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Списък на съкращенията

DEFRA – Министерство на околната среда, храните и селските райони
AHVLA – Ветеринарна лабораторна агенция
DSA – Агенция за стандартите за движение по пътищата
NHS – Национална здравна служба
FCR – Пълно покриване на разходите
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1. Определение
Таксите или потребителските налози (двата термина могат да се използват
като взаимнозаменяеми) представляват метод, чрез който правителствата
генерират приходи за финансиране и предоставяне на публични услуги.
Тези услуги се предоставят от държавата и се финансират, частично или
изцяло, от крайния потребител, а не чрез изцяло от данъци (Смит, 2006 г.).
В Обединеното Кралство е възприета политиката правителството да налага
такси за много от публично предоставяни стоки и услуги, тъй като това
помага да се разпределя използването на стоките или услугите по порационален начин и предотвратява разхищаването чрез зле насочена или
прекомерна консумация (Хазна на Н.В., 2012 г.). Освен това, събираните
такси от потребителите намаляват общите публични разходи за услугите
(Гилберт, 2005 г.).
Категории такси
Таксите могат да бъдат разделени на три категории: i) такси за комунални
услуги, като водоснабдяване, газоснабдяване, електроснабдяване, такси за
депониране и рециклиране на отпадъците; ii) такси за публични услуги,
които подобряват качеството на живот на жителите, като паркове, услуги
за отдих и обществен транспорт; и iii) такси, които покриват разходите за
регулаторните

и

административни

процеси,

като

издаването

на

професионални, корпоративни и лични лицензи (включително и за
граждански брак), разрешения за строеж, както и такси, заплащани от
строителните

предприемачи

(според

Членовете

на

Съвместния

законодателен одиторски комитет, 2004 г.). Настоящият доклад ще се
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фокусира основно върху първите две категории такси: за услуги, а не за
лицензи и разрешителни.
Разлика между данъците и таксите
Таксите се различават значително от данъците. Данъкът е задължително,
безвъзмездно плащане и се събира за набиране на общи приходи, докато
потребителската такса зависи от получаването на услугата (Байли, 2006 г.).
Потребителите плащат за услугата директно, затова таксите са попрозрачни, тъй като потребителите виждат пряката връзка между
плащането, което извършват и услугата, която получават (Гленърстър,
2003 г.). Затова, според наскоро направени проучвания, увеличаването на
данъците е по-вероятно да породи недоволството на обществеността.
Потребителските такси са по-популярни сред обществеността като цяло,
тъй като при тях потребителите могат да избират какви обществените
разходи да бъдат направени с портфейлите си. (Смит, 2006 г.; Одиторска
комисия, 2008 г.).
2. Логика на потребителските такси
Приход за местните власти
Много общински съвети смятат, че нивото на финансиране, което
получават от централните власти, е недостатъчно, за да покриват
предоставянето на услугите, които местните хора желаят и от които се
нуждаят (Одиторска комисия, 2008 г.). Нарастващите разходи за услугите
и по-големите очаквания на гражданите са причините, които оправдават
въвеждането на потребителски такси. Таксите са привлекателни за
политиците, тъй като чрез тях могат да се набират допълнителните
средства, необходими за поддържане на високото качество на публичните
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услуги, без да се повишават данъците (Асейто, 2006 г.). Потребителските
такси са важен приходоизточник за местните власти, чрез който се
финансират широка гама услуги, включително транспортни услуги, услуги
свързани със спорта и отдиха, с паркирането, с планирането и строителния
контрол, със социалните грижи, погребалните ритуали и кремацията
(Одиторска комисия, 2008 г.).
Създаване на равенство
Таксите могат да имат преразпределителна функция и да създават система
на по-голяма равнопоставеност, като за различни групи от населението
може да се определят различни такси, например, безплатно паркиране за
лица с увреждания (Одиторска комисия, 2008 г.). По-високите такси за
образование

са

също

преразпределителни,

тъй

като

завършилите

образование получават по-високи заплати, а и за бедните студенти има
кредити и субсидии за издръжка, които намаляват тежестта на
потребителските такси (Асейто, 2006 г.). Но таксите за транспорт могат да
са в ущърб на групите с по-ниски доходи, ако целта е да се намали
ползването на автомобили, тъй като таксите ще бъдат по-скоро високи.
Промяната на таксите за групите с облекчения – хората с ниски доходи –
може да бъде скъпо струващо начинание. В дългосрочен план ударението
следва да се поставя върху подобряване на обществения транспорт, така че
той да стане по-привлекателен за ползване, отколкото използването на
собствените автомобили (Асейто, 2006 г.).
Засилване на подкрепата за публичните услуги
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Таксите могат да внесат повече гъвкавост в публичните услуги и да
разширят възможностите на потребителя за избор, като му предлагат
повече варианти за ползване на публичните услуги. Това може да помогне
за засилване на обществената подкрепа за публичните услуги (Асейто,
2006 г.). Обществото е по-склонно да гледа на таксите като на
„справедливи”; тяхната привлекателност е свързана с чувството, че човек
следва пазарния принцип „да си плаща сметката” (Гилберт, 2005 г.). Много
резонно е твърдението, че решенията за финансиране на местните услуги
трябва да се вземат от местните гласоподаватели (Гленърстър, 2003 г.).
Потребителските такси позволяват да се чуят по-силно предпочитанията на
обществеността по отношение на публичните разходи и осигуряват начин
за увеличаване на общите разходи за услугите, които обществеността
желае да получи (Смит, 2006 г.). Хората са по-склонни да плащат такси,
когато виждат какво получават за парите си и смятат, че парите им ще
бъдат изхарчени ефективно и компетентно (Асейто, 2006 г.).
В Обединеното кралство съществуват обаче големи различия по
отношение на разходите за услуги. Медиите наричат това „лотария по
пощенските кодове”, при която на потребителите на публични услуги се
предлагат различни нива или цени на услугите в зависимост от
географското им местоположение (Одиторска комисия, 2008 г.). Това
трудно може да бъде избегнато, тъй като разходите за услуги се различават
според географския район.
Сегрегация по доходи
Най-силният аргумент срещу таксите е, че те наказват групите с по-ниски
доходи и им пречат да се възползват на основни услуги. Гражданското
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консултативно бюро дава доказателства, че таксите за издаване на рецепти,
за стоматологични и офталмологични услуги карат хората с ниски доходи
да се въздържат от търсенето на медицинска помощ (Асейто, 2006 г.). За да
се предотврати това, някои потребители в Обединеното Кралство се
ползват от облекчения по отношение на таксите. Схемите за тези
облекчения

