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ПРОБИВЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕКОДАНЪЧНИ
 ПРАКТИКИ В СТРАНИТЕ ОТ ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК

Гл. ас. д-р Светлана Герчева

Увод

Независимо европейския си генезис и практическа реализация, екологич-
ното данъчно облагане преодолява границите на ЕС и вече присъства в данъч-
ните системи на държави от Далечния изток. Става дума не за „износ” на данъци,
в смисъл на прехвърляне на местно данъчно бреме върху чуждестранни рези-
денти/юрисдикции, а за възприемчивост към добри екоданъчни практики за
опазване на околната среда. Цел на тази статия е анализ на трансфера на добри
екоданъчни практики от ЕС към Далечния изток. За да се постигне целта, се
решават следните изследователски задачи: зелените данъци се очертават като
фактор на нисковъглеродния растеж, а „износът” на добри екоданъчни практи-
ки се поставя в контекста на енергийния и транспортния отрасъл на страните от
Далечния изток.

1. Зелените данъци – фактор за нисковъглероден растеж

Трансферът на екологични данъци от Европа към страни като Япония, Ки-
тай и Южна Корея е израз на споделена отговорност за опазване на околната
среда. Защо тези страни трябва да прилагат зелени данъци? На първо място,
те не само са лидери на световната икономика, но са и сред първите десет
страни – замърсители. Общо трите държави емитират около 30% от парникови-
те газове по света. За сравнение, емисиите на СО2е

1 в ЕС-27 са около 14% от
световните2. Второ, страни без екоданъци стават притегателни за замърсява-
щи производства и дейности, тъй като, при равни други условия, на икономичес-
ките субекти са спестени такива данъци. Замърсяването не познава територии,
данъчни юрисдикции, икономически интеграционни общности, политически или
валутни съюзи.3 Така страни без екоданъци „произвеждат и изнасят” замърся-
ване към онези със „зелена” данъчна система. Трето, географското разпрост-
ранение на екоданъците благоприятства запазването на относителните цени, а

1 Еквивалент на въглероден двуокис, измерван най-често в тонове. Това е най-често прилаганата
мярка на количеството парникови газове. Еднакво количество от тях e с различен потенциал за
затопляне на климата. Въглеродният диоксид е приет за общ стандарт – примерно един тон метан
затопля 25 пъти повече атмосферата от един тон въглероден двуокис. Оттук 1t CH4 = 25 t CO2e.

2 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions (12.07.2012).
3 По отношение на въглеродното замърсяване, което е само част от замърсяването на околната

среда, това е изразително формулирано на английски – carbon leakage, т.е. въглероден теч.
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оттук и конкурентноспособността на различните икономики. И трите посочени
държави съперничат на ЕС, а Япония и Република Корея членуват в ОИСР,
наред с Германия, Великобритания, Франция и т.н.

През 2009 г. ОИСР приема декларация за т.нар. зелен растеж4. Той е
съвременна интерпретация на устойчивото развитие, интегрираща по-
бързото възстановяване от сегашната глобална криза с по-дългосрочни аспек-
ти – опазването на околната среда и по-конкретно мерките срещу климатични-
те промени. Теоретичният фундамент на зеления растеж се свързва с т.нар.
крива на нобелиста по икономика Саймън Кузнец5, която Мийдоус и др.6 успеш-
но адаптират към замърсяването на околната среда. Така възниква и екологич-
ната крива на Кузнец. Приликата с първоначалната крива на Кузнец е очевид-
на: повишеното благосъстояние предполага влагане на повече енергия, сурови-
ни, материали и така се генерира ръст в замърсяването. Достигането на опре-
делено по-високо равнище на БВП се асоциира и с по-големи възможности на
съответната държава да противодейства и да постигне спад в замърсяването.
В духа на екологичната крива на Кузнец и на доктрината за зеления растеж
Япония обявява екологията за един от стълбовете в противодействие на гло-
балната криза. Китайската данъчна политика също е на кръстопът – трябва да
се насърчават ключови производства в условия на криза, а страната сега е най-
големият замърсител в света. Как да се „развърже” икономическият растеж в
тази страна от огромната концентрация на замърсяването? В дванайстия пети-
летен план, одобрен от китайската комунистическа партия през март 2011 г.,
въвеждането на данъци за опазване на околната среда се счита едновременно
приоритет за данъчната система и за нисковъглеродния икономически растеж.
Китай постепенно стопява разликата с ЕС-27: ако през 2000 г. Общността съби-
ра 2,5 пъти повече екоданъци като дял в БВП, то през 2009 г. те са само 1,4 пъти
повече7. Най-близо до европейската традиция в екологичното облагане е Ре-
публика Корея (вж. графиката на фиг. 1).

