
музика и тн., които се налагат, за да се компенсира оригиналният автор
(или неговите наследници) за ползването на неговото произведение на
изкуството. Понастоящем текат дскусии най-вече за продължителността на
тази защита (100 години според закона за авторско право)6.
Подобни са и дебатите, които се провеждат в момента дали настоящата
такса върху празни CD и DVD да бъде разширена до преносими и
непреносими устройства за съхранение на данни (включително компютри),
като съществуват и становища, че тези такси трябва да бъдат премахнати
изцяло.
2.2. Таксуване на фирми
При тяхното създаване, фирмите трябва да правят няколко задължителни
6
Освен това организациите, които отговарят за събирането на тези данъци и превеждането им към
авторите са спорни като структури. Те имат узаконено монополно положение.
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плащания, които произтичат от законодателството на централното
правителство. Някои от тях са годишни такси. Има три различни вида
плащания (такси):
 Регистрационни такси към Търговската камара, както и плащания,
свързани със задължителното членство в определени продуктови
и/или търговски бордове. Регистрационните такси ще бъдат
премахнати от 2013 г., а членските вносове ще бъдат намалени, в
резултат от затихващите функции на продуктовите и търговски
бордове. Тези бордове също ще бъдат премахнати в краткосрочен
план;
 Плащания, директно свързани с провеждането на дейност в
определен сектор, като лицензи за миньорски дейности (особено за
нефт и газ), употреба на честоти в радио-честотния спектър,
търгуване на места за бензиностанции около магистрали и лицензи
за игри на късмета.
 Плащания свързани с разрешително, в частност свързани с околната
среда7.
Първият и третият вид плащания ще бъдат представени и обсъдени
детайли по-долу. Приходите, свързани с втората категория, имат понепостоянен характер. Тъй като тези приходи са специфични за сектора, за
тях няма общи насоки. В случая с добиването на полезни изкопаеми,
структурата за таксуване е разработена преди много време и не е
променяна основно. Най-съвременният търгов механизъм за мобилния
спектър и бензиностанциите е предимно предназначен да разпредели
лицензите по възможно най-ефективния начин; приходите към
правителството са от второстепенно значение. Приема се, че заради
фиксираните цени на лицензите, те не променят ценообразуващите
решения на операторите и нямат икономически ефект. Това означава, че
няма необходимост от оценка на въздействието им в този доклад.
2.3 Регистрационни такси и плащания по търговски и продуктови
бордове
Плащанията за регистрация на фирми (в Търговската камара) ще бъдат
7
В същия смисъл могат да бъдат разгледани и плащанията, направени към властите, който
надзирават определен сектор, например банковия. Все повече фирми заплащат за надзор директно.
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премахнати през 2013 г. В момента, около две трети от общия бюджет на
Търговската камара от близо 240 милиона евро, са финансирани от такси
върху фирми8. Организацията се състои от централно звено и дванадесет
регионални камари.
Управление на дванадесетте търговски камари
Управителен съвет
Управителните съвети на Търговските камари са отражение на
регионалната търговия и индустрия. Членовете на управителния съвет се
назначават от регионалните предприемачи, работодатели и работнически
организации. Тези организации, на свой ред, са определени от Социалния
и икономически съвет (на нидерландски език SER).
Състав и задължения на съвета
Размерът и съставът на съвета отговаря, доколкото е възможно, на броя и
типа на регистрираните компании в региона. По принцип всеки
предприемач или служител може да бъде номиниран за член на
управителния съвет. Чрез съвета предприемачите, работодателите и
служителите в региона оказват съществено влияние при определянето и
изпълнението на основните задачи на Търговската камара. Управителният
съвет взима решения по отношение на бюджета и определя политиките.
Членовете се назначават за четири години.
Надзор
Министерството на икономиката, земеделието и иновациите упражнява
надзор от името на правителството, след консултации с Търговската
камара.
Източник:
http://www.kvk.nl/englishwebsite/about-the-chamber-ofcommerce/board-of-directors/
Още през 2009 г., парламентът гласува в подкрепа на предложение да бъдат
премахнати търговските и продуктови бордове, а с тях и задължителните
плащания9. Основните аргументи в предложението бяха свързани с
8
Източник:
http://www.kvk.nl/download/Feiten%20en%20cijfers_tcm14-235740.pdf (Facts and
figures).
9
Виж http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/06/20/twee-toekomstmodellen-voor-taken-product-enbedrijfschappen.html (само на нидерландски език).
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недемократичният характер на бордовете и задължителния характер на
членството в тях и на членски внос - според парламента ползите за
предприемачите се оказват по-малко от свързаните с членството разходи10.
Новото правителство, което наскоро дойде на власт, се ангажира с това
решение в коалиционното си споразумение11.
Някои от публичните задължения, които се изпълняват от тези
организации, в бъдеще ще бъдат поети от централното правителство (и в
частност от Министерството на икономиката). Ако това предполага
допълнително финансиране, основният принцип ще бъде т да се осигурява
от общите данъчни приходи.
Плащанията за регистрация на фирми
Настоящата структура за плащане (към Търговската камара) се състои от
три елемента:
 Такса за регистрация и предоставяне на информация. Размерът на
тази такса е предложен съвместно от Търговските камари и одобрен
от Министерството на икономиката12. Таксата е еднаква за цялата
страна.
 Съществуват отделни такси за различните регионални дейности.
Съветите на всяка регионална камара, които са съставени от
регионални представители на работодатели и служители, избират кои
дейности да бъдат стимулирани на местно ниво всяка година и какви
разходи да бъдат направени за това. Според тези дейности се
определя и размера на таксите. Те подлежат на одобрение от
Министерството на икономиката, земеделието и иновациите.
 Третият вид такси са определени от Социално-икономическия съвет
(SER).
Като консултативен орган, съставен от представители на работодатели,
профсъюзи и независими експерти, Социално-икономическият съвет на
Нидерландия (SER) се стреми да помогне за създаването на социален
10
Виж http://parlis.nl/kst128470 (само на нидерландски език).
11
Виж http://www.rijksoverheid.nl/regering/regeerakkoord/duurzaam-groeien-en-vernieuwen (само на
нидерландски език)
12
Новото правителство преименува институцията на Министерство на икономиката.
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консенсус по националните и международните социално-икономически
въпроси.
Основната функция на SER е да съветва нидерландското правителство и
парламента по социалните и икономическите въпроси, като се стреми да
насърчи:
 балансиран икономически растеж и устойчиво развитие
 най-висока възможна заетост
 справедливо разпределение на дохода.
Други задачи включват:
 Надзор на стокови и индустриални бордове
 Прилагането на законите
 Надзор на сливанията
 Насърчаване на саморегулирането на бизнеса/потребителите
По искане на или по своя инициатива, SER консултира правителството по
основните параметри на политиките. Доводите, представени от SER се
използват от парламента в разговорите му с правителството.
Въпросите включват:
 средносрочно социално и икономическо развитие
 регулаторни въпроси
 обществено осигуряване
 трудово и патентно право
 участие на работниците и служителите
 връзката между пазара на труда и образователния сектор
 европейски политики
 екологично планиране и достъп до пътната мрежа
 устойчиво развитие
 потребителски въпроси