пораждат значителни

административни

разходи, което

намалява съответно ефекта на таксите както по отношение на способността
им за набиране на приходи, така и върху потенциала им да намаляват
търсенето. В някои случаи от потребителските такси могат да се направят
известни допълнителни икономии; например таксуването за училищния
транспорт на учениците до домовете събира приходи, но има и
допълнителното предимство, че намалява използването на автомобили и
трафика (Асейто, 2006 г.).
3. Социално-икономическа среда
Възхода на държава на благоденствието
В исторически план системата на социалната защита в Обединеното
Кралство е изградена на основата на комбинацията от публична и частна
отговорност за подпомагане на хората в нужда. Законът за бедните (1601
г.) потвърди, че сред обществото има загриженост за бедните и местните
власти трябва да носят отговорност за подпомагането им, като
същевременно се развива и частната благотворителност (Гилбърт, 2005 г.).
В Обединеното Кралство държавата на благоденствието беше развита през
1945 година от Бивъридж и лейбъристкото правителство, въвело
Националната здравна служба (NHS), и така създало стандартизирани
грижи в цялата страна и осигурило помощи за безработни и за осигуровки
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за пенсиониране (Асейто, 2006 г.). Държавата на благоденствието претърпя
съществено развитие в периода след 1945 година, също както и дискусиите
за политическите инструменти за финансиране на публичните услуги.
Дискреционен характер на таксите
В миналото потребителските такси играеха по-малка роля (макар и с някои
сериозни изключения). В периоди на ограничаване на публичните разходи,
както стана в началото на 80-те и 90-те години, на преден план излязоха
дебатите и при подходящи политически условия се въвеждаха нови
потребителски такси. Но политиките на налагането на такси не се развиха
сериозно в Обединеното Кралство. Таксите не се използваха особено при
предходните реформи на финансирането на местните власти. В миналото и
днес няма единна национална политика за използване на таксите от
органите на местно самоуправление. Затова таксите се използват според
случая, за индивидуалните услуги (Бейли, 2006 г.).
Ролята на потребителските такси беше обсъдена на правителствено
равнище през 1976 година, когато Комитетът Лейфилд изготви доклад, в
който се признава, че потребителските такси могат да играят по-решаваща
роля

за

осигуряване

на

благоденствието.

Докладът

изискваше

правителството да определи минимални стандарти за резултатите от
услугите, предоставяни от органите на местно самоуправление, да се
изясни и засили финансовата отчетност между централните и местните
власти, както и между държавата и гражданското общество (Одиторска
комисия, 2008 г.). През 1986 г. Консервативната партия издаде
правителствена Бяла книга „Заплащане за местното самоуправление”, в
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която беше развита тезата, че налагането на такса на потребителите на
услугите, предоставяни от местните власти, е по-директен начин хората на
местно ниво да могат да видят какво получават срещу парите, които
заплащат. Налагането на такси има предимство по отношение на
ефективността и отчетността при ползване на услугите. По-късно в доклад
на Комитета Лайънс (2007 г.) беше направен преглед на степента на
централизиран финансов контрол върху местните органи на властта и
ограничената им способност да набират приходи в Англия. Докладът
препоръчваше да се разшири използването на таксите за местните услуги
(Гленърстър 2003). През 1998/1999 местните власти получиха 11%
приходи от местните такси и налози, 22% от местните данъци, 45% от
държавни субсидии и останалото от тарифи и търговски дейности. Това
беше повод за твърдения, че местните власти разчитат прекомерно много
на средства от държавата, и доведе до Преглед на баланса на
финансирането. В отговор на това Сдружението на местните власти
предложи да се увеличи броят на преотстъпените местни данъци и да се
дадат по-големи правомощия на съветите да налагат такси за повече
услуги, като например отстраняване на графити по сградите, поставяне на
камери за видеонаблюдение, енергийното потребление на домакинствата
(Бейли 2006). На местните власти обаче не е разрешено да налагат такси за
някои услуги, включително и за основните образователни услуги в
училищата, главните библиотечни услуги, противопожарните услуги,
основните полицейски услуги и регистрацията на гласоподавателите при
избори.
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Социалната политика в Обединеното Кралство е изправена пред сложната
задача да реша въпроса със значителното нарастване на разходите за
застаряващото население, което е свързано със значителен фискален
натиск и натиск от икономическите сили. Въведени бяха такси на базата на
комбинираното публично и частно предоставяне на социална защита, като
се насърчава разширяването на частните вноски, за да се намалят
публичните разходи и да се подобри качеството (Гилбърт, 2005 г.).
Наскоро приетото законодателство направи въвеждането на такси от
местните

власти

по-лесно

и

по-ясно.

