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І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛ НА ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА
Националната изпитната програма е предназначена за организиране и провеждане на
държавните изпити по теория и по практика за придобиване на втора степен на професионална
квалификация по професията код 344020 Данъчен и митнически посредник специалност код
3440202 Митническо и данъчно обслужване от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение. Целта
на настоящата национална изпитна програма е да определи единни критерии за оценка на
професионалните компетенции на обучаваните, изискващи се за придобиване втора степен по
изучаваната професия .
Националната изпитната програма е разработена във връзка с чл. 36 от Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО) в съответствие с Държавното образователно
изискване за придобиване квалификация (Наредба № 11 от 24 септември 2004 г. обн., ДВ, бр.
100 от 12 ноември 2004 г.) по професията код 344020 Данъчен и митнически посредник
специалност код 3440202 Митническо и данъчно обслужване. Държавните изпити по теория
и по практика на професията се провеждат в съответствие с изискванията на ЗПОО и Наредба
№ 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване.
ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА
Настоящата национална изпитна програма съдържа:
1. За държавния изпит по теория на професията/специалността:
a. Изпитните теми с план-тезиса на учебното съдържание.
б. Критерии за оценяване.
2. За държавния изпит по практика на професията/специалността:
a. Указания за съдържанието на индивидуалните практически задания.
б. Критерии за оценяване.
3. Система за оценяване.
4. Препоръчителна литература.
5. Приложения:
a. Примерен изпитен билет за държавния изпит по теория на
професията/специалността.
б. Примерно индивидуално практическо задание.
ІІІ. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА
1. Изпитни теми с план-тезис на учебното съдържание.
2. Критерии за оценяване – Разработени са в съответствие с посочените в Държавното
образователно изискване за придобиване квалификация по професията код 344020 Данъчен и
митнически посредник и са посочени след всяка изпитна тема.
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Изпитна тема: № 1 Трудов договор
План-тезис: Сключване , изпълнение, изменение и прекратяване на трудов договор.
Трудов договор и граждански договор.
Казус: Анелия Димитрова работи като конструктор в строителна фирма. В трудовия й
договор била уговорена осемчасова продължителност на работния ден при шест работни дни в
седмицата. В предприятието постъпва поръчка за изработване на носещите конструкции на три
големи жилищни сгради. Поръчката трябвало да се изпълни в срок от един месец. Поради
краткия срок за изпълнение работодателят с писмена заповед наредил удължаване на работното
време на дванадесет часа дневно за двадесет и два дни. След изпълнението на поръчката
Иванова поискала заплащане на извънредния труд за времето, през което е работила над
законоустановения размер на законното време. Работодателят отказал да заплати, като заявил,
че ще извърши компенсация на положения труд с допълнителен платен отпуск.
Отговорете:
1. Каква е нормалната продължителност на дневното и седмичното работно време?
Трудовият договор на Мария Иванова съответства ли на трудовото законодателство по
отношение на работното време?
2. Законосъобразно ли е удължаването на работното време от работодателя?
3. Правилно ли е искането на Иванова за заплащане на извънредния труд? Може ли
работодателят да откаже плащане на извънреден труд и да представи като компенсация
допълнителен платен отпуск? Как следва да се компенсира удължаването на работното време?

Критерии за оценяване
1. Дефинира, назовава и формулира основни понятия за трудов договор.
2. Разбира и обяснява по-задълбочено характеристиката на трудовия
договор, основанията за неговото изменение и прекратяване.
3. Аргументира понятията свързани с трудовия договор, сравнява и обобщава
особеностите, логично подрежда и структурира елементите.
4. Изчерпателно и логично изяснява понятията и елементите свързани с
трудовия договор, познава правата и задълженията си като участник в
трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните
отношения между работник и работодател.
5. Правилно решен казус.
Общ брой точки

Максимален
брой точки
10
10
20
15

5
60
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Изпитна тема: № 2 Административно-наказателна отговорност
План-тезис:
Същност
и
характерни
черти.
Административно
нарушение.
Административно наказание. Видове административни наказания. Правна регламентация.
Казус: Ново завършили юристи решили да завършат абсолвентската си вечер в елитна
русенска дискотека. Тъй като нямало къде да прибере личните си документи и други лични
вещи абсолвентът Станислава ги дала на своята приятелка Пламена да ги съхранява в дамската
си чанта. Тя оставила в джоба си само дребни монети. Изтощена от неуморните танци и от
екстравагантните обувки, Пламена си тръгнала, вземайки такси. Станислава останала да се
повесели. По сигнал на служител от дискотеката, че има злонамерен клиент, който не желае да
си плати сметката, била извършена полицейска проверка. Станислава се оказала без документи
за самоличност и била отведена с патрулна кола в полицейското управление, където й бил
съставен акт. Тя отказала да го подпише, а след ден поискала да направи писмени възражения.
Било й отказано с мотива, че след като не ги е направила на момента, сега вече е късно.
На база на акта било издадено наказателно постановление, с което й се налагало
административно наказание - глоба в размер на 100 лв.
Отговорете:
1. Какъв е акта?
2. Какви реквизити трябва да съдържа?
3. Може ли да се обжалва и пред кой орган?
4. Може ли да се обжалва наказателно постановление?
Посочете видовете административни наказания.

