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                                 О б щ а  ч а с т 

 

1. Данъчно право в правната система на Република България. Предмет, 

система и отграничения на данъчното право от други правни отрасли. 

източници на данъчното право 

 

2.Данъчни правни норми, същност, строеж, видове. Влизане в действие 

 

3.Данъчни правни отношения. понятие, видове. Данъчна 

правосубектност 

 

4.Юридически факти. фактически състави. Понятие, видове 

 

5.Понятие за данък. Елементи на данъка. Видове данъци.  

 

6.Правно положение на данъчната администрация. Структура  и 

организация. Правомощия на органите по приходите. 

 

7.Международно двойно данъчно облагане.Модел на СИДО. 

 

8.Способи за избягване на двойно данъчно облагане.  

 

                                     Специална част 

   

 

9.Понятие за данъчен процес.Обща характеристика. Видове данъчни 

производства. Принципи  

 

10.Субекти, страни, участници в процеса. Доказателства и 

доказателствени средства. 



 

11. Данъчно производство. Понятие. данъчен контрол - понятие, форми 

на осъществяване . Съотношение между данъчна проверка и данъчна 

ревизия 

 

12..Ревизионен доклад. Правна характеристика. Компетентност при 

съставянето му. Форма, съдържание и същност. 

 

13.Ревизионен акт. Правна характеристика . Компетентност при 

съставянето му. Форма , съдържание и същност. 

 

14. Ревизия при особени случаи. Предпоставки и условия за нейното 

извършване. Издаване на ревизионен акт при особени случаи. 
 

15. Данъчноправни актове.Видове.Съотношение с административните 

актове. Изисквания за законосъобразностна актовете. 

Недействителност на актовете. 
 

16. Обжалване на ревизионния акт по административен ред. 

 

17.Обжалване на ревизионния акт по съдебен ред. 

  

18. Касационно производство по апк. 

 

19. Отмяна на влезли в сила съдебни актове по данъчни дела. 

 

20. Производство по регистрация.Правен режим. Видове регистрация. 

Правен режим на декларирането. административно обслужване.. 

 

21.Данъчно  изпълнително производство. Понятие и видове. 

Доброволно изпълнение. 

 

22.Принудително изпълнение. Предпоставки, за неговото 

осъществяване. Актове подлежащи на изпълнение. Компетентност на 

публичния изпълнител.Особени правила за принудителното 

изпълнение на данъчните вземания. 
 

23.Производство по налагане на обезпечителни мерки. Понятие и 

видове. Действие и правни последици от наложените обезпечителни 



мерки. Правна защита срещу незаконосъобразни обезпечителни мерки. 

Защита на трети лица. 
 

24.Отсрочване и разсрочване на данъчни и други публични задължения. 

Разграничения. Правен режим. Материалноправни и 

процесуалниправни предпоставки за тяхното осъществяване. 

Компетентност на органа. 

 

25. Прихващането /компенсацията/ като способ за погасяване на 

данъчни и други публични задължения. Инициатива и компетентност. 

 

26. Способи за погасяване на данъчните задължения погасяване на 

данъчните вземания по давност. прихващане и опрощаване на 

данъчните вземания. данъчна амнистия разсрочване и отсрочване на 

данъчни задължения 

27. Данъчни нарушения. Понятие, същност и видове. 

 

28.Производство по установяване на данъчни нарушения. Компетентност 

Актове. 

 

29.Производство по налагане на данъчните наказания . 

Компетентност.Актове. 
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