Примерни плащания към Търговската камара (и SER):
Примерни плащания към регионалната търговска камара в Утрехт
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Регист
рация
12.04

Консултация
информация
12.88

и Регионално
развитие
14.06

Едноличен
търговец
Малко
36.12
38.64
42.18
дружество
с
ограничена
отговорност
Средно
96.32
103.04
112.48
дружество
с
ограничена
отговорност
Голямо
240.80 257.60
281.20
дружество
с
ограничена
отговорност
Източник: Интернет страницата на Търговската камара

Такса
към SER
2.04
10.25

20.50

59.45

Както се вижда от цифрите в таблицата, размерът на таксите варира според
правната форма и броя на служителите. За момента няма разлика в таксите,
налагани за регионално развитие. Другите такси са по дефиниция еднакви
в цяла Нидерландия. Фирмите нямат контрол върху избора кои такси да
плащат. Стартиращите компании и фирмите, които прекратяват дейност
плащат намалени такси.
С премахването на плащанията през 2013 г., таксата към SER ще бъде
реформирана (правната основа за това е heffingsverordening SER, или
наредба за таксите към SER). Общият размер на таксата няма да се
промени, но формата и начините на плащане ще бъдат различни. Таксата
ще се приспада от Общия фонд за безработицата (или
Algemeenwerkloosheidsfonds (AWF). Този фонд е избран, защото вноски
към него плащат всички неправителствени служители. Това няма да
повлияе на независимостта на SER. Общият доход от такси за SER в
бюджета за 2011 г. е изчислен на 12.4 милиона евро (за сравнение, целият
бюджет през същата година е 13.7 милиона евро).
Останалите дейности на Търговската камара ще бъдат финансирани от
Министерството на икономиката, земеделието и иновациите. Това по
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същество означава финансиране от общите данъчни приходи.
Плащания свързани с търговски и продуктови бордове
Членството в търговски и/или продуктови бордове е задължително за
фирми (включително еднолични търговци), работещи в определени
сектори. Списък с бордовете в Нидерландия е представен по-долу:
Продуктови бордове:
Земеделие (HoofdproductschapAkkerbouw; ProductschapAkkerbouw)
Храни за животни (ProductschapDiervoeder)
Вино (ProductschapWijn)
Напитки (ProductschapDranken)
Маргарин, мазнини и масла (Productschap Margarine, Vetten en Oliën)
Градински продукти (ProductschapTuinbouw)
Животновъдство,
месопроизводство
и
производство
на
(ProductschapVee en Vlees; ProductschapPluimvee en Eieren)
Рибни продукти (Productschap Vis)
Млечни продукти (ProductschapZuivel)

