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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината дава знания по един от разделите на специалната част на финансовото 

право, който е с особена актуалност поради ролята на данъка като основен приходоизточник на 

държавния бюджет и бюджетите на общините в условията на пазарна икономика. Изучавана върху 

основата на теорията на отрасъла финансово право и в неразривна връзка с останалите му 

раздели и най вече с материалното данъчно право дисциплината позволява да се добият познания 

относно общите и специфични характеристики на косвените данъци възприети в нашата данъчна 

система. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основната цел на дисциплината е студентите да придобият знания относно: общата 

характеристика на данъка, видовете косвени данъци и механизма на тяхното облагане, съгласно 

разпоредбите на ЗДДС, ЗМДТ, ЗАДС, ЗДЗП. Крайната цел е студентите да бъдат добре 

теоретично подготвени за решаване на практическите проблеми свързани с облагането с косвени 

данъци. 

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

За да бъдат постигнати посочените цели е необходимо студентите да бъдат запознати с 

материята на данъчния процес, както и с въпросите на административното право и процес.  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. 
Източници на данъчното право, видове. Съдебната практика като източник на данъчното право. 

Тема 2. Понятие и правна характеристика на данъците, видове данъци. Сравнение с други 
държавни вземания. Видове данъци. Данъчна политика на Европейския съюз в сферата на 
данъците. 

Тема 3. Данъчни правни норми. Същност, структура и видове. Действие на данъчните 
правни норми по време, място и по отношение на лицата. Данъчни правоотношения. Обща 
характеристика. Юридически факти и фактически състави.  Субекти на данъчните правни 
отношения. Данъчна правосубектност.  

Тема 4. Основни понятия в данъчното право. Данъчен субект. Данъчно задължено лице. 
Обект на облагане.  

Тема 5. Правен режим на данъка върху добавената стойност. Субекти и обект на облагане 
с данък добавена стойност. Доставката като обект на облагане с ДДС. Необлагаеми и освободени 
доставки. Вътреобщностна доставка и вътреобщностно придобиване на стоки.  

Тема 6. Данъчна регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност. 
Механизъм на данъка върху добавената стойност. Начисляване на данъка. Данъчен кредит. Право 
на приспадане на данъчен кредит. 

Тема 7. Данъчно облагане по реда на ЗДДС на доставките при условията на комисионен 
договор. Специален режим на облагане на доставките на обща туристическа услуга. 

Тема 8. Правен режим на акцизите. Обща характеристика. Субекти и обекти на облагане. 
Лицензиране и регистрация. Документация и отчетност. 

Тема 9. Правен режим на данъка върху застрахователните вноски. Обща характеристика, 
субекти и обект на облагане. , Тема 10. Туристически данък Субекти и обект на облагане. Данъчна 
основа. Деклариране и плащане. 

 

 

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

След лекционния курс се провежда семестриален изпит, който е писмен.  
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