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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 преките данъци възприети в нашата данъчна 

система. 

 
 
 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

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

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

разпоредбите на ЗКПО, ЗМДТ, ЗДДФЛ. Крайната цел е студентите да бъдат добре теоретично 

подготвени за решаване на практическите проблеми свързани с облагането с преки данъци. 

 

 

 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината предполага предварително изучаване на Данъчен процес и Админстративно 

право и процес. 

 
 
 

 
СТАТУТ И СТРУКТУРА 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

Данъчна администрация- 
магистри 

Задължителна 8     30 10  40 

 
 



 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 
Тема 1. Обща характеристика на корпоративния данък, субект и обект на облагане, механизъм. 

Тема 2. Алтернативни данъци по реда на ЗКПО, субект и обект на облагане, деклариране. 

Тема 3. Правен режим на данъка върху дохода, обект, субект на облагане- облагаем доход, 

необлагаеми доходи, данъчно задължени лица. 

Тема 4. Облагане на доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, доходи от друга 

стопанска дейност, доходи от наем, доходи от трудови правоотношения и др. 

Тема 5. Аваносово облагане по реда на ЗДДФЛ, деклариране и внасяне на данъка. 

Тема 6. Местни данъци и такси, нормативна уредба, общи положения свързани с определянето на 

конкретния размер  на местните данъци, компетентност на общините. 

Тема 7. Данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, данък върху 

наследствата – данъчно задължени лица, обект на облагане, деклариране. 

 Тема 8. Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, данък върху 

превозните средства – обект и субект на облагане, деклариране, преференции. 

Тема 9. Патентен данък – субекти обект на облагане, деклариране и плащане. Преминаване от 

облагане с патентен данък по общия ред и обратно. 

 
 
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

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