Законът

за

местното

самоуправление от 2003 г. (Разпоредба 93, Правителство на Н.В. 2003)
позволява на английските и уелските местни органи да налагат по свое
усмотрение

такси

правомощията,

за

дадени

услугите,
им

по

предоставяни
силата

на

в

Закона

съответствие
за

с

местното

самоуправление, 2000 г. Органите на местно самоуправление могат да
решават дали да предоставят услуги безплатно и могат да налагат различни
по големина такси, като допускат облекчения за някои групи (Бейли 2006).
Но в закона се казва, че приходите от такси не трябва да надвишават
разходите за предоставяне на услугата в разумно определен период от
време и трябва да се посрещат със съгласие от потребителите на услугата.
Бъдещето на таксите
Потребителските такси съставят значителна част от финансите, с които
разполагат общинските съвети. През 2006/2007 местните съвети в Англия
събраха 10.8 млрд. лири от такси за услуги, в които не се включват
наемите от жилища. Таксите представляват приблизително 8% от общите
приходи на съветите и над една четвърт от съветите получават повече
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приходи от таксите, отколкото от местните данъци (Одиторска комисия,
2008 г.). Смята се, че таксите осигуряват най-качествена услуга срещу
предоставените средства и затова наред с другите услуги масово се
използват за увеличаване на финансирането за университетите и за
пътищата.
Институтът за изследвания на публичните политики изтъква, че бъдещето
на таксите се определя от степента, в която те подпомагат постигането на
основните социални, екологични и икономически цели и са признати като
легитимни от обществеността. Постигането на тези цели представлява
разширяване на стойността за парите чрез включване на икономичността,
ефективността и ефикасността, както и на справедливостта. Още повече, че
тези цели могат да бъдат постигнати чрез налагане на такси за услуги,
поради промени в поведението, които може да настъпят в резултат на тях.
Широката общественост не е склонна да приеме такси за услуги, ако
единствената им цел е да се увеличат приходите. Ако се увеличават
таксите, това е нужно да бъде съпроводено от подобряване на услугите,
което да удовлетворява потребителите (Бейли, 2006 г.). Очаква се
разходите за услугите, предоставяни от публичния сектор в Обединеното
Кралство да бъдат намалени в периода 2012 – 2016 г.
Прегледът на разходите от 2010 г. налага през следващите три години
(2012−13

до

2014−15)

да

бъдат

сериозно

намалени

субсидиите,

предоставяни от централните власти за финансиране на разходите на
местните власти (Крофърд и Филипс, 2012 г.). Въпреки това, разходите за
услуги по опазване на околната среда и управление на отпадъците бяха
увеличени през 2009-2012, а в социалните грижи намалението на разходите
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беше по-малко от средното ниво. Според Института за фискални
изследвания местните власти са окуражавани да не повишават местните
данъци (през 2010 г. правителството обяви, че при всяко увеличение на
местните данъци ще бъде съответно намалявана субсидията) и така
местните власти са принудени или да намаляват разходите, или да
увеличават/въвеждат потребителски такси, за да поддържат услугите.
Гражданите трябва или да намалят очакванията си по отношение на
местните власти, или да имат готовност да плащат повече чрез
потребителски такси (Крофърд и Филипс, 2012 г.).
4. Функция на таксите
Да влияят върху поведението
Потребителските такси оказват влияние за изменение на поведението и
могат да насърчат или да попречат на потреблението на някоя услуга или
дейност. За разлика от публичните услуги, които са безплатни и
неограничени в мястото на предоставянето им, потребителските такси
намаляват индивидуалното свръхтърсене на услугите до ниво, което е поефективно в социален план (Гленърстър, 2003 г.). Местните власти могат
да използват таксите за изпълнението на стратегическите си цели, като
например да насърчават рециклирането или участието в спортни дейности
и други форми на активен отдих, чрез които се намаляват неравенствата в
здравния статус.
Таксите могат да бъдат така замислени, че да стимулират търсенето на
публични услуги, или да намаляват търсенето на оскъдни публични
ресурси. Примери за това са определянето на таксите под конкурентните
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нива, за да се насърчи използването на услугите – местните власти могат
да поставят такива ставки за паркингите в централната градска част, които
да са под пазарните стойности, или дори да ги предлага безплатно, за да
насърчи посещението на повече хора в градските центрове.
Таксите могат също да бъдат замислени така, че да ограничават търсенето.
Дори и малките такси, като тези за изписване на рецепта, могат да
предотвратят свръх-потребление на услугите и да насърчат едно поотговорното социално потребление на публичните блага (Гилбърт, 2005 г.).
Тази идея именно стоеше зад въвеждането на таксата за издаване на
медицински рецепти – за да се попречи и намали голямото разхищение на
медицински брак поради неизползвани рецепти. На местно ниво могат да
се въвеждат по-високи такси в натоварените паркинги, за да се намали
използването на оскъдните ресурси. Друг вариант е общинските съвети да
предотвратяват използването на оскъдните ресурси и да намаляват
замърсяването като определят високи такси; например таксата за
задръстванията беше замислена, за да се намали използването на коли в
центъра на Лондон (Одиторска комисия, 2008 г.).
Казус:
Такса, замислена с цел да се ограничи търсенето и забрани използването на
публични ресурси, е въведената такса за задръстванията в Лондон. Тази
такса, събирана от местния орган за управление на транспорта, беше
въведена, за да повлияе на поведението на ползвателите на моторни
превозни средства, като се налага такса (понастоящем £12) на всички,
влизащи в очертанията на центъра с кола. Парите, събирани с тази такса,
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трябва да се използват за финансиране на инициативи за обществения
транспорт в Лондон. След 3 години от въвеждането й, схемата е
генерирала нетен приход от £123 млн., и през 2006 година 21% по-малко
коли са влезли в зоната на задръстванията отколкото през 2002 година. От
тогава схемата беше въведена и в редица други градове в Обединеното
Кралство.
Да увеличават приходите и възстановяват разходите за услугите
Основната цел за въвеждане на потребителски такси е възстановяването на
разходите, което означава да се съберат пари от лицата, които са се
възползвали от предоставената услуга, за да се възстановят направените
разходи за услугата (Доул, 2004 г.). Потребителските такси облекчават
недостига на финансови средства и увеличават предлагането (Фафчамс и
Минтън, 2003 г.). Налагането на такси намалява данъчното бреме и е поблизко до пазарните отношения. То позволява по-лесно да се прави
съпоставка с частния сектор и помага в развитието на пазарите (Хазна на
Н.В., 2012 г.). Тезата за характера на таксите като „нещо избираемо” не е
издържана – потребителските такси показват склонност към изостряне на
конкурентния натиск там, където потребителите имат реална алтернатива,
както е в сферата на частния бизнес. Обаче когато при липсата на избор
потребителите плащат, за да получат достъп до публични услуги, те могат
да се почувстват разочаровани и безсилни, ако услугите не отговарят на
очакванията им, (Смит, 2006 г.).
Казус:
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Такса, целяща увеличение на приходите и възстановяване на разходите, е
учебната такса, въведена в Англия през 1997 година; до тогава
образованието беше безплатно. Въвеждането на таксата за образование и
по-късно, през 2012/13 година, на допълнителната такса, определяна от
всеки университет поотделно, целеше да се повишат приходите на
университетите, за да достигнат сумата от £1.2 млрд. годишно. Това
увеличение беше оправдано с аргумента, че справедливостта се постига
чрез серия от субсидии, насочени към студентите от семейства с ниски
доходи, и чрез средни заплати с 18-27% по-високи в резултат на получено
висше образование.
Такси, свързани с регулаторни и административни процеси
Местните съвети могат да използват таксите за постигането на местните
цели, като рециклиране, намаляване на задръстванията и насърчаване на
участието в спортни и други дейности за отдих. Лицензите могат също да
бъдат включени в тази категория – на кандидатите се налага такса, за да се
покрият административните разходи за регистрацията и поддържането на
централизирана база данни, както и за издаване на съответния лиценз.
5. Общо законодателство по отношение на таксите
Както правителството, така и местните органи на властта могат да налагат
такси за използването на ресурсите, които са под техен контрол, като такси
за паркиране, за изписване на рецепта и лицензи за телевизии. Сумите
могат да бъдат определяни като обща ставка за всяка услуга в цялата
страна, определяна от правителството (като таксите за рецепти), или могат
да варират в различните райони (като таксите за паркиране или лицензии).
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Централна власт
В повечето случаи органите на централната власт се нуждаят от закон за
таксуване на услугите, предоставяни на гражданите, тъй като парламентът
се очаква да контролира използването на публичните ресурси. Таксите не
могат да бъдат въвеждани със самостоятелно решение на публичен орган
или орган на местното самоуправление. Министерствата трябва да получат
съгласието на централното Министерство на финансите (Хазната на Н.В.)
преди да въведат нова такса. В този процес съответното правителствено
министерство може да приеме отзиви като част от процес на консултации,
да разгледа коментарите от участниците в процеса и да направи оценка на
въздействието. Министерство на финансите договаря общото одобрение на
таксите, предмет на делегирани лимити и/или изключения. Това помага да
се избегне необходимостта да се получава конкретно съгласие по всяка
точка. Държавният секретар на вътрешните работи има право да въвежда
подзаконови актове, с които да се определя максималното ниво и
методиката за изчисляване на таксите. Освен в случай на търговски услуги,
ако таксата надвиши разходите за доставката, стойността на това
надвишение

