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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината дава знания по един от разделите на данъчното 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 данъчно право и в неразривна връзка с останалите му раздели /данъчния процес/ 

дисциплината позволява да се добият познания относно общите и специфични характеристики на 

материалното данъчно право. 

 
 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

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

характеристика на видовете данъци в нашата правна система, субектите и обектите на облагане , 

механизмът на облагане при различните данъци. Крайната цел е студентите да бъдат добре 

теоретично подготвени за решаване на практическите проблеми свързани с отделните механизми 

на данъчното облагане на местните и чуждестранните лица. 

 
 

 
 

статут и структура 
 

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

Данъчна администрация Задължителна 6     20 10  30 
 

 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

Тема 1. Обща характеристика на данъчното право. Източници, принципи. Видове данъци.  

Тема 2. Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Видове данъци 
регламентирани в ЗКПО. Субекти и обекти на облагане, данъчни ставки, деклариране и внасяне на 
дължимите от лицата данъци. 

Тема 3. Данъци върху доходите на физическите лица. Нормативна уредба, облагаеми и 
необлагаеми доходи. Механизъм на определяне на данъчната основа при различните видове 
данъци върху доходите. Деклариране и внасяне на данъците. 
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Тема 4. Местни данъци и такси. Видове данъци регламентирани в ЗМДТ. Правомощия на 
общините и на общинската администрация при определяне на правното основание и размера на 
местните данъци.  Деклариране и внасяне на данъците. 

Тема 5. Данък върху добавената стойност, обща характеристика, нормативна уредба, 
субекти и обекти на облагане. Вътреобщностно придобиване и вътреобщностна доставка  Данъчен 
кредит право на приспадане на данъчен кредит. 

Тема 6. Правна уредба на акцизите, субекти и обекти на облагане. Регистрации и лицензи 
при производството вноса и търговията с акцизни стоки. Деклариране на данъка. Данък върху 
застрахователните премии. 

Тема 7. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Принципи на спогодбите, 
механизъм на тяхното прилагане. 

 

СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Обща характеристика на преките данъци в Република България. Източници, 
принципи. Видове данъци. Субекти и обекти на облагане. Производство по определяне на 
данъчната основа. Данъчни декларации, производство по деклариране.  

Тема 2. Обща характеристика на косвените данъци. Видове косвени данъци. Нормативна 
уредба, субекти и обекти на облагане. Многофазни и монофазни данъци, принципи на облагане. 
Механизъм на определяне на данъчната основа, производство по деклариране.  

Тема 3. Данъци върху доходите на физическите лица. Норматевна уредба. Видове доходи, 
определяне на облагаемите доходи и на данъчната основа при различните видове данъци. 
Данъчни декларации. Данъчен автоматизъм. 

Тема 4. Местни данъци и такси. Правомощия на общините и на ибщонската администрация 
при облагането с този вид данъци. Видове местни данъци и такси. Патентен данък. Декларации.  

 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

След лекционния курс и семинарните упражнения се провежда семестриален изпит, 

който е писмен или устен.  

 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Стоянов, Ив. Данъчно право. Обща част и данъчен процес. С., 2012 г. 

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

примерни длъжностни характеристики. С., 2006 г. 

3.Стоянов, И. Юридически факти в данъчното право, С. 2011 

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

5. Стоянов И., Механизъм на управление на публичните финанси, С. 2011 

6. Ценова Л., Актуални правни аспекти на акцизите. Европейски измерения, С. 2010 

7. Христозов Хр., Данъчните нарушения, С. 2010 

8. Мутафов К.,Специални режими на облагане по реда на ЗДДС 

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

10.Стоянов, И. Данъчно право и данъчен процес, С. 2015 

11.Мутафов, К. Актове за установяване на данъчни задължения, Б.2014 

 

 



 3 

 

 

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК 
:  

  

  

  
 LW 579 

 ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ  
 Лектор:  Доц.д-р Красимир Мутафов 

 

 
 
 

1. Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Обща характеристика. Субекти и 
данъчно задължени лица. Обекти на облагане. Териториален обхват. 

