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На страницата на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или на страницата на АЕБТРИ е публикувана
полезна информация за облагане на международните превози на пътници с
данък върху оборота в страни –членки на Европейския съюз и съответно
проверки на транспортни фирми за извършване на международни случайни
автобусни превози в Словения, Хърватия, Австрия.
http://www.aebtri.com/Default.aspx?Layout=Layouts/AEBTRIinside&Page=Pag
eAD

Зачистиките проверки правят както от митническата, така и от финансовата
администрация на съответната държава създават много проблеми на родни
транспорти фирми от туристическия бранш.
Отчитайки множеството възникнали въпроси по темата и засилените мерки
за проверка по европейскта пътна мрежа, БРТК изпрати писма до МТИТС и
ДАИ по наболели проблеми на превозвачите.
С огромно съжаление споделяме, че отговорът на МТИТС и респективно
Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация” е отрицателен на
поканата за работна среща и гласи следното: „Водени от желанието за
максимална коректност при предоставяне на информацията, считам че
предложената от Вас работна среща не би довела до по – добрата Ви
информираност по този въпрос” – Георги Тодоров.
БРТК и ДАИ Бургас взеха решение да се проведе работна среща между
представители на транспортните фирми в града и ДАИ Бургас, за да се
обсъдят проблемите от сезон 2016 и възможностите да се предотвратят нови
такива през настоящата година. Един от засегнатите проблеми бе относно
нелегалните превозвачи извършващи нереглементирани екскурзии,
трансфери, превоз на пътници. Около тези проблеми започна да се формира
и едно от липсващите звена във БРТК – транспортните фирми.
Приятно изненадани останахме от отзивчивостта на новия директор на ДАИ
Бургас и неговата готовност за съвместна работа.
БРТК апелира към всички заинтересовани фирми да вземат участие в
бъдещите работни срещи, както и да поставят свои проблеми, които биха
искали да се дискутира и съответно да се търси тяхното най- добро решение.
За по-подробна информация можете да се обърнете към БРТК на посочените
контакти.
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