4 Kim, S.-R. Carbon Taxation for Green Growth in Korea: The Design of Carbon Tax Scheme, June 2011,
paper for the International Conference on ETR/EFR for Green Growth, April 27, 2011, http://
www.apeaweb.org/confer/bus11/papers/Kim_sr.pdf

5 Кузнец допуска, че между икономическото развитие и неравномерното подоходно разпределе-
ние съществува връзка, подобна на обърната латинска буква “U”.

6 Meadows, D.H., D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens, The Limits to Growth, Universe Books,
1972, New York.

7 Chazhong, G., L., Xiaoqiong, W. Jinnan , R Yajuan, X. Minbin., Taxation Reform for Promoting Low
Carbon Green Growth in China, рр. 1-4.
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Източник: OECD.

Фиг. 1. Относителен дял на екоданъците в БВП на страните
от ЕС-27, Япония и Република Корея, 1998-2008 г.

От началото на ХХІ в. държавата събира като екоданъци около 3% от
БВП, което е съизмеримо по-скоро със страните от ЕС, отколкото с ОИСР.
Между 2000-2004 и 2006-2008 г. Южна Корея регистрира по-висока екоданъчна
тежест от средната в ЕС-27. За разлика от Корея, Япония предпазва икономи-
ката си от екоданъци, които са малко над 1,5% от БВП. Според някои автори,
комбинация от фактори увеличава тежестта им в данъчните приходи – ръст на
ставките и намаляване значимостта на останалите данъци, поради силното цик-
лично влияние на последните8.

И в трите далекоизточни държави „позеленяването” на данъчната система
засяга най-вече енергийния и транспортния отрасъл, което е европейска тради-
ция. Като екологични се използват специфични акцизи и имуществени данъци.
Най-късно към тази практика се присъединява Китай, който до 2003 г. разчита
основно на административни инструменти – глоби и санкции, да въздействат за
опазването на околната среда. Ползата от административните инструменти не
бива да се омаловажава. Те са възможност за осъществяване на принципа „замъ-
рсителят плаща” и генерират средства за опазване на околната среда в условия
на недостиг на екологични инвестиции през 70-те и 80-те години. В допълнение,
административните инструменти са съвместими с командна икономика, как-
вато е китайската по онова време. Създаването на пазарна икономика, обаче,
предполага преориентация към пазарни инструменти като данъците. В този смисъл,
възприемането на специфични акцизи се допълва от продуктови адвалорни данъ-
ци върху някои горива, детергенти, живачни и хромни батерии и пр9.

8 Capozza, I. Greening Growth in Japan. OECD Environment Working Papers, No. 28, 2011, OECD
Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5kggc0rpw55l-en (16.08.2012).

9 Адвалорните данъци се начисляват върху стойностни показатели.
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2. Екоданъчни практики в енергийния сектор
на държавите от Далечния изток

По подобие на ЕС, енергийният отрасъл е „запазена територия” за еколо-
гичното облагане и в държавите от Далечния изток. При най-масовите горива
Япония и Корея се съобразяват с минималните акцизни ставки на Общността,
докато повечето „стари” страни-членки на ЕС, прилагат много по-високи данъ-
ци върху дизела и безоловния бензин.

* минимални ставки според Директива 96/2003/ЕС;
** безоловен бензин.

Фиг. 2. Облагане на безоловния бензин и дизела
в Япония, Корея и ЕС-27 през 2010 г., (евро /1000 л.)10

От диаграмата на фиг. 2 се вижда, че Япония и Корея практикуват евро-
пейската политика на данъчно субсидиране на дизела, считайки го гориво на
бизнеса. Така се акцентира на конкурентноспособността на енергоинтензивни-
те и експортните отрасли, а не толкова на спада в замърсяването, тъй като
дизеловото гориво доказано замърсява повече околната среда. От друга стра-
на, по-тежкото бреме на безоловния бензин е неочаквано за Япония, където до-
минират МПС с бензинови двигатели. Тук уместен е паралел с друга световна
„сила” в автоиндустрията – Германия, където данъчната субсидия за дизела е
традиционна и заедно с освобождаването от някои енергийни екоданъци възлиза
и досега на 0,3% от БВП на страната11. В Германия тя е обоснована, предвид
мнозинството дизелови двигатели на МПС, като ставките се диференцират не
само според вида гориво, но и в зависимост от съдържанието на сяра/кг12.