трябва

да

бъде

преведена

в

Консолидирания

фонд

(правителствено звено). Ако надвишението е значително, Националната
статистическа служба може да класифицира цялата такса като данък.
Местни власти
Местните власти в Обединеното Кралство имат правомощието да налагат
такси за широк кръг услуги. Това позволява на съветите да възстановяват
всички разходи, направени например за издаване на лиценз, както и част от
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общите разходи, свързани с изпълнението на общите им отговорности. Но
съветите нямат пълната свобода да повишават местните приходи;
например, централните власти имат правото да определят таван на
увеличението на местните данъци от съветите и на системата от
потребителски такси за редица неща. Много от тези правомощия, уредени
в законите, се отнасят до специфични области на услуги, като например:
 Раздели 1 и 3 на Закона за градските ресторанти от 1947 г. п
правомощия да се изграждат и оперират ресторанти, с които да се
осигурява храна и безалкохолни напитки на обществеността и да се
налагат такси за това, с които да се възстановяват разходите;
 Раздел 145 от Закона за местното самоуправление от 1972 г. дава
възможност на местните власти да осигуряват и налагат такси за
цяла гама от дейности в областта на изкуствата и развлекателната
индустрия;
 Раздел 19 от Закона за местното самоуправление (Разни
разпоредби) от 1976 г. дава на местните власти правомощието да
осигуряват база за спорт и отдих и по свое усмотрение да налагат
или да не налагат такса за ползването й;
 Раздел 6 от Закона за предотвратяване на пораженията от
вредители, 1949 г. позволява на местните власти да предприемат
необходимите действия за унищожаване на плъхове и мишки в своя
район в изпълнение на задължението им по раздел 2 от Закона и да
си възстановяват разумните разходи съгласно Институционалната
рамка на националната/регионалната политика за таксите; и
 Законът за местното самоуправление от 2003 г. (Разпоредба 93,
на Правителството на Н.В. 2003 г.) дава възможност на
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английските и уелските местни власти да налагат такси за услуги по
свое усмотрение, предоставяни по силата на Закона за местното
самоуправление от 2000 година.

6. Преглед на някои конкретни закони
Закон за предприятията, 2002 г.
Законът за предприятията от 2002 г. урежда плащането на такси за
възстановяване на разходите за законовите плащания при сливания. Раздел
121 на Закона урежда правото за издаване на заповеди, с които се определя
размера на такива такси и обхвата на приложението им.
Закон за дружествата, 1985 г.
Фирмен регистър
В Обединеното кралство вписването на дружествата съществува от 1844 г.
Днес вписването на дружества в регистър е уредено в Закона за
дружествата от 2006 г. Всички дружества с ограничена отговорност в
Англия, Уелс, Северна Ирландия и Шотландия са регистрирани във
Камарата на дружествата, изпълнителна агенция към Министерството на
бизнеса, иновациите и уменията (BIS). В Обединеното Кралство
съществуват повече от 2.7 милиона дружества с ограничена отговорност и
над 400,000 нови дружествата се учредяват всяка година.
Законът от 1985 г. (раздел 708(5)) урежда регистраторът сам да може да
определя такси за услугите, за които не съществува пряко законово
задължение. Подраздел (5) на клаузата заменя това право с по-общото