яйца

Търговски бордове:
Селскостопански
стоки
на
едро
(Hoofdbedrijfschapvoor
AgrarischeGroothandel)
Занаятчийски професии (HoofdbedrijfschapAmbachten)
Търговия на дребно (HoofdbedrijfschapDetailhandel)
Рибарски сектор (BedrijfschapAfbouw)
Опазване на горите и природата (Bosschap)
Хотели, барове, ресторанти и кетъринг (BedrijfschapHoreca en Catering)

de

Понякога задължителното членство в два различни бордове може да
съвпадне. Например месарите са членове на търговския борд на
занаятчиите и на търговията на дребно.
От 1 април 2012 г. функциите на продуктовите и търговските бордове е
намалена. Необществените функции, като съвместно популаризиране,
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образование и изследвания вече не са част от техните задължения. По този
начин значително се редуцират бюджетите и персоналът им. В близко
бъдеще обществените задължения на бордовете ще бъдат поети от
Министерството на икономиката. Необществените функции (промоции,
лобиране и тн.) може да бъдат поети от браншови организации.
През 2010 г., общият размер на таксите е бил около 150 милиона евро,
средно по около 450 евро на компания. Над 400 000 фирми (от много малки
до големи) са (задължени) членове на поне един борд. Тези компании имат
около 2 милиона служители, или близо една четвърт от заетата работна
сила на Нидерландия. Сравнен с оборотите, размерът на таксите възлиза на
по-малко от 0.1% (общият оборот на тези фирми е бил близо 200 милиарда
евро през 2010 г.). Процентът е малък, но непренебрежим, особено ако
фирмите трябва да участват в две задължителни организации, или когато
става дума за малки предприятия.
Пълен списък с функциите на бордовете:
Обществени задължения:
 съуправление (изпълнение на законодателството свързано с
търговските и индустриални бордове)
 насърчаване на растителното и животинското здраве
 безопасност на храните и здравеопазване
Необществени задължения
 популяризиране на сектора/секторното производство
 образование и изследвания (особено за целите на пазара на труда)
 насърчаване на ефикасността.
Примери за структури, свързани с таксите:
HBA (търговски борд за занаятчииски професии)
Всеки член заплаща:
 основен налог, както и;
 налог, свързан с броя служители и
 допълнителен налог ако има други дейности, които се начисляват
за определена професия;
Градинарство:
Общ налог се заплаща на базата на обработваемата земя, а специален
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налог се начислява за вида продукт.
Винарство:
Комбиниран налог от 0,61 евро на хектолитър за внос или продажба в
Нидерландия

Таксите, начислявани за продуктовите и търговски бордове, се определят
от съответните бордове, съставени от представители на работодателите и
разботниците в сектора.
2.4. Плащания към правителство и правителствените институции
Нидерландия има централно правителство с 11 министерства понастоящем,
включително министър председателя. Няма много директни плащания към
тези министерства. Вместо това, голям брой организации са натоварени с
изпълнението на обществени задължения - автономните административни
агенции, на нидерландски ZBO's – zelfstandigebestuursorganisaties), които
предоставят услуги на обществото (основно на фирми), за които налагат
такси. Общият им брой в момента е около 150 организации. Примери за
такива организации са Нидерландската централна банка, Агенцията за
защита на конкуренцията, но и надзорни институции като Кадастъра.
Освен това се начисляват и такси за услуги, предоставени от провинциите
(провинциите са 12, но има планове за намаляването им на 10) и общините
(около 400 – те се различават по големина и се очаква да бъдат намалени
като брой в бъдеще).
Министерството на вътрешните работи е публикувало насоки за
ценообразуване на предлаганите услуги 13. Основният принцип е, че
размерът на таксите трябва да възлиза на максимум 100% от всички
свързани с тях разходи – това включва стойността на режийните разходи
(надлежно разпределени) и на мониторинга. Насоките определят не само
как тези разходи да бъдат превърнати в такси, но и подпомагат
общественото разбиране за таксите и плащанията.

