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Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: FIN1136
2. Наименование на учебната дисциплина: Корпоративно данъчно облагане
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: първа - четвърта
6. Семестър: втори-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лекторите: доц. д-р Виктория Иванова, проф. Цветка Стоенчева
9. Резултати от обучението – Целите по обучението по учебната дисциплин Корпоративно

данъчно облагане са усвояване на понятия, юридически език, юридическо мислене за правната
уредба на публично правните отношения по повод разпределение на националния доход и
постъпване на парични средства в бюджета. Задачите, които се поставят се отнасят до
усвояване на правната уредба на обектите и субектите на данъчното облагане, производствата
по регистрация, проверка и ревизия на данъкоплатците, както и способите за погасяване на
данъчните задължения.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: да са изучавали Основи на правото,

Конституционно право, Административно право, Икономика, Управление. Необходимо е да си
служат с Интернет, по възможност да ползват чужд език.

12. Съдържание на курса: Съдържанието на курса включва същността, предмета,
източниците и принципите на корпоративното данъчно облагане, структура и правомощия на
НАП, правна характеристика на данъците и публичните вземания.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
Основна литература:

• Стоянов, Иван Г. Данъчно право и данъчен процес. С., Фенея, 2012 г.
• Стоянов, Иван Г. Механизъм за управление на публичните финанси. С., Фенея, 2011 г.
• Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. С., Сиби, 2014 г.

Допълнителна литература:
• Гешев, Стоян Д. Стоянов, Иван Г. Данъчна система на България. С., Институт по

международно право, 2010 г.
• Балабанова, Хр. Т. Стоянов, Иван Г. Казуси по публично право. С., Фенея, 2013 г.
• Иванова, П. Обезпечаване и събиране на публични и частни държавни и общински

вземания. С., Сиела, 2012 г.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Основен метод – лекционен

курс в зала и консултации.
15. Методи за оценка и критерии: Писмен изпит под формата на тест.
16. Език на преподаване: български


