ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Ю Р И Д И Ч Е С К И

Ф А К У Л Т Е Т

КОНСПЕКТ ПО ДАНЪЧНО ПРАВО
1. Данъчното право в правната система на Република България.
2. Предмет, система и ограничения на данъчното право от други
правни отрасли.
3. Източници на данъчното право
4. Данъчни правни норми, същност, строеж, видове. Действие на
данъчните правни норми
5. Правно положение на данъчната администрация. Структура и
организация. Правомощия на органите по приходите
6. Данъчни правни отношения. Понятие, видове.
7. Данъчна правосубектност
8. Юридически факти. Фактически състави. Понятие, видове.
9. Данъчна система. Обща характеристика. Начин и принципи на
данъчно облагане
10. Понятие за данък. Елементи на данъка. Видове данъци.
11. Правен режим на облагането на доходите на физическите лица
12. Правен режим на местните данъци и такси. Видове местни данъци
и такси
13. Правен режим на данък върху добавената стойност
14. Правен режим на акцизите
15. Правен режим на корпоративното подходно облагане
16. Международно данъчно право. Понятие и източници.
Международно данъчно облагане, способи за избягване
17. Понятие за данъчен процес
18. Субекти, страни, участници в процеса.
19. Доказателства и доказателствени средства в данъчното
производство.
20. Данъчно производство. Понятие.
21. Данъчен контрол – понятие, форми на осъществяване – данъчна
проверка и данъчни ревизия
22. Издаване на правна характеристика на ревизионния акт
23. Обжалване на ревизионния акт по административен ред
24. Обжалване на ревизионния акт по съдебен ред
25. Касационно производство по АПК
26. Отмяна на влезли в сила съдебни актове по данъчни дела

27. Производство по регистрация. Правен режим. Видове регистрация.
28. Правен режим на декларирането. Административно обслужване
29. Данъчно изпълнително производство
30. Производство по налагане на обезпечителни мерки
31. Разсрочване и отсрочване на данъчни задължения
32. Гаранции и привилегии при събиране на данъчните вземания.
Общи и специални привилегии.
33. Погасяване на данъчните вземания по давност. Прихващане и
опрощаване на данъчните вземания. Данъчна амнистия
34. Производство по установяване на данъчни нарушения и налагане
на санкции
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