1 0 Ставките в Япония и Република Корея са ползвани от OECD, Exchange and Tax Rate Tables, 2000-
2010, www.oecd.org.

1 1 OECD, Economic Surveys GERMANY, Overview, February 2012, p.20.
1 2 Ако сярата е до 10 мг./кг., Германия облага 1000 л. безоловен бензин с € 654,50, а дизела – с €

470,40. Ако серният компонент е 10 или повече мг., ставката е € 669,80, респ. € 485,70.



7 7
Статии

По-високите текущи разходи на японските водачи на бензинови МПС про-
вокират обществена дискусия за трансформацията на екоданъците във въгле-
родни, налагани директно върху замърсяването от различните енергоносители.
Японското министерство на околната среда предлага въглероден данък от ¥
1064 ($ 10)/т. СО2

13. Ако той се приеме, ще се намали акцизът върху бензина,
който ще се изравни с минималния в ЕС-27. Това би бил жест не само към
мнозинството собственици на автомобили, но и към околната среда. От друга
страна, при евентуален спад на акциза/1000 л. бензин, съществува опасност
японският потребител да стане по-безразличен към икономичността на своя
автомобил. Нужно е да се ревизират и редица данъчни стимули – замисленото
освобождаване от въглероден данък на въгледобива и стоманопроизводството
и компенсациите за големи замърсители. Те ще благоприятстват конкурентнос-
пособността на Япония на международните пазари, но ще създадат различни
стимули за почистване в различните отрасли. Данъчните стимули трябва
да са преходни, колкото да позволят „глътка въздух” на най-застрашените от
въглеродния данък производства, докато те „екологизират” своите активи и
технологии. Великобритания дава пример за прагматични данъчни стимули, като
обвързва получаването им с постигането на конкретни резултати за околната
среда. Там се подписват доброволни споразумения между правителството и
енергоинтензивни индустрии, които получават 80% отстъпка от данъка върху
климатичните промени, ако постигнат точно определено ниво на въглеродни
емисии, респ. на енергопотребление14. Идейната основа на посочената британ-
ска практика се свързва с друг нобелист по икономика, Роналд Коуз15. Той за-
щищава децентрализираните решения винаги, когато са ясно дефинирани част-
нособственическите права и конкретните замърсители, а транзакционните раз-
ходи не са високи. Доброволните споразумения включват преговори с държава-
та (нейни институции), като фирмата е напълно равнопоставена на правител-
ството. Транзакционните разходи са ниски, защото параметрите са предвари-
телно зададени. Ако компанията/ите не изпълни/ят уговореното намаление на
въглеродно или друго замърсяване, тя/те няма да получи/ат редукция от 80%

1 3 В проектодирективата на ЕК за промяна на акцизната структура от април 2011 г. облагането на
тон СО2 е предвидено на € 20. В същото време Япония има опит при прякото облагане на
замърсяванията. И досега около 0,5% от данъците върху околната среда се формират за сметка на
пряко облагане на SОx емисиите. Приходите са целеви, защото те обезщетяват „жертвите” на тези
вредни газове. Лица със здравословни проблеми (доказани медицински), чийто генезис са серни-
те окиси, получават компенсации от оператори на инсталации от 1987 г. насам. Данъчните по-
стъпления се определят ex post въз основа на направените разходи за лечението на „жертвите” и
нямат особено фискално значение. Въпреки това, те са пример за компенсаторния подход в
публичните финанси и за осъществяване принципа „замърсителят плаща”. Вж. подр. OECD,
ENV/WKP(2010)14.

1 4 Martn, R., U. Wagner The Effects of the Climate Change Levy and Climate Change Agreements on
Businesses in the United Kingdom: Evidence from Microdata и Martn, R., U. Wagner, L. de Preux, The
Effects of the Climate Change Levy and Climate Change Agreements on Manufacturing: Evidence from
Microdata, September 2011, http://www.nber.org/papers/w17446 (12.11.2011)

1 5 Coase, RH. The Problem of Social Cost, The Journal of Law and Economics, vol. III, October 1960.
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на данъка върху климатичните промени (финансова санкция). Следователно,
мотивацията за редуциране на замърсяването е данъчният стимул. Названието
„споразумение” също не е случайно, тъй като се акцентира на добрата воля на
двете страни да се договорят. За разлика от Япония, във Великобритания данъч-
ният стимул не е гарантиран и не създава спокойствие и комфорт на крупни-
те бизнесзамърсители. Британската практика е пример за интегриране на децен-
трализирани в напълно централизирано решение, каквото е данъкът върху клима-
тичните промени. В случая данъчното задължение изцяло зависи от резултатите
на „изхода”, което е присъщо за новия мениджмънт в публичния сектор.