13
Виж
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/06/16/handreikingkostentoerekening-leges-en-tarieven.html (достъпно единствено на нидерландски език).
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В допълнение на тези официални насоки, съществува и разбирането, че
участниците на съответните пазари трябва да плащат за надзора на
пазарите директно. Например надзорният орган за телекомуникациите и
пощите се финансира от участниците на пазара, като тези с най-голям
пазарен дял (или значителна пазарна сила) плащат най-много.
По-долу са обсъдени и някои технически аспекти на насоките. По
практични причини, докладът по насоките е ограничен до услугите
предоставени от едно министерство (транспортното) и шест ZBO's (от
повече от 150, и дори повече, ако бъдат включени всички организации, част
от клъстери; допълнително и някои ZBO са организирани по региони) и
правните дейности, предоставени от децентрализираните правителства.
Докладът с насоките е в размер от 200 страници.
Възможна алтернатива: да не се премахват таксите
Премахването на някои такси, особено екологичните разрешителни от край
време имат обществена подкрепа. Правителството се противопоставя на
такова решение, тъй като плащащите тези такси обикновено получават
облаги в замяна и трябва да заплатят свързаните с тях разходи. Все пак
правителството отстоява и виждането, че тези такси трябва да вървят
успоредно с повишаването на прозрачността в ценообразуването и
съответствието с разходите.
Правна основа
Правната основа за таксите и потребителските плащания е законова.
Конституцията (член 104) определя, че данъците (на централното
правителство) трябва да бъдат налагани посредством закон14. Законите,
приети от парламента, също определят кои данъци могат да бъдат налагани
от провинциите и общините (чл. 123 пар. 6) (и от водните съвети, чл. 133,
пар. 2).
Данъците и таксите, които могат да бъдат налагани от провинциите и
общините са определено в закона за провинциите и съответно в закона за
общините. Тези закони определят изрично кои данъци и такси могат да
бъдат налагани от децентрализираните правителства. Въвеждане на други
налози не се допуска. Освен тях, плащания или данъци могат да
14

Виж: http://legislationline.org/documents/section/constitutions.
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произтичат и от Закона за околната среда, Закона за водите, Закона за
териториалното развитие и още няколко други.
Условията за налагане на данъци и такси на централно и
децентрализираните нива на управление не са регулирани от един
всеобхватен закон, а от специални закони, които се отнасят до определени
сфери. Вторичното законодателство определя кои задължения трябва да
бъдат изпълнени и как да бъдат определени таксите и плащанията.
Член 225, параграф 1 от закона за провинциите и член 229b, параграф 1 от
закона за общините определят, че размерът на данъците и таксите не трябва
да надвишава очакваните разходи.
Това е от особено значение за подзаконовите нормативни актове, където
стойността не трябва да надхвърля разходите. Това правило е директно
приложимо за простите плащания, като пазарните такси. За подзаконовите
нормативни актове, които регулират множество услуги, ценообразуването
не е толкова ясно.
Децентрализираните правителства имат известна автономия в групирането
на отговорностите в единна наредба. Гореспоменатият баланс между
размера на таксата и свързаните с предоставянето на съответната услуга
разходи може да се приложи за цял пакет от групирани по определен начин
такси. Това позволява известно кръстосано субсидиране. Изключение
прави кръстосаното субсидиране между таксите за събиране на отпадъци
за домакинства и за отпадъците извън домакинствата. Тези типове такси
често се групират в един акт на второстепенното законодателство, но
кръстосаното субсидиране при тях е изрично забранено.
На практика обаче кръстосаното субсидиране е възможно и реално. То се
случва в три форми:
 В група от такси (например между „леки“ и „тежки“ разрешителни,
където под „леки“ обикновено се има предвид тези, които се отнасят
за домакинства);
 Между групи от такси, определени от една наредба (например за
браковете или тези, които са свързани със стоителството);
 Чрез финансиране от бюджета за възстановяване на разходите.
Директивата за услугите и законът WABO (виж следващия раздел),
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неизбежно ще ограничат бъдещата употреба на кръстосано субсидиране.
Въпреки насоките за разходноориентираност на таксите, разликите в
размера на таксите по общини са значителни. Графиката по-долу нагледно
илюстрира тези различия. Все пак повечето такси варират в относително
тесни граници по общини.

