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Дисциплина:  

  

МЕЖДУНАРОДНО ДАНЪЧНО ПРАВО 

Преподавател:  проф. Сашо Георгиев Пенов 

Асистент:  

 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна 

заетост 

Лекции 30 ч 

Семинарни упражнения  

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация  

Научно есе  

Курсов учебен проект 30 

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси  

  

  

   

Обща извънаудиторна заетост 30 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 60 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 1 

ОБЩО ЕКСТ 2 

и 1 0 7 



№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно 

обсъждане на доклади и реферати) 
 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 10 

3.  Демонстрационни занятия   

4.  Посещения на обекти  

5.  Портфолио  

6.  Тестова проверка  

7.  Решаване на казуси  

8.  Текуша самостоятелна работа /контролно 55 

9.    

10.    

11.    

12.  Изпит 35 

Анотация на учебната дисциплина: 

Учебната дисциплина “Международно данъчно право” е дисциплина, 

включена в учебния план  на специалност “право”с хорариум 45 часа  цел да се 

разширят познанията на студентите по данъчно право. Интернационализацията на 

стопанския живот, свободното движение на хора и услуги все по –често пораждат 

казуси свързани с международното двойно данъчно облагане, което налага 

запознаването с утвърдените от международната общност способи за избягването 

му. Множеството  сключени между държавите спогодби за избягване на 

международното двойно данъчно облагане се изграждат върху утвърдени модели 

на такива спогодби на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

и на Организацията на обединените нация и съответните коментари към тях. Р 

България има сключени над 50 такива двустранни спогодби и продължават да се 

сключват нови. Постепенно се натрупва управленска и съдебна практика по 

прилагането на спогодбите.Това налага да се осигури възможността за студентите 

от Юридически факултет на СУ “Кл. Охридски” да получат познания за основните 

принципи на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно 

облагане, тяхното съдържание и методи на тълкуване. 

 

 

Предварителни изисквания: 

Студентите трябва да имат основни познания в областта на данъчното право и 

основи на международното публично право.  От тях се изисква да се запознаят по 

време на курса на обучение с принципите на данъчното облагане на местните и 

чуждестранните лица с преки данъци според националното законодателство. Да се 

запознаят с  модела на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и коментара към него. 

Да се запознаят с конкретна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, 

по която Р България е страна.  

 

 

Очаквани резултати: 

                                                      
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да 

се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  



Въз основа на получените теоретични познания  студентът трябва да е в състояние 

да анализира конкретна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане като 

разработи самостоятелна писмена работа. 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Причини за възникване на международното двойно 

данъчно облагане. Понятие. Способи за избягването му. 

5 

2 Избягване на международното двойно данъчно облагане 

чрез норми на националното право 

3 

3 Международни спогодби за избягване на двойното 

данъчно облагане. Обща характеристика. Тълкуване. 

Системи от норми. 

10 

4. Разпределителни норми на спогодбите за избягване на 

международното двойно данъчно облагане. 

20 

5. Методи за избягване на международното двойно данъчно 

облагане 

7 

 


