
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Информатика и икономика
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: LAW3289
2. Наименование на учебната дисциплина: Данъчно право
3. Вид: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Надежда Йонкова
9. Резултати от обучението: Студентите ще притежават комплекс от теоретични знания
и практически умения в областта на данъчното право.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: От икономическите дисциплини
които следва да представляват основата върху, която ще се надградят правните знания
от най-голямо значение са: Счетоводство, Финансови отчети, Данъчна и митническа
политика на ЕС, Данъчно облагане на икономическите агенти, Данъчен контрол и
администрация.
Базата на икономичеките знания е необходима, но за да разбират специфичните
правоотношения и правни последици в данъчното прави, студентите трябва да имат
знания относно отраслите на правото, специфичните методи на правно регулиране и
базисен понятиен апарат ето защо студентите следна да са изучавали най-малко Основи
на правото.
12. Съдържание на курса
 Данъчното право в правната система на Република България. Предмет, система и
ограничения на данъчното право от други правни отрасли. Източници на данъчното
право
 Данъчни правни норми, същност, строеж, видове. Действие на данъчните правни
норми
 Данъчни правни отношения. Понятие, видове. Данъчна правосубектност
 Юридически факти. Фактически състави. Понятие, видове.
 Данъчна система. Обща характеристика. Начин и принципи на данъчно облагане
 Понятие за данък.Правна характеристика на дънъка. Елементи на данъка. Видове
данъци.
 Правно положение на данъчната администрация. Структура и организация.
Правомощия на органите по приходите
 Международно данъчно право. Понятие и източници. Международно данъчно
облагане, способи за избягване
 Понятие за данъчен процес
 Субекти, страни, участници в данъчния процес.
 Доказателства и доказателствени средства в данъчното производство.
 Данъчно производство. Понятие.
 Данъчен контрол – понятие, форми на осъществяване – данъчна проверка и данъчни
ревизия
 Издаване на правна характеристика на ревизионния акт
 Обжалване на ревизионния акт по административен ред
 Обжалване на ревизионния акт по съдебен ред
 Касационно производство по АПК
 Отмяна на влезли в сила съдебни актове по данъчни дела



 Производство по регистрация. Правен режим. Видове регистрация. Правен режим на
декларирането. Административно обслужване
 Данъчно изпълнително производство
 Производство по налагане на обезпечителни мерки
 Разсрочване и отсрочване на данъчни задължения
 Гаранции и привилегии при събиране на данъчните вземания. Общи и специални
привилегии.
 Погасяване на данъчните вземания по давност. Прихващане и опрощаване на
данъчните вземания. Данъчна амнистия
 Производство по установяване на данъчни нарушения и налагане на санкции
 Правен режим на облагането на доходите на физическите лица
 Правен режим на местните данъци и такси. Видове местни данъци и такси
 Правен режим на данък върху добавената стойност
 Правен режим на акцизите
 Правен режим на корпоративното подходно облагане
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти
• Основна литература:
Стоянов, Иван, Данъчно право, С., Сиела, 2016
Минкова, Ганета, Нина Чилова, Помагало по данъчно право, С., Сиела, 2016
• Допълнителна литература
Йонкова, Надежда Речник на легалните дефиниции в българското финансово право, С,
2016
• Нормативни актове
 Конституция на Р. България
Кодекси:
 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 Административнопроцесуален кодекс
Закони:
 Закон за данък върху добавената стойност;
 Закон за данък върху застрахователните премии;
 Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
 Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици;
 Закон за корпоративното подоходно облагане;
 Закон за местните данъци и такси;
 Закон за митниците;
 Закон за националната агенция за приходите;
 Подзаконови нормативни актове:
 Правилници, наредби, инструкции.
Интернет ресурси:
 http://www.minfin.bg/ - Министерство на финансите
 http://www.nap.bg/ - Национална агенция за приходите
 http://www.customs.bg/ - Агенция "Митници"
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване
Лекции съобразени с най-новите изменения в данъчното законодателство на Р.
България, както и релевантните актове на правото на ЕС.
Проблемно изложение на лекциония материал, вариативно изложение;
• комуникативни технологии, основани на активни форми и методи на обучение;
• използване на съвременни технически средства в учебния процес.
Форми на провеждане на занятията:
• интерактивни лекции;
• семинари,
• писмени или устни домашни задания;
• делови ролеви игри;



• аналитични задания;
• обсъждане на подготовени от студентите реферати, презентации, есета;
• диспути, кръгли маси;
• консултации с преподавател;
• разбор на конкретни ситуации;
• самостоятелна работа на студентите
15. Методи за оценка и критерии
Критериите за оценка са свързани с пълнота и задълбоченост на анализа, с овладяност
на понятийния апарат, с реализирани на практика умения, с представяне в писмена
форма отговори на въпросите, поставени от преподавателя като задача, с пълнотата на
аналитично-интерпретационното заключение, съставено на базата на резултати от
тестовете или решаване на казуси.
Студентите се явят на писмен изпит по конспект.
Текущ контрол – осъществява се от лекторът и преподавателят водещ семинарните
занятия:
• контролни работи;
• писмени домашни задания;
• подготовка на доклади, реферати,
• междинни тестове по отделни раздели на дисциплината.

Примерно формиране на крайната оценка:
Компонент Тежест в %
Посещаемост на занятията 10
Активност по време на занятията 10
Контролни, тестове, домашни задания 20
Индивидуален проект /реферат 20
Изпит 40
Всичко 100 %

16. Език на преподаване: български