Източник:
Адаптирана
от
Allers,
M.A.
и
‘Verschillengemeentelijketarieven:
reden
zorg?’(http://www.coelo.nl/artikelen/B&Gatlas2011.pdf).

C.

Hoeben
tot

По оста Х са представени коефициентите на вариации: по-голямата
стойност означава по-големи разлики.
Подобни общи заключения на тези по отношение на таксите,
администрирани от общините, могат да бъдат направени и за таксите,
налагани от ААА. За тях няма много подробна информация в общото
законодателство, а са по-често регулирани в специални нормативни актове.
Тъй като понякога повече от един нормативни акта са приложими, през
февруари 2007 г. влезе в сила общ закон за ААА, чиито цел е да увеличи
яснотата и единното прилагане на различните такси. За да могат ААА да
налагат такси, те трябва да са получили одобрение от съответния
министър. Това правило не се прилага, ако вече е наложена максималната
такса (член 17).
По принципи ААА не са склонни да прилагат кръстосано субсидиране.
Възможно е да има някакво кръстосано субсидиране вътре в задълженията
(по услуги), но не и между тях.
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Конкретни примери (case studies)
Агенцията за безопасност на превозните средства и околната среда
(RDW)
Функциите на RDW се разпростират от развитието на нови видове
превозни средства до окончателното им изваждане от употреба. По
специално:
 Приемане на пазара (на нидерландския и на европейския пазар);
 Надзор и контрол: на фирми, които обслужват и проверяват
техническата безопасност на превозните средства;
 Регистрация и предоставяне на информация;
 Предоставяне на официални документи
За всички отделни функции се налагат такси. Те трябва да са обвързани с
разходите за изпълнението всяка функция.
Нидерландската централна банка (отговорна още и за надзора на
банките и пенсионната система)
Част от разходите за надзор се плащат от бюджета на централното
правителство. Другите разходи се заплащат от фирмите и организации,
които се надзирават от банката (банки, пенсионни фондове, застрахователи
и тн.). В повечето случаи таксите са фиксирани спрямо институциите, но
съществуват и плащания, свързани с риска или общия приход/активи на
компаниите.15
За да се изчисли размера на таксите, от първостепенна важност е да се
придобие пълна представа за всички свързани с предлаганата услуга
разходи16. Могат да бъдат разграничени три вида разходи, като и трите се
прехвърлят на „потребителите“ на услугите:
 Косвени разходи (като разходите за квартира, помощни услуги като
човешки ресурси и ИТ поддръжка);
 Преки фиксирани разходи, за специфичен софтуеър например;
15
Виж http://www.dnb.nl/en/about-dnb/organisation/budget-and-accountability/index.jsp (само на
нидерландски език). Надзорният съвет, който включва членове назначени от Министерството на
финансите, одобрява бюджета и размера на таксите. Субектите на надзор се определят след консултации.
16
Виж
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-enpublicaties/brochures/2010/06/16/handreiking-kostentoerekening-leges-entarieven/handreikingkostentoerekening2010.pdf.
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 Преки променливи разходи, за служители или материали, като
хартия за паспорти например.
Последната категория разходи може да се определи като преки разходи по
услугата. За другите две категории разходите трябва да бъдат
разпределени. Понякога механизмът е ясен (например при паспортите,
времето за изготвяне е сравнително едно и също). В други случаи обаче
разпределението не може да бъде направено директно (за разрешителните
например, времето за изготвяне може да се различава значително). Във
втория случай обаче разпределението на фиксираните разходи, като
например общото изразходено време, разделено на броя подадени молби,
не е оптималният вариант за разпределение на разходите. Един вариант за
справяне с проблема е да се вписва например времето за изготвяне на
индивидуалните молби. По този начин и непреките и фиксираните преките
разходи могат да бъдат разпределени по услуги.
Важни междинни стъпки в процедурата са:
 Какво е точното определение на услугата (или продукта)?
 Кои преки и косвени разходи са свързани с предоставянето на
услугата?
 Как да бъдат разпределени режийните разходи?
Казус – разходите за разрешително за строеж в град Заанстад17
Конкретен пример: разходи за издаване на разрешително за строеж в
град Заандстад.
Реконструкция на покрив (преки разходи 7 400 евро): таксата за
разглеждане е до 2.3%, като минимумът е 458.01 евро. Освен това
реконструкцията трябва да бъде одобрена от комитета по планирането, за
което се налага допълнителна такса. Тя е 7% от таксата за разглеждане, но
най-малко 122.03 евро. Това прави общо 580.04 евро.
Разрешително за строеж на нова сграда (отново в Заанстад)
Разрешителното за строеж има фиксирана такса на квадратен метър
(например за 12 000m2): по 21.53 евро на m2 ;
Отстъпка за големи строежи;
17
Виж
http://zaanstad.custhelp.com/ci/fattach/get/96236/1325578838/session/L2F2LzEvdGltZS8xMzUxMTY5NjA3L3
NpZC9pNVJpVEI5bA==

