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ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН
ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

ЗА НУЖДИТЕ НА ДАНЪЧНАТА ПРАКТИКА

Ас. д-р Бистра Николова

Прегледът на специализирани публикации, свързани с теорията на финан-
совия контрол, показва че научният интерес към вътрешния финансов контрол у
нас не е голям. Доколкото този вид финансов контрол е обект на научно изслед-
ване, обикновено се разглежда едностранчиво – само в организациите от пуб-
личния сектор, които по закон са длъжни да въведат и поддържат система за
вътрешен финансов контрол. Не са изследвани въобще или са изследвани, но в
недостатъчна степен, въпроси като, генезис на този основен вид финансов кон-
трол, същност, характерни черти, необходимост от осъществяване, роля, мето-
дически инструментариум, технологични особености, специфика на контролно-
то въздействие и др. Тези въпроси не са обект на самостоятелно и задълбочено
научно изследване в това изложение, чиято основна цел е да се направи ха-
рактеристика на вътрешния финансов контрол, да се изведат насоките
и критериите за оценка на системата за вътрешен финансов контрол и
да се адаптират за приложение в данъчно-контролната практика, като
се има предвид нормативната уредба на одиторския контрол.

Ако разгледаме системата за финансов контрол в тесен смисъл, тя се
състои от два основни компонента – вътрешен и външен финансов контрол.
Разграничаването на финансовия контрол на вътрешен и външен е традиционно
за теорията на контрола. Използват се два основни критерия за разграничаване:
според мястото на обекта и субекта на контрола (респ. дали са в непосредстве-
на близост и са в една и съща система)1 и според принадлежността на контрол-
ните органи към проверявания обект (дали се намират в трудово-правни отно-
шения с обекта на контрол)2. Като по-точен може да се приеме първият крите-
рий, тъй като е възможно вътрешноконтролните органи да не са в трудовоправ-
ни отношения с обекта на контрол (например, вътрешните одитори в публичния
сектор)3.

Както във всяка друга система, така и в системата за финансов контрол
отделните компоненти си взаимодействат и са взаимно свързани. Затова ефи-
1 Динев, Михаил. Контрол в социалното управление. С., Тракия-М, 1999. 70 с. и Донев, Калю,

Жечо Герджиков и Руслана Димитрова. Теория на финансовия контрол. Варна, Унив. изд. Наука
и икономика, 2010, с. 92.

2 Томов, Йордан и Крум Крумов. Стопански, финансов и данъчен контрол. Свищов, Акад. изд.
Ценов, 2007, с. 37.

3 Вж. чл. 11, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Обн. ДВ. бр. 27 от 31 Март
2006 г., посл. изм. ДВ. бр. 15 от 15 февруари 2013 г.
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касният вътрешен финансов контрол е предпоставка за постигането на опти-
мални резултати от външния финансов контрол и обратно. Тази релация между
вътрешния и външния финансов контрол е причина за насочване вниманието на
външните финансово-контролни органи (в т.ч. органите за данъчния контрол)
към изградената в предприятията система за вътрешен финансов контрол
(СВФК) и нейната оценка. Следователно, вътрешният финансов контрол
може да бъде самостоятелен обект на изследване в теорията на финан-
совия контрол и, също така, да бъде обект на изучаване (в теорията и
практиката) във връзка с друг компонент на системата за финансов кон-
трол. Например, независимите одитори изучават системата за вътрешен фи-
нансов контрол във връзка с общата оценка на риска в одитираното предприя-
тие, при планирането на контролната дейност и избора на подходящ методичен
инструментариум.4

В специализираната литература съществуват редица определения на поняти-
ето „вътрешен контрол”, които в една или друга степен изразяват неговата същност.5
Едно от най-съдържателните определения у нас е дадено от проф. д-р ик.н. Михаил
Динев: „Вътрешният контрол е характерен за управлението на една система. По
правило това е контролът на собственика или на притежателя на повече от полови-
ната акции на общата собственост. При това става въпрос за контрол, който може
да има различен статус и начин на органзация. Възможно е да има специален орган
за вътрешен контрол, да има чисто управленски вътрешен контрол, да има само
вътрешно-счетоводен или финансово-счетоводен контрол, да има най-сетне фор-
мален и неформален контрол. Вътрешният контрол е възможно да се осъществява
за различни процеси, специфични обекти и процеси в тях”.6

В сферата на финансовия контрол у нас и в чужбина са популярни и след-
ните нормативни определения:

Според МОС 315, вътрешният контрол се разглежда като процес, разра-
ботен и осъществяван от лицата, ангажирани с общото управление, ръковод-
ството и други служители, с цел предоставяне на разумна степен на сигурност
относно постигането на целите на предприятието по отношение на надеждност-
та на финансовите отчети, ефективността и ефикасността на дейността и спаз-
ването на приложимите закони и други нормативни разпоредби.

