
1 
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Резюме 

В статията се разглеждат одитните процедури при данъчния одит. 

Отделено е специално внимание на неговото извършване от данъчните 

власти, одиторските и консултантски предприятия и възлагането му на 

независимите финансови одитори. Представени са основните одитни 

процедури според Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Акцентирано е  върху слабостите при прилагането на процедурите за 

оценка на вътрешния контрол и аналитичните процедури в България. 

Разгледано е и прилагането на тези процедури в данъчните одити на други 

държави. Анализирани са особеностите при оценката на вътрешния 

контрол и аналитичните процедури в данъчния одит. 

Ключови думи: одит, данъчен одит, одитни процедури, вътрешния 

контрол, аналитични процедури. 
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Summary 

 The present article discusses audit procedures during tax audit. Attention 

is given to its implementation by the tax authorities, audit and consulting firms 

and its assigning to the certified public accountants. The basic audit procedures 

under the Tax and Social-Insurance Procedure Code are presented. Emphasis is 

on weaknesses in the implementation of procedures for the assessment of the 
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internal control and the analytical procedures in Bulgaria. It is also discussed the 

application of these procedures in tax audits of other countries. Characteristics 

were analyzed in the assessment of the internal control and the analytical 

procedures in the tax audit. 

Key words: audit, tax audit, audit procedures, internal control, analytical 

procedures. 

 

Одитът често се разглежда в неговите три разновидности: одит на 

финансовите отчети (повече известен в България като независим финансов 

одит), операционен одит и одит на съответствието.
1
 Първите два вида 

представляват сравнително голям интерес за изследователите. Но за одита 

на съответствието се пише твърде малко. Като пример за него често се 

посочва данъчният одит, който се извършва от данъчните власти
2
 (т. нар. в 

България данъчна ревизия). Подобни ангажименти, които целят 

оптимизирането на данъчния риск, се поемат и от одиторските 

предприятия. В българската литература по одит обаче няма самостоятелно 

изследване на процедурите, които трябва да се прилагат при данъчния 

одит. Липсват публикации и за данъчните ревизи, които се извършват от 

Националната агенция за приходите (НАП), в контекста на теорията на 

одита. Поради тази причина не се акцентира върху използването на някои 

необходими процедури, които осигурявават ефективно приключване на 

данъчния одит. 

Изследването на процедурите за извършване на данъчен одит 

изисква определяне на неговата същност. Анализът на литературата по 

одит показва, че той може да се дефинира като „процес на обективна 

                                                           
1
 Динев, М. Методологически проблеми на независимия одит в България. Сборник 70 години независим 

одит в България и 10 години от възстановяването на одиторската професия. София, Мисъл, 2001, стр. 109 

– 130, стр.111-112., Симеонов, О. Концептуални аспекти на съвременното развитие на управленския 

контрол, София, ВУЗФ, 2010, стр. 110-111., Montgomery, R. Hiester, and V. O`Reilly. Montgomery`s 

Auditing, 1998, p. 7-8., Whittington, O. Ray, K. Pany, W. Meigs and R. Meigs. Principles of Auditing. Boston, 

IRWIN, 1992, p.9-10. 
2
 Whittington, O. Ray, K. Pany, W. Meigs and R. Meigs. Principles of Auditing. Boston, IRWIN, 1992, p. 10. 
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оценка и изразяване на мнение за съответствие на предмета с определени 

критерии, с цел да се намали до приемливо ниво информационният риск на 

потребителите на икономическа информация”.
3
 Това определение се 

отнася и за одита на съответствието, вкл. и за данъчния одит. Предметът 

при него са данъчните права и задължения. Критериите са данъчните 

норми, които трябва да се спазват от данъчно задължените лица. Целта е 

намаляването на информационния риск от невярна данъчна информация. 

Логично е да се предположи, че потребителят на икономическата 

информация в случая е този който възлага одита. Интерес представлява 

сравнението на данъчния одит с най-стария вид одит, а именно този на 

финансовите отчети. Това е представено в следващата таблица. 