20

правомощие на регистратора да определя такси в случаите, когато в
правилниците и наредбите, издадени от Държавния секретар, не са
определени такси. Тези такси могат да се отнасят например до
въвеждането на нови услуги (напр. такива, които са станали възможни
благодарение на новите технологии), които не е можело да бъдат
предвидени по времето, когато Държавният секретар е издал последната си
наредба; или за такива услуги като семинари и „презентации на колела”,
уреждани от Камарата на фирмите.
Закон за планирането, 2008 г.
За всяко строителство на сгради в Обединеното Кралство се изисква
разрешение за планиране преди да започне работата. Таксите за
разрешението за планиране се определят от Държавния секретар, който
може да издава наредби за уреждане на таксите, налагани от Комисията за
планиране във връзка с изпълнение на нейните функции. В наредбите
може да се съдържат по-специално следните разпоредби относно:
(a) кога може и кога не може да се налага такса (включително и допълваща
такса),
(б) размер на таксата, която може да се налага,
(в) какво може и какво не може да се взема предвид когато се изчислява
размерът на налаганата такса,
(г) кой е задълженото лице за плащане на наложена такса,
(д) кога трябва да се плати таксата,
(е) възстановяване на платените такси,
(ж) отказ от налагане на такса, намаляване или изплащане на такси,
(з) последици от плащането или неплащането на наложената такса,
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(и) предоставяне на информация за целите на наредба.
Наредбите могат да предвидят, размерът на таксите да се определя според
разходите, направени от Комисията.
(a) в изпълнение на някоя от нейните функции, и
(б) в изпълнение на отчетена в изчисленията дейност, която да улесни, или
която благоприятства или съпътства изпълнението на някоя от нейните
функции.
7. Как се изчисляват таксите (Хазната на Н.В., 2012)

Политика на правителството е таксите за услугите да се определят спрямо
стойността им, понякога с изрично посочен допълнителен компонент,
който да отговаря на възвръщаемостта на търговските конкуренти. За
определянето на многото такси за публичните услуги в Обединеното
Кралство, Министерството на финансите (Хазната на Н.В.) се фокусира
върху точното изчисляване на разходите за предоставяне на услугите.
Основните елементи, които трябва да се вземат предвид при измерване на
годишните разходи за дадена услуга, са дадени по-долу. Не всичко в
списъка се прилага към всяка услуга в Обединеното Кралство и този
списък не е изчерпателен. Важно е изчислението да бъде всеобхватно, да
включва всички надлежни режийни разходи и непарични пера.
Елементи на разходите при определяне на таксите:
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• настаняване, включително капиталови вложения за притежавани
имоти
• санитария, инсталации и обзавеждане
• поддръжка, в т.ч. и почистване
• водоснабдяване, канализация, електроснабдяване
• офис оборудване, в т.ч. ИТ системи
• пощенски разноски, печатане, телекомуникации
• общи разходи за персонала, който предоставя услугата, в т.ч. и за
обучение
• режийни разходи, напр. (дялове от) общата сума по щатна
ведомост, за одити, разходи за висшето ръководство, за правни
услуги, т.н.
• суровини и материални запаси
• изследователска и развойна дейност
• амортизационни отчисления за стартиране и еднократни
капиталови разходи
• данъци: ДДС, общински данък, гербов налог, т.н.
• капиталови разходи (ако не са покрити отделно при въвеждането на
услугата)
• условни или действителни застрахователни премии
• такси за подизпълнители
• разходи за дистрибуция, включително и транспортни
• реклама
• лош дълг
• провизии
но не и :
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• разходи за принудително изпълнение
• разходи за замяна на условно застраховани елементи
• разходи за стартиране (които могат да бъдат капитализирани в
счетоводната отчетност)
Приблизителни разчети спрямо действителните разходи
Указанията на Хазната на Н.В. налагат доколкото е възможно
изчисленията да бъдат по действителните разходи, когато те са известни.
За стартиращи услуги може да няма друга алтернатива, освен да се
използват приблизителни разчети, нагодени към предвижданите модели на
потребление. Разходите за стартиране и дълготрайните капиталови разходи
следва да бъдат изцяло вписани в сметките за ресурсите (или техния
еквивалент), като се приписват на разхода за услугата, включително и на
амортизираната стойност всяка година.
За услуги, за които има различни ставки, се използва една и съща
процедура при определяне на различните ставки. Тоест, разходът за всяка
първокласна услуга трябва да бъде обективно обоснован от допълнителния
разход за нея (напр. когато се предлага експресен превоз); или обратно,
всяко намаление трябва да може да се обоснове с икономията за
доставчика (напр. използването на интернет вместо услуга на гише).
Трябва

да

се

отбележи

обаче,

че

понякога

законът

позволява

диференцирано ценообразуване, което не е свързано с относителните
направени разходи – но и тогава трябва да има основателни политически
причини за разликата.
Финансови цели
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Стандартният подход за определяне на таксите за публичните услуги (в
т.ч. и за услугите, предоставяни от една публична организация на друга
такава) е това да се прави на базата на пълното възстановяване на
разходите. Обикновено това означава да се възстановят реално с таксата
3.5% от стойността на капитала. Изключение от това са търговските
услуги, т.е. тези, които се продават на конкурентни пазари. При тях целта
трябва да бъде пълното възстановяване на разходите плюс реална норма на
възвръщаемост в съответствие с процентите, получавани от сравними
компании, изложени на същото ниво на риск. Обичайният диапазон на
процентите е 5-10%, но при бизнес дейности с особено висок риск той
може да стигне и до 15%.
Цената на таксите взема предвид конкурентните услуги там, където
публичният сектор има естествено доминираща позиция. Пазарните цени
на конкурентите се използват като ориентир за подходящата норма на
възвръщаемост, ако има истинска конкуренция на пазара. В случаите,
когато броят на купувачите и продавачите на пазара е ограничен, се вземат
предвид други фактори. Те могат да включват миналото представяне,
степента на риска във въпросната дейност и въпроси, които имат
отношение към бъдещото представяне.
8. Видове такси по сектори
Селско стопанство