23

Съществува потенциална такса за промяна на териториалния план, ако
това е необходимо: таксата е на базата на размера на проекта – в случая
таксата ще бъде 9 871.55 евро за повърхност на пода над 1 000m2;
Разглеждане от планиращия комитет: 7% от таксата за разрешителното за
строеж (след отстъпката);
Разходи по оценка на състоянието на имота (класифицирани по размер), в
този случай над 400m2, което прави 493.21 евро.
Разходи (ако са приложими) по рязането на дърво: 40.64 евро.
Общите разходи (включително отстъпката): 223 830.97

2.5. Плащане на такси от граждани
Повечето от услугите, разгледани досега, са свързани с предоставянето на
услуги на фирми. Разбира се, услуги се предоставят и на физически лица.
Повечето от тях се предоставят от местните правителства. Най-често
срещаните примери са разрешителни (за строеж или ремонт) и официални
документи (паспорти и т.н.). Насоките за разрешителните, описани по-горе,
се прилагат и тук. За официалните документи важат специални правила.
По-долу ще разгледаме разходите, свързани с издаването на някои
официални документи.

Конкретен пример – разходи за паспорт и шофьорска книжка
Заради голямата разлика в цените на официалните документи, издавани от
общините, правителството взе решение да намали разходите. В момента е
фиксирана максималната цена, която отчасти покрива разхода по услугите
(фиксирана сума, плащана на правителството) и максимален марж, което
позволява да се упражнява известна автономия от местното управление.
Засега сумата е определена на 19.60 евро (фиксирани разходи) и 29.13 евро
(максимална такса, налагана от общините)18.
За шофьорските книжки се прилага подобна схема. Максималните цени са
18
Виж
http://www.bprbzk.nl/Reisdocumenten/Informatiebank/Procedures/Tarieven/Tarieven_reisdocumenten_2012
(само на нидерландски език).
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ограничени до 37.05 евро (9.05 евро фиксирана такса; остатъкът е
максималната такса, която може да бъде налагана от общината)19.

2.6. Процедури по обжалване
Всички субекти могат да обжалват налагането на такса. Процедурата може
накрая да доведе до съдебно решение на обжалването в рамките на
компетентния за това съд. На това ниво се взимат предвид както
съответното законодателство, така и предишни решения по подобни казуси
(юриспрунденция). Основният
ръководен принципи
винаги е
ценообразуването да се получава на базата на направените разходи по
процедурата (в рамките на конкретния контекст).
Обжалванията обикновено са малко на брой, тъй като проверките за
ценообразуването се правят или на ниво (избран) градски
съвет/провинциален съвет), съответен министър или надзорен съвет.

