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І. А Н О Т А Ц И Я
Учебната дисциплина „Данъчен процес и данъчно облагане“ е предназначена за
студенти обучавани във всички специалности на ОКС „Бакалавър“ на Икономически
Университет Варна. Тя се фокусира върху спецификите на данъчния процес и облагането
по отношение на предприятията от значимите за България отрасли.
Разглеждат се основните административни производства по регистрация на
данъчно задължените лица, тяхното административно обслужване и на установяване на
данъчните задължения.
Дисциплината акцентира върху спецификите на данъчното облагане в туризма,
търговията, промишлеността, транспорта, дейността на земеделските производители,
сделките с финансови инструменти, застрахователните услуги, сделките с недвижими
имоти. Осовната цел е да се изяснят регулациите за тези дейности и предприятия съгласно
Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност
(ЗДДС) и Закона за месните данъци и такси (ЗМДТ).
Целта е студентите да могат да се ориентират в нормативната регламентация, да
познават спецификите в облагането на предприятията от отделните отрасли, да
отграничават отделните видове сделки и въз основа на това да могат адекватно да
прилагат на практика съответните данъчни регулации.
II. Т Е М А Т И Ч Н О С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
No. по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

БРОЙ ЧАСОВЕ
Л

1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

2.
2.1.
2.2.
2.3

Данъчен процес – участници, регистрация,
установяване на данъчни задължения.
Страни и участници в данъчното производство – данъчно
задължени лица
Регистрация на задължените лица
Административно обслужване на участниците в данъчния
процес.
Установяване на данъчни задълженя
и тяхното
прихващане, възстановяване и изменение
Базисни положения на данъчното облагане
Базисни положения на данъчното облагане по ЗКПО
Базисни положения на данъчното облагане по ЗДДФЛ
Базисни положения на данъчното облагане по ЗДДС

Данъчно облагане при операции с недвижими
имоти и ограничени вещни права върху тях
Данъчно облагане при покупко-продажбата и апорта на
3.1.
недвижими имоти
Данъчно облагане на учредяване на вещни права върху
3.2.
недвижими имоти
Данъчно облагане при сделки по замяна на недвижими
3.3.
имоти и ограничени вещни права върху тях
3.

6
1
1
2
2
6
2
2
2
4
1
1
1

СЗ

ЛУ

3.4.

4.
4.1
4.2.
4.3.

Данъчно облагане при предоставяне под наем на
недвижими имоти
Данъчно облагане с ДДС в търговията

3

Данъчно облагане с ДДС при сделки със стоки и услуги,
извършвани на територията на страната
Данъчно облагане с ДДС при сделки със стоки - внос, износ,
вътреобщностно
придобиване
на
стоки
(ВОП)
и
вътреобщностна доставка на стоки (ВОД)
Данъчно облагане при трансгранични сделки с услуги

Данъчно облагане с ДДС на дейността на
земеделските производители.
Особености в данъчното облагане на дейността на
5.1.
земеделските производители – еднолични търговци
Особености в данъчното облагане на дейността на
5.2.
земеделските производители - юридически лица
5.

6.
6.1.
6.2.

7.

Данъчно облагане с ДДС в туризма

9.

1
1
2
1
1

Данъчно облагане с ДДС на туристическите услуги по
настаняване на туристи
Данъчно облагане с ДДС на дейността на туроператорите

1

Данъчно облагане на транспортната дейност

3

Данъчно облагане на дейността от опериране на кораби
Данъчно облагане с ДДС на транспорта на стоки
Данъчно облагане с ДДС на транспорта на пътници
8.
Данъчно облагане на сделките с финансови
инструменти.

8.2.

1

2

7.1.
7.2.
7.3.

8.1.

1

1

1
1
1
2

Данъчно облагане на сделките с финансови инструменти,
осъществени на регулиран и на нерегулиран пазар
Данъчно облагане с ДДС на сделки с финансови услуги

1

Данъчно
облагане
застрахователите

2

на

на

дейността

дейността
на

на

9.1.

Данъчно облагане
посредници

застрахователните

9.2.

Данъчно облагане на дейността на застрахователните
дружества

1

1
1

ІІІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ:
No.
по ред

1.
1.1.
1.2.

ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА

Брой

ИАЗ ч.

Семестриален (текущ) контрол
Тест
Курсова работа
Общо за семестриален контрол:

1
0
1

30
0
30

2.
2.1.

Сесиен (краен) контрол
Тест (текуща оценка)
Общо за сесиен контрол:
Общо за всички форми на контрол:

1
1
2

30
30
60
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНА (ОСНОВНА) ЛИТЕРАТУРА:
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2. ЗКПО – актуален към началото на учебния семестър, в който се чете дисциплината;
3. ЗДДФЛ – актуален към началото на учебния семестър, в който се чете
дисциплината;
4. ЗДДС – актуален към началото на учебния семестър, в който се чете
дисциплината;
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Издателство Наука и икономика, Икономически университет – Варна, 2014
г., с. 22-34.
7. Костова, Н., Някои аспекти на годишното счетоводно приключване в
селскостопанските предприятия, Пловдив, сп. Наръчник на икономиста, изд.
Плутон- 1, бр.1, 2015, с.38 – 57.
8. Костова, Н., Счетоводни и данъчни аспекти на продажбата на търговско
предприятие, Годишник, Том 81, 2009 г. (90 години Икономически
университет - Варна), Варна, май 2010 г., “Наука и икономика” ИУ-Варна,
стр. 76 – 108.
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