В този сектор политиката на правителството на Обединеното Кралство е да
се възстановяват, където е възможно, разходите за осъществяване на
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официални проверки за управление на риска, пораждан от търговската
селскостопанска дейност. Пример в тази област са таксите, плащани на
Здравеопазване

на

животните,

орган,

действащ

от

името

на

Министерството на околната среда, храните и селските райони (DEFRA).
Таксите се налагат, за да покрият разходите на Здравеопазване на
животните за издаване на лицензи за придвижване на животни и други
селскостопански дейности, като например:
 Одобрение на центровете и съоръженията за карантина на птиците;
 Регистрация на птиците;
 Лиценз за семенна течност на бикове-такса за рутинен преглед и
инспекция;
 Такси за официална проба от пуха на отглеждани птици;
 Заявки за CITEX – Конвенция за международна търговия със
застрашени видове;
 Такси за регистрацията и издаването на паспорти на животни в
цирка.
Агенцията за изследвания на храните и околната среда също носи
отговорност за определяне и налагане на такси, които се плащат от
вносителите, за да се покрият разходите по наблюдението и гарантирането
на здравето и безопасността на зеленчуковите и други растителни
продукти, внасяни в Обединеното Кралство.
Околна среда
Агенцията по околната среда, подчинена на DEFRA, отговаря за
издаването на лицензи и събирането на такси, свързани с въздействието
върху околната среда, които по принцип се налагат на компаниите.
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Таксите, събирани от Министерството на околната среда и селските
райони може да се определят съгласно принципа „замърсителят плаща” –
тези, които причиняват замърсяването, трябва да поемат разходите за
управлението му, с цел да се предотврати увреждането на човешкото
здраве или на околната среда. Това означава, че таксите се налагат, за да се
покрият разходите за безопасно отстраняване на замърсителите.
Налагат се такси на компаниите, които се занимават с генериращи
замърсяване дейности, по силата на Правилника за предотвратяване от
местните власти на замърсяването на околната среда. Тези такси се
заплащат на местните власти и с прихода от тях те възстановяват
разходите за регулаторните функции, които изпълняват, за да осигурят
спазване на стандартите за замърсяване.
Примери за такива такси са:
 Такси

за

издаване

на

екологични

разрешителни

(EP)

(замърсителят плаща)– покриват съоръженията, инсталациите,
операциите във връзка с отпадъци от миннодобивна дейност,
мобилните съоръжения за отпадъци, качество на заустването на
водите, регистрацията на отпадъците;
 Такси за добив – събират се такси от тези, които извличат вода, за
да може с тях да се покрият разходите за ефективно управление на
водите;
 Други такси включват тези, които покриват разходите по
наредбите за опасностите от големи аварии, за Схемата за
енергийна ефективност по поетия ангажимент за намаляване на
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въглеродните емисии (CRC) и такси за възстановяване на
разходите по регулиране съгласно Европейската система за
търговия с въглеродни емисии; и
 Такси, събирани в сектор рибарство за лицензи за риболов с
въдица, такси за финансиране на защитата срещу наводнения
чрез Вътрешния съвет за отводняване и общите такси за
отводняване.
Транспорт
Таксите в областта на транспорта се налагат, за да се възстановят
разходите за инфраструктурата (като пътища и мостове, преминаването по
които става след заплащане на такса), както и за да се въздейства върху
поведението на водачите на моторните превозни средства. Налагат се
такси за превозните средства, които преминават по големи мостове и
използват платени пътища, като по-високи такси заплащат търговските
превозни средства, за да покриват поддръжката и опазването на
инфраструктурата.
Такси се налагат и на хората, които кандидатстват за издаване на
свидетелство за управление на МПС. Агенцията за стандартите за
движение по пътищата (DSA) събира такси от кандидатите за явяване на
изпити за водачи на МПС и получаване на свидетелство за управление на
МПС. Постъпленията от тях се предават в Министерството на транспорта,
за да покриват разходите за издаване на свидетелства и за поддържане на
базата данни на всички водачи на МПС в ОК. Тестът на Министерството
на транспорта (МОТ) е предназначен, за да проверява безопасността по

28

пътищата на всички МПС, които са над 3-годишни. Тези проверки се
осъществяват всяка година, като се плаща такса за издаване на сертификат
– цялата схема се контролира от Агенцията за стандартите и
експлоатацията на МПС (част от Министерството по транспорта.
Здравеопазване
Такси се налагат за изписване на лекарствени рецепти и за стоматологични
услуги. И в двата случая за изписване на рецепта и за самата медицинска
услуга се събира такса с еднаква ставка. По отношение на рецептите,
събираната такса не зависи от цената на лекарството; затова в някои
случаи таксата за рецептата може да надхвърля цената на лекарството,
докато в други случаи цената на лекарството не се покрива от сумата,
платена от потребителя. По отношение на таксите за рецепти има много
групи, освободени от такси, за да може политиката на таксите да осигурява
равнопоставеност: например от такъв статут се ползват лицата над 60годишна възраст, под 16 годишна възраст, на възраст от 16 до 18 години,
когато са записани като редовни ученици, бременните или родилите през
последните 12 месеца, както и лица със специални проблеми, като болни
от рак, пациенти на диализа, или такива, които имат право на данъчни
облекчения. Приходите от таксите за рецепти са 400 млн. лири годишно,
но само 8.6% от рецептите, изписвани в Обединеното Кралство, са
таксувани по пълната ставка (7.65 лири), което означава, че 87% от
рецептите се издават без такса. Цената на тези такси от 1998 година е
ограничена до процента на инфлацията. В областта на стоматологичните
грижи