Критерии за оценяване
1. Познава и формулира основните понятия свързани с административно–
наказателната отговорност, умее да възпроизвежда усвоените знания.
2. Разбира, обяснява и описва същността на административните нарушения и
наказания и правната им регламентация, умее да прилага усвоените знания в
позната ситуация.
3. Доказва и аргументира закономерностите свързани с административнонаказателната отговорност, умее да прилага усвоените знания в изменена
ситуации.
4. Пълно и точно анализира и интерпретира административните нарушения и
наказания. Прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и
сравнява, аргументира изпълнението на поставените задачи.
5. Правилно решен казус.
Общ брой точки

Максимален
брой точки
10
15
15
15
5
60
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Изпитна тема: № 3 Данъчен процес
План-тезис: Понятие и принципи. Данъчна регистрация.. Производство по издаване на
данъчни актове. Обжалване на ревизионен акт по административен и съдебен ред.
Казус: Петров бил назначен на длъжност – домакин в една от държавните агенции. Като
такъв, той е приемал на склад доставяните за нуждите на агенцията офис оборудване,
канцеларски материали, консумативи за използваната техника, препарати за почистване и други
подобни.Срещу представяне на утвърдени от директора на агенцията искания, Петров
разпределя съхраняваните от него стокови и материални ценности на съответните служители. В
края на годината органите на държавната финансова инспекция извършили проверка на
дейността на агенцията в т.ч. и на Петров. Установено било, че липсват материали и
консумативи на стойност 3 800 лв. На тази основа финансовите инспектори съставили срещу
Петров, акт за начет за 3 800 лв. И му го връчили за обяснение. В дадения му от финансовите
инспектори срок Петров посочил в обясненията си, че не е съгласен с констатациите, в акта за
начет по следните причини: 1. По време на ползването на редовната си годишна отпуска, по
устното нареждане на административния секретар на агенцията, бил заместван от един от
шофьорите в агенцията и 2. Понякога материали и консумативи били получавани по спешност
от отделни служители, с условието, че по-късно ще представят оформени по съответния ред
искания за това, но такива все още не били представени. Въпреки възраженията, финансовите
инспектори приели, че е налице вреда, причинена от Петров и изпратили акта за начет заедно
със съпроводително писмо до Софийския районен съд за търсене на пълна имуществена
отговорност на Петров. Срещу изпратеното от съда уведомление, Петров отново повторил
направените вече възражения. В съдебното заседание, обаче Петров възприел пасивно
поведение, като заявил, че не е длъжен да оборва констатациите в акта за начет, който за него
няма доказателствена сила. По негово мнение съставителите на акта следва да докажат , че той
е присвоил материали на посочената стойност.
Отговорете:
1. В кои случаи се носи пълна имуществена отговорност и попада ли сред тях случаят?
2. Има ли акта за начет доказателствена сила и ако има в какво се изразява тя?
3. Какво е правното значение на възраженията направени от Петров?
4. Правилно ли е съставен актът за начет срещу Петров?

Критерии за оценяване
1. Познава основни данъчни понятия, документи и дейности, дефинира
обектите на данъчното производство, посочва данъчните документи.
2. Разбира и изяснява задълбочено особеностите на данъчния процес,
умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.
3. Доказва и аргументира измененията в обектите на данъчното облагане,
задълбочено характеризира данъчния процес, прилага усвоените знания в нови
ситуации.
4. Пълно, точно и логично изяснява, синтезира и анализира данъчните процеси
и документи, производството по издаване и обжалване на ревизионния акт.
5. Решава правилно приложения казус.
Общ брой точки

Максимален
брой точки
10
10
15
15
10
60
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Изпитна тема: № 4 Формиране капитала на фирмата
План-тезис: Същност на капитала и класификация на източниците на капитал за фирмата.
Външни източници – емисия и пласмент на акции, заемен капитал. Цена на капитала.
Приложна задача: Фирма „Слънце” ООД се финансира със собствен капитал в размер на
50 000 лв и цена 4 % ,банков заем от банка „Х” в размер на 100 000 лв и цена 15 % и банков
заем от банка „У” в размер на 80 000 лв и цена 12 %. Да се определи средно- претеглената цена
на капитала..

Критерии за оценяване
1.Описва същността на капитала и източниците за формирането му във
фирмата.
2. Прави съпоставка между отделните източници на капитал и тяхното
значение за фирмата.
3. Прилага знанията за изчисляване цената на капитала.
4. Анализира значението на цената на капитала за фирмата.
5. Правилно решена приложна задача.
Общ брой точки

Максимален
брой точки
20
15
10
10
5
60

Изпитна тема: № 5 Валутен пазар
План-тезис: Основни черти, структура и механизъм на валутния пазар. Видове сделки на
валутния пазар. Участници на валутния пазар. Валутен и лихвен арбитраж.
Приложна задача: За валутни изчисления за повишаване на валутния курс.
1. Курсът долар/лев е 0.0178 $ и се повишава на 0.02175 $. С колко процента се е повишил
курсът на лева?
2. Курсът долар/лев е 0.0178 $ и се повишава с 25 % . Колко е новият курс на лева?