3. Оценка на политиките по отношение на таксите
3.1. Въведение
Предварителни оценки на политиките не се извършват често в
Нидерландия. Последващи оценки се правят, но обикновено са ограничени
само до определена сфера. В сферата на услугите и таксите,
Министерският съвет създава работна група през 2004 г., която да
преразгледа системата за издаване на разрешителни. Критиците на
сегашната система смятат, че административната тежест и
фрагментираната система за издаване на разрешителни, както и високите
такси и дългите периоди за издаване, трябва да бъдат реформирани.
Докладът на работната група доведе до фундаментална преориентация
19
Виж http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-kosten-voorhet-aanvragen-of-vernieuwen-verlengen-van-mijn-rijbewijs.html .
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(към по-хармонизирана система за разрешителни), както и до повсеобхватни насоки за ценообразуването съгласно разходите за
процедурата на всички услуги, предоставяни от правителствата и техните
институции.
3.2. Работна група „Опростяване на разрешителните“
Работната група започва работа през лятото на 2004 г. и работи около
година. Задачата й е да разгледа икономически приложимите разрешителни
процедури, включително тези, които се отнасят до природата и околната
среда. Групата излезе с предложение за промяна на режима.
Малко обща информация
Повечето разрешителни произтичат от националното законодателство, но
все по-голяма роля има европейското законодателство. Приблизително 2
милиона молби за разрешителни се подават на година. Често няколко
разрешителни са необходими за провеждането на една дейност.
Бюджетните предвиждания за (пряката) административна тежест се
изчисляват на над 1 млрд. евро на година (нива от 2004 г.). Косвените
разходи са още по-високи, а преките разходи са близо 400 млн. евро.
Предложения за конкретни действия
 Да се намали броя на разрешителните, след обстойна проверка на
ползите и нуждите;
 Да се намалят таксите за издаване на разрешителни, най-вече като се
намали изискуемата информация и честота на издаване;
 Да се намали времето за издаване;
 Да се изравнят таксите за разрешителните с действителните разходи,
направени по процедурата.
Повечето от препоръките са възприети в сега действащото
законодателство. Тези процедури бяха частично обсъдени по-нагоре и ще
бъдат допълнително разгледани и по-надолу.
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3.3. Насоки за разпределение на разходите за такси
През януари 2010 г. Министерството на вътрешните работи издаде
„насоки“ за правилно разпределяне на разходите за такси20. Насоките не
определят конкретен подход, а предлагат различни методи за калкулиране
на цените. Използваният подход за изчисляване на размера на таксите е
важен, тъй като цената на услугата трябва да дава представа за начина на
калкулиране на тарифата. Това може да означава да се определят например:
 Определена ли е база за сравнение (ако да, коя)?
 Каква индексация е направена (и какви изчисления са направени за
базовата година)?
 Определена ли е таксата (или част от нея) от централното
правителство?
 Какви разходи (и разпределения на разходи) са направени?
Насоките се фокусират, особено за новите интегрирани разрешителни за
физическата среда, върху създаването на едно всеобхватно разрешително,
което да събира в себе си предишните различни разрешителни. Каквито са
например разрешителни за строеж, за екология и за рязане на дървета.
Новото разрешително беше въведено през октомври 2010 г.
3.4. Закон за инструментите за териториално планиране: WABO
Законът за инструментите за териториално планиране (WABO) се прилага
на всички нива на управление, които се занимават с териториално
планиране и опазване на околната среда. Той определя, че екологичните
разрешителни (като отделна дейност) трябва също да бъдат съобразени с
разходите за процедурата. На базата на този закон организации, съставени
от представители на общините и провинциите, създават насоки. Те могат
да се различават, тъй като задълженията за отчитане се различават между
двете нива на местно управление. Ръководните принципи взимат предвид и
Европейската директива за услугите, особено в частта, която не позволява
кръстосано субсидиране.
20 Виж: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2010/06/16/handreikingkostentoerekening-leges-en-tarieven/handreikingkostentoerekening2010.pdf.
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Указът за бюджетите и отчитането на децентрализираните правителства
също е приложим в този случай, тъй като той определя отчетите да бъдат
единни и проектобюджетите да бъдат изготвяни на базата на система от
приходи и разходи.
Две свързани насоки са публикувани, едната е на база на определяне на
разходите на основата на дейността, а другият е на принципа на
действащите предприятия. Разходите на базата на дейността е разходна
методология, която идентифицира дейностите в една организация и
разпределя разходите за всяка дейност, като всяка получава само толкова
ресурси, колкото са й необходими. Този модел разпределя косвените
разходи (режийните) на преки разходи, за разлика от конвенционалните
разходни модели. Подходът на действащите предприятия предполага
провеждането на дейност по досегашния начин.
Някои децентрализирани правителства предпочитат да започнат от нулата
като прилагат ръководния принцип разходи на базата на дейността, докато
други предпочитат да продължат по начина, по които са функционирали
досега.
3.5. Ролята на ACTAL – Нидерландския консултативен съвет по
регулаторната тежест
Представяне на ACTAL
ACTAL – Нидерландският консултативен съвет по регулаторната тежест е
независима и външна консултативна организация, която съветва
правителството и парламента по въпросите за намаляването на
регулаторната тежест за фирмите, гражданите и професионалните
служители в здравеопазването, образованието, безопасността на труда и
социалния сектор. Официално е създаден през 2000 г. Първоначално той
трябваше да прекрати дейност през 2006 г., но вместо това се
трансформира в постоянна консултативна колегия21.
ACTAL
21