2. Данъчна основа. Правила за определяне на данъчната печалба и данъчната загуба. 
Пренасяне на данъчната загуба. Данъчна ставка. 

3. Деклариране и внасяне на корпоративния данък. Авансови вноски. Срокове за внасяне. 
Данъчни облекчения. Преотстъпване на данъка. 

4. Данък удържан при източника на дохода по реда на Закона за корпоративното подоходно 
облагане. Обща характеристика. Обекти на облагане. Данъчна основа. Данъчно задължени лица. 
Деклариране и внасяне на данъка. Срокове. 

5. Данък върху разходите по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. Обща 
характеристика. Обект на облагане. Данъчна основа. Деклариране и внасяне на данъка. Срокове. 

6. Алтернативни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. Обща 
характеристика. Видове. Обекти на облагане. Данъчно задължени лица. Ред за определяне на 
данъчната основа. Деклариране и внасяне на алтернативните данъци по реда на ЗКПО. 

7. Правен режим на данъците върху доходите на физическите лица. Обща характеристика. 
Данъчно задължени лица. Обект на облагане. Облагаеми и необлагаеми доходи. 

8. Определяне на данъчната основа за доходи от трудови правоотношения, доходи от 
стопанска дейност като едноличен търговец, доходи от друга стопанска дейност, доходи от наем 
или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от 
прехвърляне на права или имущество, доходи от други източници и доходи от източник в България 
или чужбина, облагаеми с окончателен данък при източника. 

9. Изчисляване и удържане на данъците върху доходите. Общ годишен доход. Облагаем 
годишен доход. Данъчна основа. Авансови вноски. Деклариране и внасяне на данъците. 

10. Обща характеристика на местните данъци и такси. Правен режим на данъка върху 
недвижимите имоти и данъка върху наследствата. Обща характеристика. Субекти. Обекти на 
облагане и данъчна оценка. Деклариране на имота. Размер на данъка. Внасяне на данъка. 

11. Правен режим на данъка при придобиване на имущества по дарение и по възмезден 
начин. Обща характеристика. Субекти. Обект на облагане. Деклариране. Размер на данъка. 
Освобождаване. Внасяне на данъка. 

12. Правен режим на данъка върху превозните средства. Обща характеристика. Субекти. 
Обект на облагане. Деклариране. Освобождаване. Срокове за внасяне. 

13. Патентен данък. Обща характеристика. Субекти. Обект на облагане. Деклариране. 
Внасяне. Преминаване от облагане с патентен данък към облагане по общия ред. 

14. Правен режим на данъка върху добавената стойност. Обща характеристика. Субекти. 
Обект на облагане с данък добавена стойност. Стока, услуга. Доставка на услуга. Необлагаеми 
доставки. 

15. Данъчна регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност. Видове. 
Дерегистрация. 
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16. Вътреобщностна доставка и вътреобщностно придобиванена стоки. Същност, 
механизъм на облагане.  

17. Механизъм на данъка върху добавената стойност. Начисляване на данъка. Данъчен 
кредит. Право на приспадане на данъчен кредит. 

18. Данъчно облагане по реда на ЗДДС на доставки при условията на комисионен договор. 

19. Специален режим на облагане на доставките на обща туристическа услуга. 

20. Данъчно задължение по данък върху добавената стойност. Данъчен период. Данъчни 
ставки. Данък за внасяне. Данък за възстановяване. Документация и отчетност. 

21. Правен режим на акцизите. Обща характеристика. Субекти. Лицензиране и регистрация. 
Обект на облагане. Данъчни ставки. Режим отложено плащане на акциз. Внасяне на данъка. 
Документация и отчетност. 

22. Правен режим на данъка върху застрахователните премии. Обща характеристика, 
субекти и обект на облагане. Данъчна основа. 

23. Международно двойно данъчно облагане. Способи за избягване на двойното данъчно 
облагане. 

24. Международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Обща 
характеристика. 
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