Критерии за оценяване
1. Познава и формулира същността на валутните сделки и валутния пазар.
2. Разбира и обяснява по-задълбочено видовете сделки на валутния пазар.
3. Аргументира понятията свързани с валутните сделки и участниците на
валутния пазар.
4. Логично изяснява същността на валутен и лихвен арбитраж.
5. Правилно решена приложна задача.
Общ брой точки

Максимален
брой точки
15
10
15
15
5
60
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Изпитна тема: № 6 Международна търговска сделка
План-тезис: Същност на международната търговска сделка за продажба и основни нейни
етапи. Процедура при провеждане на търговски преговори и начини за офериране. Основни
варианти за сключване на сделката. Основни документи, съпътстващи сключването и
изпълнението на сделката.
Приложна задача:
Фирма „Марина” ООД – Пловдив внася електроматериали съгласно фактура № 115584 от
28.03.2007 г. от Турция. Митническата облагаема стойност е 7 000 лв, дължимите мита 200 лв. , дължими такси по вноса – 1 000 лв.
Да се изчисли дължимата сума ДДС при внос на стоките.

Критерии за оценяване
1. Дефинира , назовава и формулира същността и специфичните особености
сделката за международна продажба.
2. Разбира и обяснява процедурите при провеждане на търговски преговори.
3. Познава и характеризира различните варианти за сключване на
международни търговски сделки.
4. Познава и анализира основните документи за международни продажби.
5. Правилно решена приложна задача.
Общ брой точки

Максимален
брой точки
10
15
15
15
5
60

Изпитна тема: № 7 Основни кредитни и платежни средства във външната
търговия
План-тезис: Запис на заповед, менителница, чек, банкноти. Други средства за
международни плащания. Основни реквизити на кредитните и платежните средства. Етапи в
движението на менителницата – издаване, акцептиране, аволиране, джиросване, сконтиране,
ломбардиране, протестиране.
Приложна задача: Попълнете търговска полица по предварително зададени следните
реквизити: наименование – Запис на заповед, трасант - фирма „Тримекс” АД, ремитиент –
„Транс-експрес” ООД падеж – 26.07.2007 г., срок – 15 дни, размер на задължението – 5 000 лв.
Останалите реквизити определете сами.
Основни дидактически материали: Бланка търговска полица

Критерии за оценяване
1. Познава и описва кредитните и платежни средства във външната търговия.
2. Познава основните реквизити на кредитните и платежни средства,
етапите в движението на менителницата.
3. Прилага основните реквизити при попълване на кредитни и платежни
средства.
4. Анализира общите черти и различията между отделните кредитни и
платежни средства.
5. Правилно решена приложна задача.
Общ брой точки

Максимален
брой точки
10
10
15
15
10
60
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Изпитна тема: № 8 Платежни условия във външнотърговския договор за покупкопродажба
План-тезис: Характеристика на платежните условия във външнотърговския договор за
покупко-продажба. Валутни условия на сделките. Осигуряване срещу валутен риск. Финансови
условия на сделките.
Приложна задача: Сключен е външнотърговски договор за продажба на ризи между
„Технотекс” ООД и „Колекшън-вип” съответно български износител и американски вносител .
Цената на стоката е определена в евро и възлиза на 20 000 €. Договорено е валутата на плащане
да е щатски долар. Курсът на доларът е 1.56 за евро.
1. Да се определи сумата по договора в щатски долари.
2. Да се определи какъв курс /курс в деня на сключване на сделката или в деня на плащане/ на
долара е по-изгодно за българския износител да договори, ако се очаква понижаване на курсът
на еврото към долара и защо?
3. Да се определи какъв курс /курс в деня на сключване на сделката или в деня на плащане/ на
договора е по.изгодно за българския износител да се договори, ако се очаква повишаване на
курса на еврото към долара. Защо?
Критерии за оценяване
1. Познава и формулира валутните и финансови условия на външнотърговския договор.
2. Избира и сравнява различните форми на плащане и средствата за
предпазване от риск.
3. Изчислява и определя валутата на цената и валутата на плащането, както и
валутния курс между тях.
4. Анализира различните форми на плащане по степен на важност при експорт
импорт на стоки.
5. Правилно решена приложна задача.
Общ брой точки

Максимален
брой точки
10
15
15
15
5
60

Изпитна тема: № 9 Теоретични основи на данъците
План-тезис: Същност, функции и елементи на данъка. Принципи на данъчното облагане.
Начини за облагане с данъци. Класификация на данъците.
Приложна задача: Да се изчисли размерът на данъчното задължение чрез етажната
прогресия - за облагаема сума 4 500 лв., като интервала за етажите е 1 000 лв., а за данъчния
размер 5 %.

