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В Ъ П Р О С Н И К 

по учебната дисциплина 

ДАНЪЧНО ПРАВО 

 

• Понятие за данъци. Функции на данъците. 

• Принципи на данъчната политика. Законоустановеност на данъците. 

• Данъчно право. Място на данъчното право в системата на правните 

отрасли. 

• Взаимоотношения на данъчното право с гражданското право. 

• Източници на данъчното право. Конституционни основи на данъчното 

право. 

• Данъчният закон - основен източник на данъчното право. Елементи 

на данъчния закон. 

• Действие на данъчноправните норми по време, място и спрямо 

лицата. 

• Тълкуване на данъчноправните норми. Празноти в данъчните закони и 

начини за тяхното преодоляване. 

• Правна същност на данъка. Данъчно правоотношение. 

Данъчноправни  субекти.  Държавата  като  активен  данъчноправен субект. 

• Пасивни данъчноправни субекти/еднолични и колективни/. 

• Представителство между субектите в данъчното право. 

• Възникване и развитие на данъчните правоотношения. Обект на 

данъчно облагане, данъчна основа, данъчна единица, данъчна ставка. 

• Съдържание на данъчното правоотношение. Данъчно задължение. 

Основни и допълнителни данъчни задължения. 

• Освобождаване от данъчна задълженост. Условни и срочни данъчни задължения. 

• Пораждане на данъчния дълг.  

• Платимост на данъчния дълг. Отсрочка и разсрочка на платимостта на данъчния 

дълг. 

• Отговорност за заплащане на данъчния дълг. 

• Погасяване на данъчния дълг. 

• Усложнения    в    развитието    на    данъчните    правоотношения. 

Заобикаляне   на   данъчните   закони.   Гаранции   за   събиране   на 

данъчното вземане. 

• Данъчноправни нарушения. Понятие и класификация. 

•  Данъчноправни наказания. Понятие и класификация. 

• Данъчен процес - понятие и обща характеристика. 

• Основни начала на данъчния процес. 

• Данъчна администрация - структура, организация и правомощия. 

• Основни процесуални права и задължения на данъчните субекти. 

• Процесуални действия на участниците в данъчното производство. 



• Данъчен регистър. 

• Данъчни декларации. 

• Ревизионно производство. 

• Доказателства и доказателствени средства в данъчния процес. 

• Ревизионен акт. 

• Изпълнение на ревизионните актове. Възстановяване и прихващане. Изменение на 

данъчните задължения. 

• Обжалване на ревизионния  акт по административен ред. 

• Обжалване на ревизионния акт по съдебен ред. 

• Събиране на данъчните вземания. Общи правила на производството 

за обезпечаване и събиране на данъчните вземания. 

• Правен режим на данъка върху добавената стойност. Субекти на 

данъка. Данъчна регистрация. 

• Обекти   на   облагане   с   данък   добавена   стойност.   Облагаеми, необлагаеми и 

освободени доставки. 

• Производство по облагане с данък добавена стойност. Данъчен 

период. Данъчен кредит. Документация и отчетност. 

• Правен режим на акцизите. 

• Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Субекти и обекти на 

данъчно облагане.  

• Данъчна основа /облагаема печалба/ при корпоративното подоходно облагане. Общи 

и специални правила за определяне на данъчната основа.  

• Производство    по    изчисляване    и    внасяне    на    данъка    при корпоративното   

подоходно  облагане.   Срокове.  Авансови   вноски. 

• Данъчни     размери.     Данъчно     третиране     при     ликвидация, 

• Несъстоятелност и преобразуване. 

•  Правен режим на облагане на доходите на физическите лица. Субекти 

и обекти на данъчно облагане. 

• Данъчна основа при облагане на доходите на физически лица. Начини 

за определяне на данъчната основа. 

• Производство по изчисляване  и събиране на данъка при данъчното 

облагане на доходите на физически лица. 

• Правен режим на данъка върху недвижимите имоти. 

• Правен режим на данъка върху наследствата. 

• Правен режим на данъците при придобиване на имуществата по 

дарение и по възмезден начин. 

• Правен режим на данъка върху превозните средства. 
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1.Конституция на Р България 

2.Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 

3. Закон за данък върху добавената стойност 

4. Закон за акцизите и данъчните складове. 

5. Закон за корпоративното подоходно облагане. 

Закон за облагане доходите на физическите лица. 

Закон за националната агенция по приходите. 
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