Министърът на правосъдието Миглена Тачева и нейният екип трябва да предложат на правителството
да промени тарифата за
таксите, тъй като те са
незаконни, защото нямат
финансова обосновка.

– §56 от ПЗР на Закона за търговския регистър –
влизането в сила на Закона се отлага за 01.07.2007 г.
Впоследствие влизането в сила на същия закон бе отложено за 01.01.2008 година.
В единствения параграф от Заключителните разпоредби на Тарифата за държавните такси, събирани от
Агенцията по вписванията, е записано основанието
за издаването на тарифата (съответно в частта за
таксите за вписване на обстоятелства в Търговския
регистър) – чл.12, ал.1 от Закона за Търговския регистър. Следователно Тарифата за държавните такси,
събирани от Агенцията по вписванията, действа след
влизането в сила на законовото основание за нейното
издаване, т.е. – от 01.01.2008 година. На практика оттогава започна заплащането на предвидените в тарифата такси по сметка на Агенция по вписванията.
Междувременно и след 1 юли 2007 г. за вписвания на
обстоятелства във все още намиращия се в съответните окръжни съдилища търговски регистър на практика се събираха такси съгласно отменената т.20 от
Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието. Тези такси обаче действаха до момента на отмяна
на т.20 от Тарифата, т.е. 1 юли 2007 година.
От тази дата старите такси са отменени, а новите все още не действат поради поредното отлагане
действието на правното основание за тяхното въвеждане (Закона за търговския регистър). Следователно
за периода 1 юли 2007–31 декември 2007 г. за вписването на търговци и свързаните с тях обстоятелства се
събираха старите такси по сметка на съответните
окръжни съдилища, но без законово основание.

Министърът на правосъдието бе сезиран писмено за
този недопустим пропуск в нормативната база, но отговорът беше впечатляващ:

„Това не е ваша работа.“
Поради изключителното засягане на обществени и
лични интереси в рамките на шестте месеца, през които въпросните такси са събирани, без да има изрично
законово основание за това, за случая бе сезирана и
прокуратурата. Но... отново нищо. Ето защо в момента върви подготовката на колективен иск за връщане
на събраните такси за регистрация на търговци през
втората половина на 2007 година.
Изводите от коментираната ситуация са обезкуражителни за всеки, който очаква Министерството
на правосъдието да бъде един от гарантите за превръщането на България в правова държава. Незаконно
определяне на такси, събиране без каквото и да било
законово основание, липса на елементарно чувство за
отговорност за този проблем, нежелание за диалог и
партньорство с работещи в тази сфера граждански
организации... Това са част от реалните причини, довели до поредния унищожителен доклад на Европейската
комисия за напредъка на България.
В нормативна среда, създавана и отстоявана с чиновническа инертност и безразличие, с формализъм и
стигащо до глупост упорство, с надменност и чувство
за безнаказаност, не може да се очаква върховенство
на закона. А без върховенството на закона се обезсмисля самата идея за държавност и обществен просперитет.
правен свят септември 2008
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