Корея обмисля да приложи британската практика на доброволни споразу-
мения. При преминаване към въглеродно облагане енергоинтензивните отрас-
ли там могат да получат данъчни облекчения в рамките на договорни спора-
зумения. Последните задават цел компаниите да редуцират емисиите на СО2 и
да докажат инвестиции/резултати в енергоефективни дейности16. По този начин
се съвместяват подобреното качество на околна среда и конкурентноспособно-
стта на различни индустрии. Независимо дали ще се нарича доброволно или
договорно споразумение, то е начин за споделяне отговорността за околната
среда между държавата и частния сектор.

Фискалните власти на Република Корея разработват сценарии за преми-
наването към въглеродни данъци от началото на 2013 г. Първият сценарий държи
сметка за преодоляване на отрицателните външни ефекти от замърсяването,
което го доближава най-много до идеите на Пигу17. Още в началото на ХХ в.
той е убеден, че данъчният инструментариум е подходящ да преодолее разми-
наването между пределните частни и обществени разходи на замърсяването,
като принуди истинския замърсител да плаща за щетите.

Ако се следва визията на Пигу, поскъпването на горивата и електроенер-
гията в Корея ще е твърде голямо. Това поражда въпроса за политическата му
приемливост, независимо че очакваният ефект за фиска е 8,9 трильона корейс-
ки вона (€ 5,5 млрд.). Вторият сценарий на МФ в Корея държи сметка за поно-
симостта на въглеродните данъци, като домакинствата и бизнесът ще имат
повече възможност да се адаптират. Фискалният ефект от по-ниските въгле-
родни данъци, според втория сценарий, е едва 1 трильон вона (€618 млн.), но при
далеч по-висока събираемост. Китай също обмисля въвеждането на емисио-
нен данък. Неговият обхват изглежда по-амбициозен, тъй като предмет на об-
лагане ще бъдат серният двуокис, въглеродни и азотни окиси, твърди и течни
отпадъци. На пракитка това ще е всеобхватен данък върху замърсяването на
въздуха, почвата и водата. Дизайнерите на евентуалния емисионен данък в Китай
обмислят прилагането му при ставка, която да отразява нанесените щети на

1 6 Kim, S.-R. Environmental Tax Reform for Green Growth in Korea: The Design of Carbon Tax Scheme,
July 2011, p. 23.

1 7 Pigou, A.C. The Economics of Welfare, Macmillan and Co, London, 1962. Цит. по Groosman, B.,
Pollution Tax, 1999. Center for Environmental Economics and Management, University of Ghent, p.
566.
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околната среда. Друг данъчнополитически въпрос за разрешаване е в чия ком-
пентност да е емисионният данък. При децентрализация е възможно деформи-
ране на екологичните приоритети на местните власти. Опасенията са, че те
нарочно биха определяли ниска ставка, която допълнително подкопава замис-
лената екоданъчна реформа в Китай. Централизираното определяне на данъч-
ния размер в конкретния случай изглежда по-доброто решение и срещу евенту-
ално преместване на производствени мощности в провинции с много ниски еми-
сионни данъци, което е свързано и с „теч” на замърсяване от високо- към нис-
коданъчните провинции/региони на Китай.