Критерии за оценяване
1. Знае и описва теоретичните основи на данъците.
2. Разбира, обяснява същността, функциите на данъка, принципите и
начините за облагане с данъци.
3. Прилага начините за облагане с данъци.
4. Анализира, прави оценка на начините за облагане с данъци.
5. Решава приложната задача.
Общ брой точки

Максимален
брой точки
20
15
10
10
5
60
8

Изпитна тема: № 10 Косвени данъци
План-тезис: Обща характеристика на косвените данъци. Същност и мотиви за въвеждане
на ДДС. Характеризиране обекта на облагане с ДДС и формирането на данъчната основа.
Данъчен кредит. Характеристика на акцизи и мита.
Приложна задача: Фирма „АВС” е регистрирано лице по ЗДДС. За месеца фирмата е
закупила: стока „А” – 100 бр. за 100 лв/бр с включено ДДС, материал „ В” 2000 кг за 200 лв/ кг
включено ДДС и материал „С” – 1000 бр за 200 лв/бр включено ДДС.
Да се изчисли данъчния кредит, който може да приспадне фирмата за този месец.
Покупките са направени от регистрирано по ЗДДС лице и са използвани за облагаеми сделки от
фирмата.

Критерии за оценяване
1. Прави пълна характеристика и съпоставка на косвените данъци .
2. Обяснява обекта на облагане с ДДС, изяснява формулирането на данъчната
основа.
3. Използва знания за изчисляване на данъчния кредит.
4. Анализира ролята и тенденцията в развитието на косвените данъци.
5. Решава правилно приложната задача.
Общ брой точки

Максимален
брой точки
20
10
10
15
5
60

Изпитна тема: № 11 Лостове на финансовата политика – публични, държавни
вземания
План-тезис: Мита, видове мита. Тарифно класиране, произход на стоките и митническа
стойност, данъци /ДДС и акцизи/, такси.
Приложна задача:
Внесена е машина от Турция съгласно фактура за 10 000 $
Извършени са следните разходи във връзка с доставката:
- разходи за развойна дейност
500 $
- транспортни разходи
1000 $
- застраховка
200 $
Курс: 1 $ = 1,30 лв.
Определете митническата стойност.
Критерии за оценяване
1. Познава и описва същността на митата и приложното им поле.
2. Разбира и обяснява елементите за определяне на митните сборове.
3. Използва знанията за изчисляване на ДДС и приложното му поле.
4. Анализира ролята на данък-акциз и приложното му поле.
5. Решава правилно приложната задача.
Общ брой точки

Максимален
брой точки
20
10
10
15
5
60
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Изпитна тема: № 12 Въвеждане на стоките на митническата територия на
Република България /общността/ и представяне пред митническото учреждение.
Процедури
План-тезис: Същност и приложно поле на въвеждане на стоките, манифестирането,
митническото направление и процедурата временно складиране.
Приложна задача: Опишете действията на митническия посредник при въвеждане на
територията на Република България.

Критерии за оценяване
1. Познава и описва въвеждане на стоките и превоз до получаващото
митническо учреждение
2. Разбира и обяснява манифестирането на стоките.
3.Познава и характеризира задълженията за получаване на митническо
направление.
4. Анализира процедура – временно складиране.
5. Решава правилно приложната задача.
Общ брой точки

Максимален
брой точки
10
15
15
15
5
60

Изпитна тема: № 13 Митнически режим „Транзит” – режим с отложено плащане
План-тезис: Превоз на стоки поставени под режим „Транзит” с карнет „ТИР”. Конвенция
„ТИР”.
Приложна задача: Стока на стойност 50 000 лв. под покритието на карнет „ТИР”
пътуваща от България към Германия изчезва на територията на Република Македония. Кой е
длъжен да заплати дължимите мита?
Критерии за оценяване
1. Познава и формулира общите разпоредби на конвенция „ТИР”.
2. Разбира и обяснява оперативната работа с карнет „ТИР”.
3. Характеризира завършване и приключване на транзитната операция
с карнет „ТИР”.
4. Анализира и обобщава отговорността и задълженията на отговорното
лице по транзита в случаите на неприключен карнет „ТИР”.
5. Решава правилно приложната задача.
Общ брой точки

Максимален
брой точки
10
15
10
20
5
60

Изпитна тема: № 14 Конвенция „АТА” – Конвенция за временно допускане на
стоките: Митнически режим „ Временен внос”, митнически режим „Транзит” и
митнически режим „Временен внос”, Карнет „АТА”
План-тезис: Приложно поле на конвенция „АТА”. Общи разпоредби. Основни
характеристики на карнет „АТА” в статута му на международен гаранционен документ..
Приложна задача: Музиканти отиват на турне в Швеция, цялата апаратура се изнася
временно под покритието на карнет „АТА”. Опишете процедурата.
10

Критерии за оценяване
1. Познава и описва приложното поле на конвенцията „АТА” – общите
разпоредби.
2. Разбира и обяснява обезпеченията.
3. Характеризира икономическите условия на стоките пътуващи под покритиет
на карнет „АТА”.
4. Пълно и точно прави анализ на разрешаване и приключване с карнет
„АТА”, митнически режим „Временен износ с реимпорт”, митнически
режим „Транзит с реекспорт” и митнически режим с реекспорт.
5. Решава правилно приложната задача.
Общ брой точки

Максимален
брой точки
10
15
10
20
5
60

Изпитна тема: № 15 Данъчен контрол върху подоходното облагане на физически
лица
План-тезис: Данъчни субекти и обекти на облагане. Проверка на обхвата на облагаемите
доходи и формирането на общия годишен доход. Проверка на патентния данък. Данъчен
контрол върху декларирането, изчисляването и внасянето на данъчното задължение. Процедури
по констатиране и санкциониране на нарушителите.
Приложна задача: Лицето Лазар Костадинов е получило през текущата година доходи от
различни източници както следва:

Източници на дохода
1.
2.
3.
4.

