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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл.31, ал.2 от Устройствения правилник на Министерски
съвет и неговата администрация, внасям за разглеждане в Министерски съвет
проект на Постановление за допълнение на Тарифата за държавните такси,
събирани от Агенцията по вписванията.
Със заповед №Р-33/14.02.2017 г. на министър-председателя бе създадена
работна група, която да предложи конкретни мерки за облекчаване на
административната тежест върху малките и средни предприятия. В работната
група участваха представители на Администрацията на Министерски съвет,
Министерство на правосъдието, Агенция по вписванията, Министерство на
икономиката, Българска стопанска камара, Българската асоциация на съдиите
по вписванията. Предложението на работната група е да се ограничи горния
размер на таксите за вписванията по чл.2, ал.1 от Тарифата за държавните
такси, събирани от Агенцията по вписванията. Към настоящия момент
посочената разпоредба предвижда, че за вписване на подлежащи на вписване
актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът
или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко
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от 10 лв. Предложенията са да се постави таван 500 лв. при вписване на апорт
с предмет недвижими имоти, а за всички останали случаи се предлага таванът
на таксите за вписване по чл.2 от Тарифата да е 1000 лв.
На вписване подлежат широк кръг актове, свързани с недвижими
имоти, като таксата засяга интересите на всички граждани и юридически лица,
участници в гражданския и търговския оборот. При все по-нарастващите цени
на недвижимите имоти през последните години, пропорционалната такса от
0,1% без установена горна граница, представлява сериозна финансова тежест
особено при бизнес кредитирането. В прeобладаващия брой случаи цената на
имотите, които обезпечават кредитната сделка, значително надвишават
нейната стойност. Таксата по вписване на ипотечни договори, обезпечаващи
получаването на един кредитен продукт, нерядко достига десетки хиляди, а
понякога и стотици хиляди левове. Този ефект се мултиплицира с всяко
отбелязване, заличаване и подновяване на вписване, за което се събира
половината от платената първоначално такса. Такъв размер такси са лишени от
икономическа логика и обоснованост и ги превръщат в косвен данък.
С въведеното ограничение се избягва превръщането на таксите в
скрито данъчно облагане и таксата се синхронизира с принципите на
националното и европейско законодателство относно размера на данъците и
таксите. В съзвучие с правото на Европейския съюз се елиминират случаите на
плащане на две високи по размер такси при апорт и при ипотекиране на един
и същ недвижим имот. Директива 2008/7/ЕО относно косвените данъци върху
набирането на капитал, която възпроизвежда разпоредбите на Директива
69/335/ЕИО (отменeна), изрично посочва апортът като сделка, която не
подлежи на косвен данък. В този смисъл е и решение от 28.06.2007 г. по дело
С- 446-03 на Съда на Европейския съюз в Люксембург, постановено по
преюдициално запитване по Директива 69/335/ЕИО относно косвените данъци
при набирането на капитал. Според решението, не се облагат с данъци
регистрацията, вноските в капитала, включително апортни, както и
увеличението на капитала на търговските дружества.
Предлаганото изменение засяга само подлежащи на вписване актове
и документи с материален интерес над 1 млн. лева и няма да се отрази
съществено на достигане размера на планираните годишни приходи на
Агенция по вписванията. Приходите на Агенцията през последните години
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бележат тенденция на постоянно нарастване, като в пъти превишават
направените разходи. Съгласно Доклад за дейността на Агенцията за 2016 г.,
общата сума на постъпилите приходи за периода са 58 630 081 лв., което
представлява 108,88% от утвърдените по бюджетна сметка 53 845800 лв.
Разходите за същия период общо за Агенцията са 15 524 953 лв. при планирани
разходи от 15 587 593 лева. Очакваното общо намаление на приходите от
събрани такси по вписванията не надвишава 7 млн. лева и ще бъде
компенсирано от превишаването на действително реализираните приходи над
планираните.
Поставянето на горна граница на таксата съответства на предметния
обхват на проверката, която се извършва по реда на Правилника за вписванията
и няма да се отрази на качеството на услугата.
Предложението за допълнение на Тарифата за държавните такси,
събирани от Агенция по вписванията има за цел да отговори на изискването
за разходоориентираност и справедливост при определяне на таксите, да
намали съществено административния натиск върху бизнеса и да способства
за подобряване на икономическата среда.
С оглед спазване изискванията на чл.19 от Закона за публичните
финанси се предвижда постановлението да влезе в сила от 01 януари 2018 г.
Проектът на акта е съгласуван по реда на чл.32 от УПМСНА, като
становищата по него са отразени съгласно приложената справка.
Съгласно чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на
акта, заедно с проект на доклад и оценка на въздействие, е публикуван на
Портала за обществени консултации. Срокът за обществено обсъждане е 14дневен.
Предложеният проект на постановление ще окаже пряко и/или косвено
въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена и приложена
финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „а“
от УПМСНА, одобрена от министъра на финансите.
Предложеният проект не е свързан с хармонизиране с правото на
Европейския съюз.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предлагам Министерски съвет да разгледа направеното предложение
и да приеме проекта на Постановление за допълнение на Тарифата за
държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ/
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