Като страни от ОИСР Япония и Република Корея осъзнават потенциала
на въглеродното облагане за намаляване бремето на други деформиращи данъ-
ци в икономиките им. Корея желае с част от приходите от бъдещия въглероден
данък да се намали интервенционният корпоративен данък. Останалата част
ще субсидира фирмени разходи за НИРД с оглед редуциране на парниковите
газове. Япония няма категорично решение относно „рециклирането” на бъдещ
въглероден данък, но визията е допълнителните приходи да разтоварят част от
бремето върху труда и капитала. Тази държава вече има опит с целевия харак-
тер на екологичните данъци. Акцизите от петрола и въглищата сега финансират
държавния резерв на двата енергоносителя, проучванията на находища с нефт,
възможностите за електрогенерация от ВЕИ18, мерки по енергийна ефектив-
ност. Акцизът върху авиационното гориво се разходва за изграждане и под-
държане на летищната инфраструктура на страната. Приходите от емисионния
данък, замислен в Китай, ще се насочват към целеви фонд. Той ще финансира
контрола върху замърсяванията, инвестиции в нисковъглеродни технологии и
НИРД. По принцип „рециклирането” е ключов елемент в организацията на
екоданъчното облагане и в ЕС. Екоданъчната реформа в Германия дължи попу-
лярността си на факта, че с приходите от облагането на енергоносители се ре-
дуцират разходите на работодателите за задължителни пенсионни осигуровки.
Без постъпленията от екоданъци в размер на €18,6 млрд. (2003) ставката на
задължителната пенсионна осигуровка в Германия би била общо 21,2% при
фактическа 19,7%. Намалението от 1,5% е предоставено на работодателите19.
Аналогичен е подходът и във Великобритания. Приходите от данъка върху кли-
матичните промени в Кралството се рециклират, като те намаляват с 0,3% внос-
ката на работодателя за задължително осигуряване. Малка част от тях финан-
сират Карбоновия тръст, държавна институция, обезпечаваща ресурси за НИРД
в енергийната ефективност и ВЕИ. Въпреки глобалната криза и сериозния бюд-
жетен дефицит, Великобритания използва увеличението на данъка върху твърдите
отпадъци (2008 г.), за да намали корпоративния данък. Швеция провежда де-
сетгодишна програма (2001-2010 г.), при която акцизите върху горива и енергия,

1 8 Възобновяеми енергийни източници.
1 9 Speck, St. Differences in Ecological Tax Reform between CEEC and Germany/UK, Berlin, Resource

Productivity, Environmental Tax Reform and Sustainable Growth in Europe, Research conference
organised by the Anglo-German Foundation, 30. November 2007,ppt presentation (12.10.2012).
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данъците върху измерените емисии на серен и въглероден двуокис намаляват
личния подоходен данък и задължителните осигуровки. В края на 2010 г. около
€ 3,3 млрд. или 1,4% от БВП на страната „тежи” на замърсяването и разтовар-
ва труда като производствен фактор. Аналогична посока на рециклиране съще-
ствува и в Дания, където увеличените на два пъти данъци върху невъзобновяе-
ми горива, електроенергия, твърди отпадъци в комбинация с нови данъци върху
питейна и мръсна вода и пластмасови торбички намаляват личния подоходен
данък за най-бедните и среднобогати ФЛ. В Холандия и Австрия допълнителните
приходи от екоданъци намаляват корпоративния и личния подоходен данъци.

„Рециклирането” на екоданъчните постъпления по принцип е добре прието
от обществото. Така не само се подобрява качеството на околната среда (еко-
дивидент), но се търси и ефект върху пазара на труда, като се намаляват разхо-
дите на работодатели и наети лица. Това е същността на т.нар. „втори” диви-
дент на екоданъчното облагане – съживяване на пазара на труда чрез създава-
не на нови работни места и запазване на вече откритите. По този начин широ-
ката общественост осъзнава, че екоданъците имат кауза и въвеждането/увели-
чаването им не е с фискална цел. Това ограничава съпротивата срещу тях и
подобрява събираемостта им. Постепенно, обаче, европейските държави изос-
тавят наложената от самите тях практика на „рециклиране”. Една от причините
е схващането, че екоданъците са относително по-волатилни и несигурни държавни
приходи. В такъв случай на риск е изложено финансирането за чувствителни и
приоритетни държавни разходи. Друга причина за отказа от „рециклиране” е
неотложността на някои структурни реформи. Пример е намаляването на задъл-
жителните осигуровки за пенсия на работници и работодатели20. Това „рецикли-
ране” носи маркетингов заряд и е „прицелване” в чувствителна за общество-
то сфера, защото временно „потушава” пенсионни/демографски проблеми.
Реформата на пенсионната система, обаче, е наложителна поради обективни
причини. В краткосрочен план използването на екоданъците в подкрепа на ста-
туквото само я отлага във времето. Друга причина за отдалечаване на евро-
пейските държави от „рециклирането” е нуждата от консолидация на публични-
те финанси, изтощени от перманентни бюджетни дефицити и акомулиране на
дългове след 2008 г.

3. Екоданъчни практики в транспорта
на страните от Далечния изток

По подобие на ЕС, далекоизточните държави облагат възмездното придо-
биване и собствеността на МПС. В Япония транспортните доминират в общите
екоданъци. Това се дължи на изобилната икономическа база, откъдето те се
изземват. Поради тази причина транспортните екоданъци се прилагат едновре-
менно на ниво префектури (местна власт) и централно правителство. Единстве-

2 0 Именно поради тази причина се твърди, че страните се стремят към приходонеутрална екоданъ-
чна реформа – приходите от екоданъци компенсират намалените приходи от личен подоходен
данък и /или задължителни осигуровки на наетите лица.
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но тежкотоварните автомобили се облагат централизирано. Данъчната им ос-
нова зависи от теглото на МПС и „възрастта” на двигателя му, като плащането
е дължимо от датата на задължителния годишен технически преглед.