Пенсия по болест
Възнаграждение
по трудов договор
Възнаграждение
по граждански
договор
Получени
дивиденти

Размер
на
дохода
лв.
100

Нормативно
признати
разходи
35 %

820
250
340

88

Вноски
за СО
и ЗО

Облагаем
доход

Внесен данък
%

сума

90

730

15

110

8

154

15

23

10

34

При подаване на данъчната декларация господин Костадинов предоставя следните данни:
Общ годишен доход
1324 лв.
Платен данък
167 лв.
Дължим данък /1325*15 %/
199 лв.
Данък за довнасяне
32 лв.
Определете правилно ли е формулирана данъчната основа и данъчното задължение.
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Критерии за оценяване
1. Познава и формулира основните понятия свързани със ЗОДФЛ, умее да
възпроизвежда усвоените знания.
2. Разбира, обяснява и описва същността на прилаганите процедури и
обхвата на контрола. Умение да прилага усвоените знания в позната ситуация.
3. Доказва и аргументира действията и етапите свързани с данъчната
проверка на формирането на облагаемата основа и данъчното задължение по
ЗОДФЛ, умее да прилага усвоените знания в изменена ситуация.
4. Пълно и точно анализира и интерпретира цялостния контролен процес. Прила
усвоените знания в нови ситуации, прави оценка и сравнява, аргументира
изпълнението на поставените задачи.
5. Правилно решена приложна задача.
Общ брой точки
Дидактически материали: Данъчна декларация по ЗОДФЛ

Максимален
брой точки
10
15
15
15
5
60

Изпитна тема: № 16 Данъчен контрол върху корпоративното подоходно облагане
План-тезис: Субекти и обекти на корпоративното подоходно облагане. Проверка на
формирането на данъчната основа, редуцирането на счетоводната печалба за данъчни цели,
постоянни временни данъчни разлики, данъчни преференции, установяване на дължимия
данък. Проверка на взаимоотношенията с бюджета.
Приложна задача: Дружество за производство на мебели показва следните данни в отчета
за приходите и разходите в края на отчетния период:
№

Разходи

сума
/хил. лв./

1. Разходи за материали
15
2. Разходи за амортизация
30
3. Разходи за заплати
32
4. Разходи за СО и ЗО
8
5. Други разходи
6
В т.ч. обезценка на МЗ
1,3
Превишение на
командировъчните разходи 0,8
6. Извънредни разходи
2
В т.ч. липси
0,9

Вид актив
Актив „А”
Актив „В”
Общо:

Амортизационна
сума (хил.лв.)
100
150
250

Приходи
Приходи от реализация
Извънредни приходи

Счетоводна
амортиз. квота
(хил. лв.)
13
17
30

Данъчен размер
на амортизацията
(хил. лв.)
7
21
28

сума
/хил. лв./
118
26

Разлика
(хил. лв.)
+6
-4
+2
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Дружеството е направило дарение на училище на стойност 2100 лв. /2.1/
Забележка: Размерът на законовия норматив е до 10 % от положителния финансов
резултат.
Счетоводителят на дружеството е посочил в данъчната декларация облагаема печалба
51,1 хил. лв. и дължим данък 51,1*10% = 5.1 хил. лв
Направете проверка правилно ли е формиран и редуциран финансовият резултат, правилно ли
е определено данъчното задължение. Посочете констатираните пропуски.
Дидактически материали: Данъчна декларация по ЗКПО
Максимален
брой точки
1. Познава и формулира основните понятия свързани с прилагането на ЗКП
10
Умее да възпроизвежда усвоените знания.
2. Разбира, обяснява и описва същността на прилаганите процедури и
15
обхвата на контрола. Умее да прилага усвоените знания в позната ситуация.
3. Доказва и аргументира логиката и целите свързани с данъчната проверка
15
на формирането и редуцирането на облагаемата основа определянето на
данъчното задължение по ЗПКО, умее да прилага усвоените знания в
изменена ситуация.
4. Пълно и точно анализира и интерпретира цялостния контролен процес
10
прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява,
аргументира ефекта от данъчни преференции.
5. Правилно решена приложна задача.
10
Общ брой точки
60
Критерии за оценяване

