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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 данъчния процес с изключение на 

производството по принудително изпълнение на публичните вземания, което е обособено в 

самостоятелна дисциплина. 

 
 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

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

характеристика на данъчния процес, страните и участниците в производството, доказателствата и 

доказателствените средства, отделните административни производства – по регистрация, 

обслужване на данъчните субекти, данъчно-осигурителен контрол, обжалването на актовете за 

установяване на данъчни задължение по административен и съдебен ред,  същността им като 

правни механизми, съгласно разпоредбите на ДОПК. Крайната цел е студентите да бъдат добре 

теоретично подготвени за решаване на практическите проблеми свързани с отделните 

административни производства регламентирани в ДОПК. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

Тема 1. Обща характеристика на данъчния процес. Източници, принципи. Участници 
субекти и страни в данъчния процес. Данъчна правосубектност. Обща характеристика на сроковете 
и тяхното значение в данъчния процес, видове, установяване и изчисляване.Структура и 
правомощия на НАП.  

Тема 2. Производство по административно обслужване. Данъчни декларации, видове. 
Производство по деклариране, корекции. Доказателства и доказателствени средства, ползвани в 
данъчния процес,събиране и обезпечаване на доказателствата. 

Тема 3. Данъчно-осигурителен контрол-същност, видове. Предварително установяване на 
данъчни задължения. Данъчни проверки и ревизии. Процедура по тяхното провеждане. 

Тема 4. Ревизионни актове. Правна същност на ревизионния акт като вид индивидуален 
административен акт, издаване, условия за действителност. Налагане на предварителни 
обезпечителни мерки. Прихващане и възстановяване на по реда на ДАПК. 

Тема 5. Контрол за законосъобразност на ревизионните актове. Административно и 
съдебно обжалване. Отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела. Изменение на влезли в 
сила ревизионни актове. 

Тема 6. Данъчен административно-наказателен процес. Реализиране на административно-
наказателната отговорност. Принудителни административни мерки. 

Тема 7.Процедура по обмен на информация с други държави и с държави-членки на 
ЕС.Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. 

 

СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Обща характеристика на данъчния процес. Източници, принципи. Участници 
субекти и страни в данъчния процес. Обща характеристика на сроковете и тяхното значение в 
данъчния процес. Структура и правомощия на НАП. Производство по административно 
обслужване. Данъчни декларации, производство по деклариране. Доказателства и 
доказателствени средства, ползвани в данъчния процес. 

Тема 2. Данъчно-осигурителен контрол-същност, видове. Предварително установяване на 
данъчни задължения. Данъчни проверки и ревизии. ждане. Ревизионни актове. Правна същност на 
ревизионния акт като вид индивидуален административен акт, условия за действителност. 
Налагане на предварителни обезпечителни мерки. Прихващане и възстановяване на по реда на 
ДАПК. 

Тема 3. Контрол за законосъобразност на ревизионните актове. Административно и 
съдебно обжалване. Отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела. Изменение на влезли в 
сила ревизионни актове. 

Тема 4. Данъчен административно-наказателен процес. Реализиране на административно-
наказателната отговорност. Принудителни административни мерки. Процедура по обмен на 
информация с други държави и с държави-членки на ЕС.Спогодби за избягване на двойното 
данъчно облагане. 

 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

След лекционния курс и семинарните упражнения се провежда семестриален изпит, който 
е устен.  

 
 

 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
1. Петканов, Г. Данъчен процес. С., 1996 г. 

2. Стоянов, Ив. Данъчно право и Данъчен процес. С., 2015 г. 

3. Заркова В. и кол. Новите процедури по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и 



 3 

примерни длъжностни характеристики. С., 2006 г. 

4.Кучев, Стр., Ю. Кучев, Данъчно право, С. 1997г. 

5.Стоянов, И. Юридически факти в данъчното право, С. 2011г. 

6. Стоянов И., Ст. Гешев, Данъчна система на България, С. 2010г. 

7. Актове за установяване на данъчни задължения, Б.2014 

8. Минкова, Г. Данъчни задължения, С 2012.  

 



 4 
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1.Обща характеристика на данъчния процес. Нормативна основа, понятие, принципи. 
Участници субекти и страни в данъчния процес. Данъчна правосубектност. 

2. Срокове в данъчния процес. Правно значение, видове, установяване и изчисляване.                   
 3. Национална агенция по приходите. Структура и правомощия.  

4. Регистрация на данъчните субекти. Правно значение на регистрацията. Видове данъчна 
регистрация. Процедура по извършване на данъчна регистрация. 

5.Производство по административно обслужване. 

6.Данъчни декларации-същност, видове. Производство по деклариране. 

7.Доказателства и доказателствени средства. Видове доказателства, събиране и 
обезпечаване на доказателствата. 

8.Данъчно-осигурителен контрол-същност, видове. Предварително установяване на 
данъчни задължения. 

9.Процедура по провеждане на ревизия при редовна отчетност-образуване, срокове, място 
на провеждане. Проверки. 

11.Ревизии при особени случаи. 

10.Спиране възобновяване и прекратяване на ревизионното производство. 

11.Ревизии при особени случаи 

12. Ревизионни актове. Издаване, обща характеристика. Условия за действителност.  

13.Предварителни обезпечителни мерки. 

14.Прихващане и възстановяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни 
вноски. 

15.Обжалване на ревизионните актове по административен ред. Правомощия на 
горестоящия административен орган. 

20. Обжалване на ревизионните актове по съдебен ред. Касационно обжалване. 

21. Отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела. Изменение на ревизионните  

актове. 

22.Данъчни нарушения и наказания. Реализиране на административнонаказателната 
онговоронст. Принудителни административни мерки. 

23.Процедура по обмен на информация с други държави и с държави-членки на ЕС. 

24.Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. 
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4.Кучев, Стр., Ю. Кучев, Данъчно право, С. 1997г. 
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