Децентрализираният данък при покупка на лекотоварни МПС се прилага
към цената на придобиване, докато годишният данък МПС в приход на префек-
турите се събира върху обема на двигателя. Данъците за централното прави-
телство в по-голяма степен се обвързват с енергийната ефективност и замър-
сяването на автомобилите. От 2001 г. действа система на данъчни стимули за
намаляване с 25% - 75% на задължението при възмездно придобиване и върху
собственост на леки и тежкотоварни автомобили. Редукцията е поставена в
пряка зависимост от стандарти за енергийна ефективност и за вредни емисии
от употребяваните горива.

В таблица 1 се систематизира организацията на данъчните стимули, спо-
ред изпълнението на посочените екостандарти за МПС в Япония.

Таблица 1

Система на данъчни стимули за леко-
и тежкотоварни автомобили в Япония, 2011

Източник: Capozza, I. Greening Growth in Japan. OECD Environment Working
Papers, No. 28, 2011, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5kggc0rpw55l-en
(16.08.2011).

Данъчните задължения се намаляват, ако МПС отговарят едновременно
на двата стандарта. Примерно, ако разходът на гориво на лек автомобил е 25 %
или повече процента по-нисък от установения стандарт 2010 г., то годишният
данък МПС се редуцира с 50%, а данък покупка – със 75%. По-малка е възмож-
ната редукция на двата данъка, ако разходът на гориво е с между 15% и 25%
по-малък от стандарт 2010. При вредните емисии намалението следва да е до
75% спрямо стандарт 2005 г. Тежкотоварните МПС също трябва да отговарят

МПС Енергоефективност Вредни
емисии

Данъчни стимули

данък
МПС

данък
възмездно
придоби-

ване

тежкото-
варен

данък на
тон

Лекотоварни

Стандарт 2010 г. +
25%

Стандарт 2005
до 75% ↓ 50% 75% -------

Стандарт 2010
г.+15%

Стандарт 2005 –
75% ↓ 25% 50% -------

Тежкотоварни Стандарт 2015 г.
Стандарт 2009 ------- 75% 75%

Стандарт 2005 ------- 50% 50%

Ново поколение Електрически, хибридни, на природен
газ или на „чист” дизел 50% Освободени Освободени
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и на двата стандарта, като при спазване на по-съвременния – от 2009 г. – редук-
цията е по-голяма. Като високотехнологична страна Япония предоставя щедри
данъчни преференции за МПС от ново поколение, които не замърсяват, тъй като
разчитат на „чисти” горива.

Може да се обобщи, че Япония прилага разпокъсани данъци, с припокри-
ващи се данъчни основи на централно и местно ниво на държавна власт, съпрово-
дени от твърде сложна система от данъчни облекчения. Въпреки това, страна-
та съчетава успешно екологичните стандарти (административен инструмент)
и данъците върху възмездно придобиване и собственост на МПС (пазарни ин-
струменти). Въпреки, че в Китай автоиндустрията е стълб на икономиката, пра-
вителството е наясно с ограниченията на енергийната ефективност, опазването
на природата и намаляването на трафика в градовете, поставени пред тази ико-
номическа дейност. През 2009 г. в Китай са продадени 13,64 млн. МПС, като
размерът на данъка при възмездно придобиване е намален, ако двигателят из-
гаря до 1,6 л. гориво21. Така в условия на криза се стимулира търсенето на
малки и икономични (откъм гориво и замърсяване) МПС.

Източник: Wang Jinnan, Chinese Academy of Environmental Planning, MOF-OECD
Workshop on Environmental Tax, 26.10.2010.

Фиг. 3. Данъци върху собствеността и при покупка/регистрация
на МПС, млн. юана

От фиг. 3 се вижда, че постъпленията от данъка при възмездно придоби-
ване нарастват петкратно за периода 2001-2008 г. и достигат около 1 млрд.
юана. Към 2015 г. прогнозата сочи, че в Китай автомобилната индустрия ще
произвежда 31,24 млн. автомобила, т.е. шест пъти повече от САЩ през 2007 г.
Въпреки сравнително ниския среден годишен доход от 29 229 юана22, при нара-
стваща средна класа мотивът за мобилност в най-скоро време ще бъде значим

2 1 Ставката е намалена от 10% на 5%, което важи за периода 20.02.- 31.12.2009 г. Впоследствие е
установена на 7,5%.