Изпитна тема: № 17 Данъчен контрол по облагане с данък добавена стойност
План-тезис: Проверка на обхватността на обектите на контрола. Проверка на правилното определяне на данъчната основа, данъчния кредит и дължимия данък. Контрол върху
внасянето на данъчното задължение и разчетите с бюджета. Контролно въздействие.
Приложна задача: При данъчна ревизия по ДДС във фирма „КРИС” за производство
на дамска конфекция Вие в качеството си на данъчен инспектор установявате следните
факти:
Данни за
сума /лв/
сума ДДС /лв/
Обща стойност
1. Закупени материали
2000
400
2400
2. Вложени материали
1600
320
1920
3. Бракувани материали
150
30
180
4. Липса по вина на МОЛ
250
50
300
5. Продажби
3200
640
3840
Счетоводителят на фирма „КРИС” е начислил и внесъл за текущия данъчен период
Данъчно задължение в размер на 240 лв.
Определете правилно ли е формирана данъчната основа, данъчното задължение и
Прихващането на данъка при разчетите с бюджета.
Дидактически материали: Данъчна декларация по Закона за ДДС.
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Критерии за оценяване
1. Познава и формулира основните понятия свързани с прилагането на
Закона по ДДС. Умее да възпроизвежда усвоените знания.
2. Разбира , обяснява и описва същността на прилаганите процедури
и обхвата на контрола. Умее да прилага усвоените знания в позната ситуация.
3. Доказва и аргументира логиката и целите свързани с данъчната проверка
на формирането на облагаемата основа, механизма на данъчния кредит и
преодоляването на данъчното задължение по ДДС, умее да прилага
усвоените знания в изменена ситуация.
4. Пълно и точно анализира и интерпретира цялостния контролен процес.
Прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценка и сравнява,
аргументира въздействието на ДДС.
5. Правилно решена приложна задача.
Общ брой точки

Максимален
брой точки
10
15
15

15
5
60

Изпитна тема: № 18 Данъчна ревизия
План-тезис: Същност на данъчната ревизия и данъчната проверка. Видове данъчни
ревизии. Субекти и обекти на данъчния контрол. Организация на данъчната ревизия, подходи.
Приключителни документи – протокол, данъчен ревизионен акт.
Приложна задача:
1. При извършване на данъчна ревизия Вие трябва да съберете писмени доказателства за
установяване на всички факти и обстоятелства от значение за ревизията. Лицата от които ги
изискват са: 1. Длъжностни лица от проверявания данъчен субект. 2. Роднини на данъчния
субект. 3. Експерти 4. Свещеник-изповедник на данъчния субект.
Кои от изброените лица имат правото да Ви откажат съдействие?
2. Съгласно ДРА на данъчния субект е определено данъчно задължение, което същият
обжалва. След изтичане на 14-дневният срок от връчването на акта и липса на доброволно
плащане се налага запор върху сметките на длъжника. Същият подава жалба за неправомерно
действие.
Пояснете мотивирано има ли право данъчният субект?
Oписание нa дидактическите материали: Данъчен ревизионен акт.
Критерии за оценяване
1. Познава основните данъчни понятия, документи и дейности, дефинира
обектите на данъчното производство, посочва данъчните документи.
2. Разбира и изяснява задълбочено особеностите на данъчния процес Умее
да прилага усвоените знания в познати ситуации.
3.Доказва и аргументира измененията в обектите на данъчното облагане,
задълбочено характеризира данъчния процес, прилага усвоените знания в
нови ситуации.
4. Пълно, точно и логично изяснява, синтезира и анализира данъчните
Процеси и документи, производството по издаване и обжалване на
ревизионния акт.
5. Правилно решена приложна задача.
Общ брой точки