има

многостепенни

такси

според

броя

на

необходимите

манипулации, които се изплащат след лечението. Съществуват различни

29

варианти за плащане на разходите за здравни грижи – потребителите могат
да платят таксите авансово, под формата на удостоверение за предплата за
12 или 4 месеца, сумата за което е определена на стойност около 90 лири
на година, в която са включени всички рецепти.
Образование
Налагат се такси за университетско образование и за курсове за
придобиване на умения за възрастни. До 1997 година университетското
образование в Англия беше безплатно за редовните студенти от страната.
Таксите бяха въведени за първи път през 1998 година с плоска ставка от
1,000 лири годишно и реалната им стойност беше запазена на това
равнище до 2005/6 година, когато през 2006/7 година бяха въведени
различни по размер допълнителни такси, до максимум 3000 лири годишно.
Таванът беше вдигнат до 9000 лири през 2012/13 година. Покачването на
таксите за обучение целеше да се покрият нарастващите разходи за
обучение на студентите в университетите.
Бизнес
Такси на Камарата на дружествата
Камарата на дружествата http://www.companieshouse.gov.uk/index.shtml е
официалният орган в Обединеното Кралство, който учредява и закрива
дружествата с ограничена отговорност, проучва и съхранява информацията
за дружествата, предавана съгласно Закона за дружествата и свързаните с
него нормативни актове; и предоставя информацията на обществеността.
Тя събира такси от дружествата за предоставянето на редица услуги на
базата на принципите за възстановяване на разходите. Тя е търговски фонд
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и оперира на базата на възстановяване на разходите. Таксите на Камарата
на дружествата са свързани, както изискват европейското законодателство
и указанията на Хазната на Н.В., с прогнозните разходи за предоставянето
на всяка услуга и за начина, по който клиентите се ползват от нея. Когато
определя таксите, Камарата на дружествата отчита следното:


Като търговски фонд Камарата на дружествата има законовото
задължение да постига баланс на приходите и разходите и да постига
годишна възвръщаемост (активно салдо) от 3.5%,



Управлението на публичните средства изисква таксите да бъдат
определяни така, че да възстановяват напълно разходите за всяка
отделна услуга, като осигуряват постигане на стойност на капитала
от 3.5%. Забранява се кръстосаното субсидиране между различни
услуги,



Първата директива на ЕО в областта на дружественото право изисква
копия от документацията на дружествата да се предоставят срещу
заплащане на „административните разходи” за създаването им,



Директива на ЕО за данъка върху вноски в капитала позволява
разходите за регистрация на дружествата да се покриват чрез такси,
но забранява такива такси, които са всъщност данъци по характера
си. Това означава, че цените не могат да бъдат определяни така, че да
надвишават разходите за съответните услуги,



Прецедентното право (Fantask A/S e.a. срещу Industriministeriet
(Erhvervministeriet и Ponente Carni SpA и Cispandana Costruzioni SpA
срещу Amministrazione delle Finanze dello Stato) дава по-нататъшни
насоки за разходите, които могат или не могат да се вземат предвид,
когато се определят таксите,
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Законът за конкуренцията от 1998 г. забранява злоупотребата с
господстващо положение на пазара.

Такси за сливания
Таксите за сливания бяха въведени за първи път през 1990 г. Те се налагат
за администриране на сливанията на компании. Такива са следните такси:
 30,000 лири когато стойността на оборота в Обединеното Кралство на
придобиваните предприятия е 20 млн. лири или по-малко.
 60,000 лири когато стойността на оборота в Обединеното Кралство на
придобиваните предприятия е над 20 млн. лири, но не повече от 70 млн
лири.
 90,000 лири когато стойността на оборота в Обединеното Кралство на
придобиваните предприятия е над 70 милиона лири.
9. Примери за оценки на въздействието на таксите
Оценките на въздействието се правят по време на процеса на консултации
относно таксите на равнище централно правителство. Оценките на
въздействието се правят и от независими органи като Гражданското
консултативно бюро (www.cab.org.uk)
Оценка на въздействието от увеличаване на таксите за сливания
Общи положения
Таксите, налагани на дружествата за получаване на разрешение от
регулатора за сливанията, не покриват напълно разходите на органите по
конкуренцията за обработка на режима на сливането. Този недостиг се
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покрива от общите данъчни постъпления. Целта на режима на сливането е
да се предотвратят сливания в нарушение на лоялната конкуренция, което
е в полза на потребителите. Компаниите, които подават уведомление за
сливането си и получават разрешение от регулатора, също печелят от
сигурността, че сливането им няма да породи безпокойства, свързани с
конкуренцията, и няма да бъде предмет на разследване на по-късен етап,
когато интегрирането вече ще е осъществено.
Разглеждани варианти
Вариантите, определени на етапа на консултациите, целят да се постигне
пълно възстановяване на разходите или чрез увеличаване на таксите в
текущия диапазон, или чрез увеличаване, като се въвежда нов, по-висок
диапазон. При консултациите обаче беше отбелязано, че това би направило
таксите за сливания в Обединеното Кралство по-високи, отколкото във
всички останали държави членки на ЕС и беше повдигнат аргументът, че
увеличението би игнорирало факта, че режимът на сливане осигурява
изгода и за обществото, едновременно с услугата за компаниите, които
„използват системата”. Разгледаните тук варианти за изпълнение на целите
на политиката са същите по отношение на диапазона на таксите, както и
тези, представени в документа за консултациите, но предвиждат както
увеличено равнище, така и пълно възстановяване на разходите.
Вариант 1: Да не се предприема нищо – Настоящото ниво на таксите да
остане непроменено.
Вариант 2: Да се увеличи нивото на таксите, платими в трите
съществуващи диапазона, за да се постигне по-висока степен на
възстановяване на разходите.
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Вариант 3: Да се увеличи нивото на таксите, плащани във всеки от
съществуващите диапазони и да се въведе допълнителен диапазон на
таксите за сливания, включително и за придобивания на предприятия с
годишен оборот в Обединеното Кралство надхвърлящ 120 млн. лири, за да
се постигне пълно или в по-голяма степен възстановяване на разходите.
Заключение
Правителството предпочете да избере вариант 3, който ще доведе до
увеличено ниво на възстановяване на разходите, като се увеличат таксите и
се въведе нов диапазон от стойности за таксите. Така ще се изпълнят
целите на политиката за увеличаване на степента на възстановяване на
разходи, като по-големите дружества ще поемат по-голямата част от
тежестта на увеличените такси.
Оценка на въздействието от увеличението на таксите за изписване на
рецепти, за стоматологично и офталмологично лечение
Оценките на въздействието могат да се правят и от гражданското общество
или други заинтересовани страни. Пример за това е оценката за
въздействие, направена от Гражданското консултативно бюро във връзка с
таксите за Националната здравна служба; за рецепти, за стоматологични и
офталмологични услуги. Тази осъществена ex-post оценка беше направена
след въвеждането на по-високи такси за рецептите, така че да се оцени
въздействието на таксите за здравни услуги
Оценката на въздействието беше направена чрез анкета и работа по казуси
по темата. Съставът на респондентите по пол, раса и домакинства беше
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определен така, че да се създаде карта на въздействието на здравните такси
върху различни социално-икономически групи от населението. Фокусът на
анкетата бяха тези, които са плащали такса за рецепти през последната
година, и резултатите показаха, че 50% от клиентите, които са плащали
такса за рецепти, са били затруднени в плащането поради липса на
средства, а 28% не са платили или не са взели рецепти поради цената
(CAB, 2001 г.). Тенденцията е хората с дълготрайни здравни проблеми да
са най-затруднени при плащането на таксата.
Оценка на въздействието от увеличаване на таксата за изследване на
семенна течност от бикове
Общи положения
Сегашните такси не отразяват реалните разходи на правителството за
предоставяне на потребителите на тази задължителна по закон услуга,
което води до субсидиране на потребителите и финансови разходи за
общите