2 2 Равнява се на € 4182,66. Вж. http://www.chinability.com/renminbiconverter.htm (13.10.2012).
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и в Китай23. Вярно е, че замърсяването на околната среда настъпва при употреба-
та, а не при покупката на превозни средства, но предвид огромната икономическа
база, не може да се отрече потенциалът на данък възмездно придобиване да „еко-
логизира” решенията на производители и потребители на автомобили. За разлика,
данъкът върху собствеността на МПС е местен с много ниска ставка, поради кое-
то приходите от него са без особена фискална значимост. Според последните про-
мени в Закона за данъка върху пътните и плавателните моторни средства, в сила от
началото на 2012 г., данъчното задължение е толкова по-малко, колкото по-малък е
обемът на двигателя24. Опасението е, че новият данък може да провокира иконо-
мическо двойно облагане на МПС в Китай. Причината е вече съществуващият
продуктов данък върху МПС. Организацията му е интересна и позната от Финлан-
дия. Продуктовият данък върху МПС е прогресивен и ставката му расте според
разхода на гориво на двигателя. Данъчна основа е цената на придобиване. През
2008 г. Държавният съвет на Китай намали ставката за най-икономичните МПС с
разход на гориво до 1 л. на 1%, а при тези с над 4 л. увеличението е двойно – 40%25.
Промяната в ставките на прогресивния продуктов данък има за цел да интегрира
екологични/ресурсни аспекти в адвалорен по същината си данък. Така се увелича-
ва делът на малките и икономични МПС – без значение дали това е във Финландия
или Китай. Изводът е, че при подходяща организация на данъка не е нужно да има
принудителна хармонизация „отгоре” или „отвън”, за да се възприемат и прилагат
полезни за опазване на природата данъчни практики.

По примера на Европа, популяризирането на „зелената” данъчна система
се нуждае от задълбочен експертен анализ на икономическото £ отражение,
последван от интензивна комуникация между заинтересованите страни и обще-
ството. От средата на 90-те години в редица страни от ЕС се създават т.нар.
„зелени” данъчни комисии. В тях е застъпен интердисциплинарният подход,
тъй като участват експерти в областта на данъчното облагане и екологията,
представители на парламента, различни министерства и работодателски орга-
низации. Подобни институции работят дълги години в Дания, Белгия, Холандия,
Норвегия, а във Великобритания и до днес функционира „зелена” фискална ко-
мисия. Тяхната мисия е да подготвят експертни доклади за оценка на възмож-
ностите за създаване на нови данъчни форми и/или за вграждане на екологич-
ни аспекти във вече работещи данъци в съответните държави26. В Корея

2 3 Kreiser L., J. Sirisom, H.Ashiabor, J. E. Milne. Environmental Taxation in China and Asia-Pacific: Achieving
Environmental Sustainability through Fiscal Policy, Еdward Elgar Publishing Limited, 2011, р. 6.

2 4 Vehicle and Vessel Tax Law, effective from Jan.,the 1st 2012. Вж. Chazhong, G., L., Xiaoqiong, W.
Jinnan , R Yajuan, X. Minbin. Оp.cit., р. 11.

2 5 Wang, W. Greening the Dragon: Еnergy Tax Policy in China in: Kreiser, L., J. Sirisom, ed., Environmental
Taxation in China and Asia-Pacific: Achieving Environmental Sustainability through Fiscal Policy,
Edward Edgar Publishing, 2011, pp. 3-17.

