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Обучителен модул 4 - Регистрация, данъци и други 

законови изисквания 
 

Въведение 
В този модул ще получите представа за приложението и правните изисквания на общите 
аспекти на съществуващи правни форми на бизнеса, фискални и финансови последици. 
(Информациятае обща и няма да бъде подробно описана в изисквания за конкретна 
държава. Връзки за страните-партньори по проекта са предоставени от партньорите, и 
включват Малта, Италия, Гърция, Ирландия, България, Холандия и Германия. *) 
 

Целта на този модул е да можете да използвате съответната 
информация за: 

1. Оценка и решение за подходящата правна форма на бизнеса ви, на основата на 
бизнес нужди и стремежи 

2. Своевременно справяне с правните изисквания, свързани с откриването на 
фирмата 

3. Уверено общуване с консултантите 
 

Очаквани резултати от обучението: 
Знания 
След завършване на този модул ще бъдете наясно с: 

1. Общи аспекти на наличните видове правни форми на бизнеса и разбиране на 
техните правни, фискални и финансови последици 

2. Законови изисквания, свързани с откриване на бизнес (включително лицензи, 
застраховки, търговски марки, патенти, данъчни въпроси, финансови отчети) 

3. Потенциални предимства, ограничения и последици от официалното 
регистриране на дейността или превръщането на неформална стопанска дейност 

4. Разбиране на отговорността при бизнес дългове 
5. Изисквания за отчитане  
6. Различни данъци, които могат да се прилагат за бизнеса (като данък върху 

доходите, корпоративен данък и данък върху продажбите) и бизнес отговорност 
за плащане/и възстановяване на данъци 

7. Административни и правни процедури, свързани с наемане на работници 
(ведомости, пенсии, здравеопазване, безопасност и др.)  

8. Правни и фискални изисквания, свързани с различни изходни стратегии и 
правните последици и изисквания за обявяване в несъстоятелност  

9. Разбиране на патентите и търговските марки и защита на вашия бизнес  
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Компетентности и умения 
След завършване на този модул ще можете:  
 

1. Да разбирате проблемите, свързани с данъчното облагане в много общ аспект на 
ЕС, тъй като те се отнасят за предприятията в ЕС. 

2. Да разбирате правните формати, за да решите какъв правен формат искате да 
използвате. Това е едно от най-важните решения, които трябва да вземете на 
ранен етап, тъй като това ще определи как ще оперира бизнеса в бъдеще. 

3. Да разбирате, че когато управлявате предприятие в каквато и да е правна форма, 
трябва да спазвате данъчните изисквания – навременно и в духа и буквата на 
закона. 

4. Да разбирате значението на данъчните последици от предложените дейности 
или планове, позовавайки се на актуалното законодателство и че са необходими 
навременни интервенции като изготвяне на финансови отчети, работа с лицензи, 
подаване на данъчна информация и рефинансиране.. 

5. Да демонстрирате познания на много общо ниво, тъй като данъчното 
законодателство може да се прилага в голямо разнообразие от различни видове 
бизнеси, като например дружества, тръстове, еднолични търговци, както и да 
оценявате и синтезирате информация и съществуващи знания от редица 
източници. 

6. Да можете да спазвате изискванията за надлежна проверка, ако е необходимо 
7. Да знаете къде да търсите и да намерите необходимата актуализирана  информация 

Учебна програма  
Модул 4 се разделя на 5 части: 
Част 1. Създаване на бизнес 
Част 2. Данъци 
Част 3. Лицензи, стандарти, права на интелектуална собственост 
Част 4. Заетост на персонала 
Част 5. Регистрация и прекратяване на дружеството 
Освен това има въпроси с множество възможности за избор, свързани с всяка част. 
 
Продължителността на четенето и разбирането на всяка част е около 2 часа Във всяка 

част се осигуряват външни връзки и препратки. Също така се предлага студентите да 

имат достъп до Хъба за МСП.  
 
*Отказ от отговорност  

Целта на Модул 4 е предприемачите да разберат прилагането на общите аспекти на наличните правни форми  за 

бизнес и да разберат техните правни, фискални и финансови последици. Модул 4 на DIFME подчертава общите 

законови изисквания и информацията не е подробно описана за конкретните изисквания на специфична държава. За 

страните от ЕС са предвидени общи връзки, включително страните партньори от DIFME, които включват Малта, 

Италия, Гърция, Ирландия, България, Холандия и Германия. Преди да действате по предоставена информация, 

трябва да имате предвид целесъобразността на информацията спрямо вашето състояние, след консултация с избран 

от Вас професионален съветник. Информацията и съдържанието, в предоставените модули на DIFME, не 

представляват правни, данъчни или финансови консултации и не отчитат конкретни обстоятелства, цели, правно и 
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финансово положение или нужди. Предоставени връзки, казуси и допълнителна информация се предоставят само за 

информационни цели; те не представляват одобрение от консорциума по ФЗДМЕ на някой от продуктите, услугите 

или становищата и не носят отговорност за точността, законността или съдържанието на външния сайт или за това на 

последващите връзки. Свържете се с външния сайт за отговори на въпроси относно съдържанието му. 