 

Табл. 1. Сравнение между данъчния одит и одита на финансовите отчети 

Основни 

характеристики 

Одит на финансовите 

отчети 

Данъчен одит, като вид 

одит на съответствието 

Предмет 

Информация, представена и 

оповестена във финансовите 

отчети 

Информация, представена 

в данъчните декларации 

Критерий 
Приложими счетоводни 

стандарти 

Действащо данъчно 

законодателство 

Цел 

Намаляване на 

информационния риск от 

невярна информация във 

финансовите отчети 

Намаляване на 

информационния риск от 

невярна данъчна 

информация 

 

Общото определение и подобните характеристики за данъчния одит 

и одита на финансовите отчети позволява да се твърди, че при тях могат да 

се използват еднакви процедури. В това отношение интерес представляват 

процедурите за събиране на доказателства, които се предлагат от 

Международните одиторски стандарти: проверка, наблюдение, външно 

потвърждение, повторно изчисление, повторно изпълнение, аналитични 

                                                           
3
 Вж. Вейсел, А. Методи за прилагане на аналитични одитни процедури при одит на предприятие. 

Дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор”. УНСС, 2011, стр. 9-18. 
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процедури и проучващо запитване.
4
 Тези процедури са необходими за 

ефективното извършване на одита на финансовите отчети. Това означава, 

че те са съществени и за останалите одити, включително и данъчния. 

Любопитно е, че съществуват различни видове данъчен одит, според 

лицата, които ги извършват. Те обичайно се осъществяват от данъчните 

власти на държавата. При тях се установяват фактите, имащи значение за 

данъчното облагане. Ангажименти за данъчен одит поемат и одиторски и 

консултантски предприятия. При тях се търсят евенуални отклонения при 

упражняване на данъчните права и задължения на клиента. Интересно е, че 

данъчните власти могат да възлагат ангажиментите за данъчен одит на 

независимите финансови одитори. Това се практикува в Индия и 

Пакистан.
5
 В Рамката за данъчен одит (Tax Audit Framework) на 

Федералния борд на приходите (Federal Board of Revenue) на Пакистан
6
 e 

посочено, че целта на този аутсорсинг (outsourcing) е обективна и 

ефективна система за данъчен одит. При всичките видове данъчни одити 

целта е намаляването на информационния риск от невярна данъчна 

информация. Затова е логично да се предположи, че те трябва да се 

основават на еднакви одитни процедури. 

Данъчният одит от данъчните власти в България се извършва въз 

основа на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
7
 Към него 

има и публикуван Наръчник по ДОПК на НАП
8
. В ДОПК са посочени 

определени процедури, които се извършват от органите по приходите. 

Такива са например „проверка на отчетността на контролираните обекти”,
9
 

                                                           
4
 Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други 

ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги. Издание 2010, част І, ИДЕС, 

стр.386 – 388. 
5
 Key Issues – Tax Audit under section 44 AB. 

http://finance.dir.groups.yahoo.com/group/ICAI_CIRC_MEERUT_CA; Income Tax Audit in Pakistan, March 

29, 2010, http://paktaxation.blogspot.com/2009/07/income-tax-audit-in-pakistan.html 
6
 Tax Audit Framework. http://www.cbr.gov.pk/. 

7
 В сила от 01.01.2006 г., Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., посл. изм. ДВ. бр.40 от 29 Май 2012г. 

8
 www.nap.bg. 

9
 чл. 12, ал. 1, т. 5 от ДОПК. В сила от 01.01.2006 г., Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., посл. изм. 

ДВ. бр.40 от 29 Май 2012г. 
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„проверка на счетоводни, търговски и други книжа, документи и 

носители”,
10

 „установяване на притежаваните имущества, парични 

средства и материални ценности, вземания и книжа”,
11

 „писмени 

обяснения”,
12

 „насрещна проверка”
13

 и други. Вижда се, че тези процедури 

съответстват на разглежданите от Международните одиторски стандарти 

„проверка”, „проучващо запитване” и „потвърждение”.
14

 Интересно е 

обаче, че ДОПК и Наръчникът по ДОПК на НАП не изискват процедури за 

оценка на вътрешния контрол и аналитични процедури. Тук е необходимо 

е да се отбележи, че те се определят като водещи за всеки одит и за 

неговото по-нататъшно развитие
15

. Затова трябва да се установи дали 

тяхното изключване от данъчния одит е оправдано. 

Процедурите за оценка на вътрешния контрол и аналитичните 

процедури се препоръчват от Вътрешната служба за приходите (Internal 

Revenue Service - IRS) на САЩ. В страницата на IRS
16

 има наръчници за 

одитните процедури за отделните сектори на икономиката, които трябва да 

се прилагат при извършване на данъчния одит. Например анализът на 

наръчника за „retail” сектора, наред с процедурите посочени горе, включва 

оценка на контролните процедури
17

 и аналитичните процедури. 