данъкоплатци.

Услугата,

предоставяна

от

Ветеринарна

лабораторна агенция (AHVLA) е да лицензира всички центрове за
изкуствено осеменяване, да одобрява животните донори и взема нужните
проби. Тя контролира условията, при които се събира, идентифицира и
проследява семенната течност. Накратко, тя контролира здравния статус на
животните донори. Директива 88/407/ЕО на Съвета (с измененията й),
определя изискванията за здравето на животните, приложими във
вътрешно-общностната търговия и при вноса на семенна течност за
домашни животни. Правилникът за семенната течност на биковете
(Англия), 2007 година (с последвалите изменения) определя таксите за
задължителните дейности, осъществявани от Ветеринарната лабораторна
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агенция (AHVLA), които се публикуват на нейния уебсайт. Този законов
инструмент е предпазна мярка срещу пренасянето на болести в семенната
течност и улеснява търговията с нея.
Правителствена

интервенция

е

необходима,

за

да

се

премахне

субсидирането и облекчи от това бреме общият данъкоплатец, и затова
намеренията са да се увеличи таксата за дружествата до равнището на
възстановяване на пълните разходи. Агенцията отхвърля предишния метод
на публикуване на таксите на уебсайта. Това означава, че ще трябва да се
публикува график за определяне на новите такси по Правилника за
семенната течност на биковете (Англия), 2007 година (с последвалите
изменения).

Други държави членки
Пълно

възстановяване

на

разходите

–

Естония,

Латвия,

Литва,

Нидерландия
Частично възстановяване на разходите – Финландия, Норвегия, Чешка
република
Без разходи – индустрията е субсидирана във Франция, Ирландия,
Люксембург, Полша, Румъния
Други бележки - Кипър – не прилага
Германия – не може да даде информация
Разгледани варианти
За изпълнението на тази цел на политиката бяха разгледани три варианта:
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Вариант 0: Това е вариантът „да не се прави нищо” (т.e. таксите да останат
на сегашното равнище), в сравнение с който се оценяват другите варианти.
Разходите и ползите не са измерени за този вариант, но очевидно той няма
да постигне целта на правителството за пълно възстановяване на
разходите.
Вариант 1: Увеличаване на таксите за постигане на пълно възстановяване
на разходите от октомври 2012 г. за услугите, предоставяни от AHVLA на
дружествата, произвеждащи семенна течност от бикове. Този вариант би
изпълнил целите на правителството за пълно възстановяване на разходите
веднага.
Вариант 2: Поетапно увеличаване на таксите до постигане на пълно
възстановяване на разходите от 1 октомври 2013 г. за услугите,
предоставяни от AHVLA на дружествата, произвеждащи семенна течност
от бикове. От октомври, 2012 г. таксите да нараснат с половината от
евентуалното цяло увеличение. Този вариант би постигнал изпълнение на
целта на правителството, но за малко по-дълъг период.
Предпочетен вариант 2 – този вариант ще възстанови разходите за
услугите, предоставяни от AHVLA, в по-дългосрочен план и ще даде на
дружествата време за адаптация.
Заключение
Предпочетен е вариант 2: поетапно въвеждане на пълно възстановяване на
разходите до година 2 на изпълнението (октомври, 2013 г.), когато ще
бъдат инспектирани и одобрени помещенията. Общата стойност на
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контрола на износа за ЕС и трети страни за изкуствено осеменяване при
говедата през 2010 г. беше 14.0 млн. лири. Преминаването към пълно
възстановяване на разходите през година 2 би довело до приблизителен
общ приход от 0.212 млн. лири (0.162 млн. лири през година 1). Този доход
е относително незначителен. По принцип именно затова общата пълна
възвръщаемост на разходите и постижима.
Препоръчва се поетапното въвеждане на такси за пълно възстановяване на
разходите. Това ще започне на 1 октомври 2012 г. и възнамеряваме да
преминем към пълното възстановяване на разходите от съществуващите
такси от 127,884 лири през 2011/12 до 169,793 лири през 2012/13, до
203,642 лири през 2013/14 и 211,701 лири след това.
Планът е таксите да се въведат чрез нормативен акт през октомври 2012 г.
Предимството на този вариант е, че дава на фирмите време да се адаптират
към увеличените такси и ако е нужно да предприемат мерки за
увеличаване на ефективността си, с които да компенсират таксите.
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