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КОНСПЕКТ 

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

ПО “ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ” 

СПЕЦИАЛНОСТ “ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”,  

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА “ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 2 ГОДИНИ (ЧЕТИРИ СЕМЕСТЪРА) 

 

 

1. Понятие за финансова администрация. Правни основи на 

финансовата администрация. Финансовата администрация като част 

от държавната и местната администрация. Данъчна администрация. 

Основни характеристики на данъчната дейност. Принципи на 

данъчната администрация.  

2. Национална агенция по приходите – функции и правомощия. Органи 

на управление и структура на НАП. Компетентни органи за взаимна 

помощ и за обмен на информация с държави-членки на ЕС и други 

държави. Статут на служителите в данъчната администрация. 

Изисквания, правомощия, задължения и отговорност на служителите 

в НАП. 

3. Митническа администрация. Характеристика. Нормативно 

регулиране функциите на митническата администрация. Структура 

на митническата администрация. Обща и специализирана 

митническа администрация. Правомощия, функции и задачи на 

органите на митническата администрация. 

4. Актове на митническите органи. Същност. Правна характеристика. 

Видове решения на митническите органи. Правомощия на 

митническите органи.  

5. Производство по административно обслужване. Данъчни 

декларации, видове. Производство по деклариране, корекции. 

Доказателства и доказателствени средства, ползвани в данъчния 

процес, събиране и обезпечаване на доказателствата. 

6. Данъчно-осигурителен контрол - същност, видове. Предварително 

установяване на данъчни задължения. Данъчни проверки и ревизии. 

Процедура по тяхното провеждане. 
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7. Ревизионни актове. Правна същност на ревизионния акт като вид 

индивидуален административен акт, издаване, условия за 

действителност.  

8. Налагане на предварителни обезпечителни мерки. Прихващане и 

възстановяване по реда на ДОПК. 

9. Контрол за законосъобразност на ревизионните актове. 

Административно и съдебно обжалване.  

10. Отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела. Изменение на 

влезли в сила ревизионни актове. 

11. Данъчен административно-наказателен процес. Реализиране на 

административно-наказателната отговорност. Принудителни 

административни мерки. 

12. Процедура по обмен на информация с други държави и с държави-

членки на ЕС. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. 

13. Изпълнение на ревизионните актове. Възстановяване и прихващане. 

Изменение на данъчните задължения. 

14. Събиране на данъчните вземания. Общи правила на производството 

за обезпечаване и събиране на данъчните вземания. Принудително 

изпълнение на данъчни задължения. Способи за принудително 

изпълнение. 

15. Публична продан. Публична продажба на постоянно определени 

места. Продажба чрез търг - с явно и с тайно наддаване. Особени 

случаи на продажба. 

16. Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Обекти на 

облагане. Данъчни субекти и данъчно задължени лица. Данъчна 

основа. Данъчни временни и данъчни постоянни разлики. Общи 

правила за определяне на облагаемата печалба. 

17. Корпоративен данък. Алтернативни на корпоративния данък. Данък 

върху разходите. Данъци удържани при източника. Деклариране и 

заплащане на корпоративния и алтернативните на корпоративния 

данък. 

18. Правен режим на облагането на доходите на физическите лица. 

Правна характеристика на данъка. Данъчни субекти. Данъчно 

задължени лица. Обект на облагане. Общ годишен доход. Облагаем 

доход. Данъчна основа. Определяне на данъчната основа.  

19. Доходи от трудови правоотношения. Определяне на данъчната 

основа. Доходи от дейности по извънтрудови правоотношения.  

Деклариране на дохода и внасяне на данъка. 



20. Правен режим на облагането с местни данъци и такси. Обща 

характеристика на местните данъци. Правомощия на органите на 

общинската администрация. 

21. Данък върху недвижимите имоти. Данъчно задължени лица. 

Освобождаване от данък. Данъчни облекчения. Подаване на данъчна 

декларация. 

22. Данък върху наследствата. Данъчно задължени лица. Обект на 

облагане. Освободено имущество. Данъчни облекчения. Данъчна 

декларация за облагане с данък върху наследствата. Данък върху 

даренията. Данък при възмездно придобиване на имущество. 

23. Данък върху превозните средства. Обект на облагане. 

Данъчнозадължени лица.  Данъчни облекчения. Задължения за 

деклариране и срокове за плащане на данъка. Патентен данък. 

Туристически данък. 

24. Правен режим на данъка върху добавената стойност. Субекти и 

обект на облагане с данък добавена стойност. Доставката като обект 

на облагане с ДДС. Необлагаеми и освободени доставки. 

Вътреобщностна доставка и вътреобщностно придобиване на стоки.  

25. Данъчна регистрация по реда на Закона за данък върху добавената 

стойност - видове. Механизъм на данъка върху добавената стойност. 

Начисляване на данъка. Данъчен кредит. Право на приспадане на 

данъчен кредит. 

26. Правен режим на акцизите. Обща характеристика. Субекти и обекти 

на облагане. Лицензиране и регистрация по ЗАДС. Документация и 

отчетност. 

27. Правен режим на данъка върху застрахователните вноски. Обща 

характеристика, субекти и обект на облагане.   

28. Същност и обхват на митническия контрол. Форми на митнически 

контрол. Контрол върху паричните средства, пренасяни през 

границата на страната. 

29. Обща митническа тарифа. Състав на номенклатурите: 

Хармонизирана система (HS), Комбинирана номенклатура (CN), 

Обща структура, Интегрирана тарифа (ТАРИК). 

30. Митническа стойност. Методи за определяне на митническа 

стойност. Поставяне на стоките под митнически режим. Видове 

митнически режими. 

31. Обобщена декларация за въвеждане. Митнически режим „Допускане 

на стоки за свободно обращение“.  Специални режими. Митнически 



режими “Складиране“, “Употреба за специфични цели“ и 

“Усъвършенстване“. 

32. Митнически режим “Износ“ и „Реекспорт“. Обобщена декларация за 

напускане. 

33. Митническо задължение – възникване, обезпечаване и погасяване. 

Митнически освобождавания. 

34. Събиране, плащане, възстановяване и опрощаване на вносни и 

износни мита. 

35. Митнически нарушения и наказания – определение и видове. 

Административно-наказателна отговорност.  

 

 

 

 

 