Примерните аналитични процедури, които се разглеждат са следните: 

• процент на брутната печалба (Gross Profit Percentage);
18

 

• обращаемост на материалните запаси (Inventory Turnover);
19

 

                                                           
10

 чл. 12, ал. 1, т. 6 от ДОПК. 
11

 чл. 12, ал. 1, т. 9 от ДОПК. 
12

 чл. 12, ал. 1, т. 14 и чл. 56, ал. 1 от ДОПК. 
13

 чл. 45, ал. 1 от ДОПК. 
14

 Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други 

ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги. Издание 2010, част І, ИДЕС, 

стр.386 – 388. 
15

 Houck, Thomas P. Why and how audit must change. Practical guide to improve your audits. Hoboken, John 

Wiley&sons, Inc. 2003, p. 9. 
16

 www.irs.gov. 
17

 Retail Industry. Audit Technique Guide. Internal Revenue Services. Department of the Treasury, p. 2-1,  

http://www.irs.gov/businesses/small/article. 
18

 Ibid., p. 4-1. 
19

 Ibid., p. 4-17. 



6 

 

• процент на увеличение или намаление в крайното салдо на 

материалните запаси (Percentage of Increase or Decrease in Ending 

Inventory)
20

 и други. 

За прилагането на процедурите се препоръчва използването на 

информация от  www.bizstats.com
21

 за средните стойности на основните 

коефициенти по сектори на икономиката. 

 Интерес представляват и процедурите, които се предлагат за 

използване от независимите финансови одитори при данъчния одит. 

Подробно изследване може да се намери в посочената горе рамка на 

Федералния борд на приходите на Пакистан.
22

 В него се твърди, че 

данъчният одит не трябва да се извършва според Международните 

одиторски стандарти.
23

 Въпреки това се отбелязва, че е необходимо да се 

използват добрите практики в стандартите. Анализът на тази рамка 

показва, че данъчният одит има много общи черти с одита на финансовите 

отчети. Той също осигурява разумна степен на сигурност.
24

  Отговорността 

за изготвянето на данъчните декларации според тази рамка е на 

мениджмънта,
25

 а задължението на одитора е извършване на одита според 

общата рамка и изразяването на одиторко мнение.
26

 Поради тази причина 

при данъчния одит трябва да се прилагат процедурите, които са посочени в 

Международните одиторски стандарти.  Затова в рамката се обръща 

внимание на процедурите за оценка на вътрешния контрол
27

 и 

аналитичните процедури.
28

 В нея се предлагат следните показатели като 

аналитични процедури:
 29

 

                                                           
20

 Ibid., p. 4-18. 
21

 Ibid., p. 4-17. 
22

 Tax Audit Framework, http://www.cbr.gov.pk/. 
23

 Ibid., p. 4. 
24

 Ibid., p. 13. 
25

 Ibid., p. 14. 
26

 Ibid., p. 13-14. 
27

 Ibid., p. 13. 
28

 Ibid., p. 6, 28 and 52. 
29

 Ibid., p. 52. 
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• Анализ на разликите и коефициентите на брутната печалба за три 

години и причините за отклоненията; 

• Анализ на разликите и коефициентите на нетната печалба за три 

години и причините за отклоненията; 

• Анализ на обращаемостта на материалните запаси за три години; 

• Анализ на използването на материали като процент от 

себестойността за три години; 

• Сравнителен анализ на коефициентите със стойностите на 

сектора. 

Подобни са и процедурите, които се предлагат в Наръчника за 

данъчен одит на Индия (Guidance note on tax audit under section 44AB of the 

Income-Tax Act), който се прилага от независими финансови одитори. В 

него също се отделя специално внимание на вътрешния контрол и 

аналитичните процедури.
30

 

Интересно е, че процедурите за оценка на вътрешния контрол и 

аналитичните процедури се разглеждат в научната литература по данъчен 

контрол в България. Проф. Бисер Славков посочва че вътрешният контрол 

има голямо значение при избора на процедури: 

„Друг важен фактор, определящ избора на контролни процедури е 

качеството на вътрешния контрол в проверяваната фирма. Наличието на 

добре организирана и  действаща система за вътрешен контрол  подпомага 

данъчния контролен орган. Резултатите от вътрешните проверки насочват 

към установени нарушения, които по вид и характер на нарушенията се 

използват за отправна точка при определяне на предмета  на контролните 

процедури на ревизията.
31

 

В трудовете на проф. Славков могат да се намерят и примерни 

аналитични процедури: 

                                                           
30

 Guidance note on tax audit under section 44AB of the Income-Tax Act, p. 41, www.raseshca.com. 
31

 Славков, Б. Данъчна система и данъчен контрол в Република България. София, Тракия-М, 2001, стр. 