е

част

от

инфраструктурата,

която

трябва

да

намали

Виж интернет страницата им: http://www.actal.nl/, която отчасти е на английски език.
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административната тежест за фирми, като последната често включва и
разходи за директно взаимодействие с правителството. Координацията и
контролът на политиката по отношение на намаляването на
административната тежест е в ръцете на Министерството на финансите.
Координацията се получава при затворени консултации с Министерството
на икономиката.
Тавани за административните тежести са създадени за всички институции,
като фиксирани компоненти от бюджетните и отчетни системи.
Министерство на финансите наблюдава за спазването на тези тавани.
Освен
това
във
финансовото
министерство
е
създаден
междуинституционен проектосъвет за административната тежест (IPAL).
Той позволява всички звена да бъдат по-интензивно въвлечени в
изготвянето на политиките за административната тежест, а отговорността
да се споделя от целия кабинет.
Функции на ACTAL
ACTAL е натоварен, при необходимост, да предоставя стратегически
съвети за намаляване на регулаторната тежест, като се позовава на
конкретни сигнали (като чести оплаквания например) от бизнес средите,
организирани асоциации на граждани и професионалисти от областта на
здравеопазването,
образованието,
сигурността
и
общественото
осигуряване. Функциите му не изключват „назоваване и порицаване“ на
провинилите се институции.
Освен това ACTAL има функции на системно ниво да гарантира, че всички
звена извършват последователно оценки за влияние върху бизнеса, както и
други оценки, по начин, който да направи индивидуалните дела ненужни.
Тези оценки трябва да се провеждат от външна организация. Това
позволява на ACTAL да се ограничи до предварителни проверки на
коректността и последователността на оценката на въздействието на
регулаторната тежест в отделните институции. Случаите, в които е
необходим засилен регулаторен натиск, ще останат обект на последваща
проверка, в ограничена степен и след консултации със съответния
министър.
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През 2011 г. е създадена Комисия за оценка на въздействието (CET)22. СЕТ
ще оценява разходите (и ползите) за фирмите и физическите лица от
въвеждането на ново законодателство. Съществуващото законодателство
няма да е обект на проверка.
Обобщение и заключение
Обобщение
Този кратък доклад представи основните такси и плащания налагани от
(или чрез) централното правителство в Нидерландия. В контекста на този
доклад, такси са всички плащания към централното правителство и (полу-)
правителствени институции (в частност автономните административни
агенции), включително търговски организации и продуктови/стокови и
индустриални бордове, които произтичат от законодателството на
централното правителство.
Някои от таксите и плащанията към
децентрализираните правителства (провинции, общини) произтичат от
законодателството на централното правителство, но размерът на таксите се
определят от местното управление и са свързани с услугите, предоставяни
от децентрализираните правителства.
Таксите играят сравнително малка роля в бюджета на централното
правителство. Съществува обаче тенденция за повече преки плащания към
автономните административна агенции, особено за надзорните агенции.
Освен това няма (и не е имало) стандартизирани процедури за оценка на
въздействието на законодателство върху съответните засегнати страни
(независимо дали са фирми или физически лица).
Изчерпателността на прегледа на всички приложими такси и плащания е
затруднена от липсата на пълна картина дори на ниво централно
правителство.
Законовата база за таксите е по-скоро е на база на специално
законодателство, отколкото на общи нормативни актове. Определеното от
22
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общото законодателство (например от Закона за ААА и Закона за
провинциите и за общините) е, че стойността на таксите не трябва да
надвишава разходите направени за процедурата и че те трябва да са
насочени към конкретното изпълнение на услугата, ограничавайки
възможността за кръстосано субсидиране.
Препоръки
Трудно е да се извадят общи заключения, както става ясно от доклада.
Насоките за определяне на размера на таксите са много общи и все още
позволяват известна автономия.
Първоначалните ни препоръки включват:
 Таксите трябва да отразяват разходите за процедурите; в идеалния
случай приходите трябва да покриват единствено разходите.
Насоките за ценообразуването на тарифите на таксите трябва да са
максимално подробни, за да се ограничи кръстосано субсидиране
между услугите. Кръстосано субсидиране може да се прилага между
подобни услуги, за да се намали тежестта върху физическите лица и
малките фирми.
 Поддържането на разходите на възможно най-ниско ниво също
трябва да се превърне в приоритет. Бенчмаркингът може да бъде
използван като инструмент (годишното сравнение на разходите за
предлаганите услуги от местното управление винаги предизвиква
недоволство в обществото).
 Регулярна преоценка на необходимостта от регулации (и свързваните
с тях такси)
 Когато е възможно, да се заплаща директно за надзорни дейности.
 Няма пряка нужда от общо законодателство по отношение на
таксите, но то би помогнало за ограничаване на разходите (и таксите)
и за увеличаване на прозрачността (и обществената подкрепа).
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