Максимален
брой точки
10
10
20
15
5
60
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Комисията по оценяване на писмените работи по теория определя за всеки критерий
конкретни показатели, чрез които да се диференцира конкретния брой присъдени точки.
ІV. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА
1. Указания за съдържанието на индивидуалните практически задания.
Чрез държавния изпит по практика на специалността се проверяват и оценяват
професионалните умения и компетенции на обучаваните, отговарящи на втора степен на
професионална квалификация.
Изпитът по практика на професията се състои в решаване на конкретна практическа
задача /изготвена предварително в два варианта от комисия на обучаващата институция/ за внос
или износ на стоки и попълване на съответните митнически и данъчни документи.
Индивидуалното
изпитно
задание
съдържа
пълното
наименование
на
училището/обучаващата институция, празни редове за попълване имената на обучавания,
квалификационната форма, началната дата и началния час на изпита, краен срок на изпита- дата
и час, темата на практическата задача и изискванията към крайния резултат от изпълнението
на задачата. По решение на комисията могат да се дадат допълнителни указания, които да
подпомогнат обучавания при изпълнение на практическата задача.
ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА:
ВАРИАНТ № 1
Условие на задачата:
1. Доставени са по импортна фактура № 0001235879 / 20.11.2007 г. от фирма Интермакс”
ООД – Македония гр. Скопие ул.” Охридското езеро” 12 инд.№ 565688779 с МОЛ Ванче
Ивановски IBAN MK78GHJ 125741568784571 , BIC MKGHJ десет броя компютри по 700 $ на
обща стойност 7 000 $ на фирма « Комерс и сие « София ул « Беловидово» 113 булстат 102 354
687 МОЛ Костадин Огнянов IBAN BG45UBBS80021582054451 BIC BGUBBS съгласно договор
№ 1235 / 01.11.2007 г. Курсът на БНБ към датата на издаване на фактурата е 1.45 лв..
2. Съгласно международна товарителница № 8521/ 20.11.2007 г. и изготвена сметка са
начислени транспортни разходи за 250 $ по доставката на компютрите опаковани всеки един
от тях в кашони – общо 20 броя с товарен бус с регистрационен № МК 12547 АТ на фирмата
доставчик с водач на МПС Владимир Зафиров . Курсът на БНБ в деня на фактуриране на
разходите е 1.43 лв.
3. Начислена е застраховка на товара съгласно застрахователен сертификат в размер
600 $ на ЗД „ Евроинс” Скопие. Курсът на БНБ за деня е 1.43 лв.
4. При преминаване на българската граница са начислени мита и такса митническо
административно обслужване в размер на 2000 лв.
5. Съгласно митническа декларация от 21.11.2007 г. е определена митническа
облагаема стойност на внесените компютри по код АОО. Валутния курс, приложен за
митническата оценка на вноса е 1.50 лв. Начислен е и изплатен полагащия се 20% ДДС по код
ВОО.
6. Изплатени са от средствата по разплащателната сметка във валута транспортните
разходи и застраховката на компютрите по IBAN MK74NHGK 748512459485 BIC MKNHGK
съгласно платежни нареждания № 01657 и 01658от 21.112007г при курс на БНБ за деня 1.49 лв.
7. Изплатени са от средствата по разплащателната сметка начислените мита и такса
митническо обслужване в размер на 2 000лв. по IBAN BG47UBBS125484512694 BIC UBBS
съгласно платежно нареждане № 5287/22.11.2007 г.
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Иска се :
1. Да се попълнят коректно и характеризират документите импортна фактура,
международна товарителница, митническа декларация и платежните нареждания в лева
и валута.
2. Да се изчисли митническата облагаема стойност и общата доставна стойност на
компютрите.
3. Да се изчислят валутните разлики и влиянието им върху стойността на сделката.
ВАРИАНТ № 2
Условие на задачата:
1. Продадени са по експортна фактура № 0001235879 / 20.11.2007 г. от фирма « Еколекс «
София ул « Симеоновско шосе» 113 булстат 102 354 687 МОЛ Анелия Спасова IBAN
BG78UBBS80021585487514 BIC BGUBBS съгласно договор № 35 / 01.11.2007 г на фирма „
Ролос” ООД – Македония гр. Скопие ул.” Г.Делчев” 21 инд.№ 874688779 с МОЛ Ванче
Ивановски IBAN MK78GHJ 875124568784541 BIC MKGHJ десет броя перални по 200 $ на
обща стойност 2 000 $ .Курсът на БНБ към датата на издаване на фактурата е 1.47лв..
2. Съгласно международна товарителница № 698/ 20.11.2007 г. и изготвена сметка са
начислени транспортни разходи за 250 $ по доставката на пералните опаковани всяка една от
тях в кашони – общо 10 броя с товарен бус с регистрационен № А 12547 АТ на фирмата
доставчик с водач на МПС Замфир Иванов . Курсът на БНБ в деня на фактуриране на
разходите е 1.45 лв.
3. Начислена е застраховка на товара съгласно застрахователен сертификат в размер на
500 $ на ЗД „ Евроинс” Скопие. Курсът на БНБ за деня е 1.45 лв.
4. При преминаване на българската граница са начислени мита и такса митническо
административно обслужване в размер на 800 лв.
5. Съгласно митническа декларация от 21.11.2007 г. е определена митническа облагаема
стойност на изнесените перални по код АОО. Валутния курс, приложен за митническата оценка
на износа е 1.50 лв.
6. Изплатени са от средствата по разплащателната сметка във валута транспортните
разходи и застраховката на компютрите по IBAN BG 74UBBS 856491245632 BGUBBS
съгласно платежни нареждания № 08552 и 08553от 21.112007г при курс на БНБ за деня 1.55 лв.
7. Изплатени са от средствата по разплащателната сметка начислените мита и такса
митническо обслужване в размер на 800лв. по IBAN BG47UBBS125484512694 BIC UBBS
съгласно платежно нареждане № 2142/22.11.2007 г.
Иска се :
1. Да се попълнят коректно и характеризират документите - експортна фактура,
международна товарителница, митническа декларация и платежните нареждания в лева
и валута
2. Да се изчисли митническата облагаема стойност и общата доставна стойност на
компютрите.
3. Да се изчислят валутните разлики и влиянието им върху стойността на сделката.
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2. Критерии за оценяване.
За всяко индивидуално практическо задание комисията по провеждане и оценяване на изпита
по практика разработва критерии за оценяване и съответните показатели. Посочва се максималният
брой точки, които се поставят при пълно, вярна и точно изпълнение на показателя. Те са в
съответствие с посочените в Държавното образователно изискване за придобиване квалификация по
професията Данъчен и митнически посредник, специалност Митническо и данъчно обслужване.
V. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
В училището/обучаващата институция комисията по оценяване на писмените работи от
изпита по теория определя за всеки критерий конкретни показатели, чрез които да се
диференцира конкретния брой присъдени точки.
За провеждане и оценяване на изпита по практика в училището / обучаващата
институция Комисията разработва за всяко индивидуално практическо задание критерии за
оценяване на резултатите от изпита и съответните показатели към тях.
Системата е точкова. Максималният брой точки за всяка изпитна тема или индивидуално
практическо задание е 60. Неправилният отговор се оценява с 0 точки. Непълният отговор се
оценява с част от точките за верен и пълен отговор.
Преминаването от точки в цифрова оценка се извършва по следната формула:
Цифрова оценка = общият брой точки от всички критерии :10
(записва се с качествен и количествен показател)