118. 
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„Предмет на изследване следва да бъде пазарът на стоките и услугите 

относно пазарните цени, обичайните търговски отстъпки и надценки, както 

и контингентът от клиенти.
32

 

 За съжаление обаче, тези теоретични изследвания не са намерили 

място в нормативната уредба по данъчен одит (данъчна ревизия) в 

България. Въпреки това трябва да се посочи, че оценката на риска и 

аналитичните процедури имат частично приложение при извършването на 

данъчния одит. Това е така, защото независимо дали се извършват 

самостоятелни и подробни процедури, при данъчния одит се оценяват 

вътрешните процеси в предприятието, включително и вътрешните 

контроли. Правят се и аналитични сравнения между различните салда и 

операции. Но липсата на акцент върху тях ограничава тяхното ефективно 

прилагане. Например в България все още няма обобщена секторна 

информация, като посочената горе  www.bizstats.com,
33

 която може да се 

използва при извършването на одити на финансовите отчети и данъчните 

одити. Такава информация може да се разработи и публикува от 

Националния статистически институт. Това ще подобри качеството и 

ефективността на извършваните одити в България. 

 Оценката на вътрешния контрол за целите на одита на финансовите 

отчети и данъчния одит не трябва да се различава. Това е така, защото 

целта от нея е да се определи рискът вътрешният контрол да не открива 

съществени отклонения от нормите. При тестовете на контролите се 

проверява тази предварителна оценка. Затова различия в тях също не 

трябва да има. 

Много от характеристиките на аналитичните процедури в одита на 

финансовите отчети се отнасят и за данъчния одит. Известно е, че те се 

използват както като процедури за оценка на риска, така и като процедури 

                                                           
32

 Пак там, стр. 120. 
33

 Retail Industry. Audit Technique Guide. Internal Revenue Services. Department of the Treasury, p. 4-17, 

http://www.irs.gov/businesses/small/article. 
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по същество. Доказателствата събрани с тях обаче са с по-ниска 

надеждност. Затова се твърди, че те трябва да бъдат подкрепяни с по-силни 

процедури, като фактическа проверка, повторно изпълнение и други.  

При определени случаи обаче аналитичните процедури са най-

силните процедури при одита на финансовите отчети. Това е така при 

наличие на измамно финансово отчитане. Изследванията доказват, че чрез 

аналитичните процедури могат да се идентифицират измами във 

финансовите отчети, които не могат да се открият и докажат чрез другите 

одитни процедури.
34

 Приложените аналитични процедури обаче също не 

са доказателство за наличието или липсата на измамно представяне на 

информацията. Затова е „необходимо тяхното представяне при изразяване 

на одиторското мнение”.
35

 Въпреки че няма такова изискване в 

Международните одиторски стандарти), така могат да се информират и 

предупредят потребителите на финансовите отчети за евентулни 

отклонения от нормите. Това обаче не се отнася за данъчния одит. При 

него аналитичните процедури трябва да идентифицират риска, дори когато 

се използват като процедури по същество. След това е необходимо се 

прилагат допълнителни одитни процедури за установяване на 

евентуалните отклонения. Ако не може да се докаже, че те се дължат на 

измама, не трябва да се оповестяват в одиторкия доклад. 

Направеното изследване позволява да се твърди, че в българската 

практика не се обръща специално внимание на оценката на вътрешния 

контрол и на аналитичните процедури при данъчния одит. Проучването на 

чуждестранната практика и литературата показва, че те са съществени за 

изразяването на одиторското мнение. Затова тяхното прилагане е 

необходимо при всеки данъчен одит. Освен това за подобряването 

ефективността на аналитичните процедури трябва да се разработят 

                                                           
34

 Вейсел, А. Методи за прилагане на аналитични одитни процедури при одит на предприятие. 

Дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор”. УНСС, 2011, стр. 145-146. 
35

 Пак там, стр. 145-146. 
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секторни данни за основните показатели, които да се използват при 

тяхното прилагане както при независимия финансов одит, така и при 

данъчния. Оценката на вътрешния контрол за целите на одита на 

финансовите отчети и данъчния одит не се различава. Прилагането на 

аналитичните процедури обаче има своите особености. Докато при одита 

на финансовите отчети може да е достатъчно оповестяването на 

съществените отклонения в одиторския доклад, всяко съмнение за измама 

при данъчния одит трябва да се проучи. Ако то не може да се подкрепи с 

по-силни доказателства, не трябва да намери място в одиторския доклад. 
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