2 6 The Dutch Green Tax Commission, A summary of its three reports, 1995-1997, http://www.wind-
works.org/FeedLaws/Netherlands/NLgreentaxes.pdf (13.10.2012). Policies for a Better Environment
and High Employment, An English Summary of the Norwegian Green Tax Commission, Oslo, Norway
1996, http://odin.dep.no/fin/publ/policy (13.10.2012).
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през юни 2010 г. е създаден институт за глобален „зелен” растеж, а в Япония
функционира междуведомствен съвет за промоциране на мерките по екологи-
зирането на данъците. В него участват министър-председателят, управителят
на централната банка, ръководители на заинтересовани министерства – на фи-
нансите и екологията, на правителствени агенции. За да е представен нашироко
общественият интерес, в съвета за промоциране участват асоциации на бизне-
са, профсъюзи, научни среди27. В Китай Държавният съвет одобрява създаване
на Комитет за национално развитие и реформиране на икономическата систе-
ма. Именно той координира усилията на МФ и на министерството по опазване
на околната среда за създаване на концепция и въвеждане на нов екологичен
данък върху отпадните води и промишлените емисии на серен двуокис28. Ин-
ституционалната рамка в подкрепа на „зелените” данъци е изключително важ-
на. На първо място, чрез нея се „сигнализират” на обществото и групите заин-
тересовани лица прозрачност и сериозност. Намеренията за преместване на
данъчната тежест от труд и капитал към замърсяването са задълбочено ана-
лизирани и подкрепени със сценарии за очакваните икономически ефекти и пос-
ледици. Второ, данъците с отношение към околната среда създават облагоде-
телствани и ощетени стейкхолдери, разместват (дебалансират) позициите на
влияние и власт между самите държавни институции. Създаването на между-
ведомствени органи с широко представителство на обществения интерес доп-
ринася за повече координация и за преодоляване на евентуални междуинститу-
ционални конфликти при настройката на данъчното облагане според доктрина-
та за „зелен” растеж. Трето, държавно-обществените институции инициират
дискусия относно ползата за околната среда от „зелените” данъци. Дебатът от
строго експертен се превръща в обществен, което подпомага вземането на ин-
формиран и общоприемлив (компромисен) публичен избор.

Заключение

Интересът и възприемчивостта на Япония, Корея и Китай към постижени-
ята на ЕС в екологичното данъчно облагане се обясняват с ръста на причине-
ното от тях замърсяване. Към 2020 г. страните от Далечния изток декларират
намерения да редуцират замърсяването – Китай с 45%, Корея с 30% и Япония
с 25%29. И в трите държави се очертава тенденция за прилагане на екоданъци
от ново поколение, които облагат непосредствено замърсяването и неиконо-
мичното боравене с ресурсите. Независимо, че такива налози са първото най-
добро решение в услуга на околната среда, практическата им реализация е
съпътствана от сложен данъчнополитически избор. Експерти и политици в стра-
ните от Далечния изток трябва да балансират между данъци – реализация на

2 7 Capozza, I. Оp.cit., p. 14.
2 8 Chazhong, G., L. Xiaoqiong, W. Jinnan , R Yajuan, X. Minbin., Taxation Reform for Promoting Low

Carbon Green Growth in China, р. 3, р. 9.
2 9 UNFCCC, Conference of the Parties, Fifteenth Session, Copenhagen, 7-18 December 2009, Copenhagen

Accord, http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf (14.10.2012).
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идеите на Пигу за пълните обществени разходи на замърсяването и поносимо-
стта им от засегнатите индустрии/домакинства. В този смисъл данъчните сти-
мули са добра временна мярка, целяща своевремнно „екологизиране” на активи
и технологии за производство/потребление. Постигането на предварително за-
дадени екологични и ресурсни цели не би било възможно и без извличане на
синергия от стандарти, въглеродни данъци и доброволни споразумения между
държавата и крупни стейкхолдери на нисковъглеродния растеж.
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Abstract

The present article is devoted to the „export” of good practices in the area of environmental
taxation. The latter arose in the beginning of the 1990s in the EU, where it has gained popularity
and possesses a long-standing practice. In view of the growth of anthropogenic pollution,
green taxes achieve a successful breakthrough also in the taxation systems of countries like
China, Japan and Republic of Korea, which view those as a significant factor for achieving low-
carbon growth. The countries of the Far East take advantage of a number of European practices
of environmental taxation, which have proven their effectiveness mainly in the power and
transport industries of EU member states.

ПРОРЫВ  ЕВРОПЕЙСКОЙ  ЭКОНАЛОГОВОЙ  ПРАКТИКИ
В  СТРАНЫ  ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА
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Резюме

Настоящая статья посвящена „экспорту” хорошей практики в области налогообло-
жения в связи с охраной окружающей среды. Оно возникло в начале 90-ых годов в ЕС, где
приобрело популярность и имеет уже многолетнюю практику. С учетом роста антропо-
генного загрязнения зеленые налоги делают успешный прорыв и в налоговые системы
таких стран, как Китай, Япония и Республика Корея, которые их считают важным факто-
ром достижения низкоуглеродного роста. Страны Дальнего Востока пользуются рядом
европейских способов практического применения эконалогов, доказавших свою эффек-
тивность в первую очередь в отраслях транспорта и энергетики стран-членов ЕС.