Получената цифрова оценка се изчислява с точност до 0,01.
Оценяването на писмените работи от държавния изпит по теория е в съответствие с чл.
46 от Наредба № 3 за системата на оценяване.
Изпълнението на практическото задание от държавния изпит по практика се оценява в
съответствие с чл. 48 от Наредба № 3 за системата на оценяване.
VI. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1..
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дурин С., Практическо ръководство по счетоводство, Форком София 2006
Коцев Цв. и колектив, Финанси, Мартилен, София, 2006
Славков Б. Данъчна система и данъчен контрол, Тракия – М , 2001 г.
Стефанов Г. Фирмено право, Мартилен, София, 2007 .
Стефанов Г. и колектив , Основи на правото, Мартилен, София 2007
Томов Й. Финансов и данъчен контрол, ИК Люрен 1998
Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за облагане доходите на физическите лица
Закон за облагане с ДДС

VІI. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1. Валя Христова Минчева – Професионална гимназия по икономика и мениджмънт
Пазарджик
2. Галина Петрова Младенова Бечева - Професионална гимназия по икономика и
мениджмънт - Пазарджик
3. Минка Стоянова Трендафилова - Професионална гимназия по икономика и мениджмънт
- Пазарджик

17

VIIІ. ПРИЛОЖЕНИЯ:
а) Примерен изпитен билет
.....................................................................................................................................
(пълно наименование на училището/обучаващата институция)
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА
ЗА ПРИДОБИВАНЕ ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
по професия код 344020 ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК
специалност код 3440202 МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ
Изпитен билет № 1
Изпитна тема: Трудов договор.
(изписва се точното наименование на темата)

План-тезис: Сключване , изпълнение, изменение и прекратяване на трудов договор.
Трудов договор и граждански договор.
Казус: Анелия Димитрова работи като конструктор в строителна фирма. В трудовия й
договор била уговорена осемчасова продължителност на работния ден при шест работни дни в
седмицата. В предприятието постъпва поръчка за изработване на носещите конструкции на три
големи жилищни сгради. Поръчката трябвало да се изпълни в срок от един месец. Поради
краткия срок за изпълнение работодателят с писмена заповед наредил удължаване на работното
време на дванадесет часа дневно за двадесет и два дни. След изпълнението на поръчката
Иванова поискала заплащане на извънредния труд за времето, през което е работила над
законоустановения размер на законното време. Работодателят отказал да заплати, като заявил,
че ще извърши компенсация на положения труд с допълнителен платен отпуск.
Отговорете:
1. Каква е нормалната продължителност на дневното и седмичното работно време?
Трудовият договор на Мария Иванова съответства ли на трудовото законодателство по
отношение на работното време?
2. Законосъобразно ли е удължаването на работното време от работодателя?
3. Правилно ли е искането на Иванова за заплащане на извънредния труд? Може ли
работодателят да откаже плащане на извънреден труд и да представи като компенсация
допълнителен платен отпуск? Как следва да се компенсира удължаването на работното време?
Oписание нa дидактическите материали:…………………………………………………..
Председател на изпитната комисия:.......................................................
(име, фамилия)

...................
(подпис)

Директор/ръководител на обучаващата институция:............................. ………....
(име, фамилия)

(подпис)

(печат на училището/обучаващата институция)
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б) Примерно индивидуално практическо задание

………………………………………………………………………...........................
(пълно наименование на училището/обучаващата институция)

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
по професия код 344020 ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК
специалност код 3440202 МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ
Индивидуално практическо

задание

№..1.....

На ученика/обучавания .........................................................................................................
(трите имена на ученика/обучавания)

от ...............клас/курс,
начална дата на изпита: …………..…. начален час: ..................…………………….
крайна дата на изпита: .......................... час на приключване на изпита:….................
1. Да се реши практическата задача – ВАРИАНТ № 1
(вписва се темата на изпитното задание )

……………………………………………………………………….......................................
2. Указания (инструкции/ изисквания) за изпълнение на практическото задание:

1. Да се попълнят коректно и характеризират документите.
2. Да се изчисли митническата облагаема стойност и общата доставна стойност на
компютрите.
3. Да се изчислят валутните разлики и влиянието им върху стойността на сделките.
УЧЕНИК/ОБУЧАВАН: …………………………………….

..............................

(име, фамилия)

(подпис)

Председател на изпитната комисия:...................................................
(име, фамилия)

........................
(подпис)

Директор/ръководител на обучаващата институция:...................................................
(име, фамилия)

(подпис)

(печат на училището/обучаващата институция)
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