В указанията на ИНТОСАЙ се посочва, че: „Вътрешният контрол е
цялостен процес, в който участват ръководството и персоналът. Предназначе-
нието му е да предоставя разумна увереност, че в хода на изпълнението на
мисията на организацията се постигат следните общи цели:

4 Именно с такава цел по-нататък ще бъде разгледан вътрешният финансов контрол и ще бъдат
систематизирани основните насоки и критерии за оценка на СВФК в предприятията, адаптирани
за приложение: от одиторската практика – в данъчния контрол, осъществяван главно от органите
на НАП.

5 Вж. Димитрова, Руслана. Вътрешен финансов контрол в предприятието – възможности за моде-
лиране. Варна, Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 42 – с. 47. В това изследване са системати-
зирани и анализирани 13 определения за същността на вътрешния финансов контрол.

6 Динев, Михаил. Цит. изт., с. 70.
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• извършване на правилни, етични, икономични, ефективни и ефикасни дей-
ности;

• изпълнение на задълженията по отношение на отчетността;
• спазване на приложимите закони и разпоредби;
• опазване на ресурсите от загуба.”
Съгласно наръчника за вътрешен одит: „Под “вътрешен одит” се раз-

бира независима и обективна, осигурителна и консултантска дейност, предназна-
чена да допринася за добавянето на стойност и подобряване дейността на орга-
низацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез
прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобрява-
не на ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.”

Следва да се отбележи, че някои автори на специализирани публикации
основателно правят разлика между понятието „вътрешен контрол” и „вътре-
шен одит”7 но, такова разграничение не е целесъобразно от гледна точка на
това изложение.

Прегледът на специализираните публикации в нашата страна показва, че
вътрешният контрол се изследва едностранчиво – главно в организаци-
ите от публичния сектор, по отношение на които съществува нормативно изис-
кване за създаване и поддържане на система за финансово управление и конт-
рол, съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

По този начин се дава приоритет на оценката на системата за вътрешен
финансов контрол в организациите от публичния сектор, респ. не се отделя до-
статъчно внимание на вътрешния контрол в останалата част от организациите
в икономиката, които преобладават днес. От своя страна, това води до фор-
миране на неправилна представа относно ролята и значението на вътреш-
ния финансов контрол и убеждение, че той съществува само в онези слу-
чаи, когато е нормативно регламентиран.

Затова следва да се изясни, че система за вътрешен финансов конт-
рол в организациите се изгражда по две основни причини:

- осъзнатата необходимост от страна на собственика, органите на управ-
ление и ръководството в организациите;

- изискване на нормативен акт.
Следователно, система за вътрешен финансов контрол съществува

във всяко предприятие (голямо или малко, частно или с държавно учас-
тие), тъй като вътрешният контрол е свойствен на управлението на орга-
низациите като цяло. Разбира се, този контрол не е развит в една и съща
степен в отделните предприятия, респ. там, където съществува норма-
тивно изискване за установяването на система за вътрешен финансов
контрол – този контол е много по-добре развит и е лесно разпознаваем.

Когато се разглежда вътрешният финансов контрол, в специализираната
литература у нас се посочва, че той има пряк, непосредствен характер и се

7 Вж. Вълчев, Светлин. Предизвикателства пред вътрешния одит – разбирането за вътрешен
контрол. Сборник с публикации „Одитът в българия” ИДЕС, С., Роел-98, 2012, с. 236.
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отличава с оперативност. Контролните действия съвпадат с протичането на
явленията и процесите или са насочени към крайните резултати от тях, което
създава възможност за висока разкриваемост и ефективност. Чрез вътрешния
контрол може да се влияе пряко, непосредствено върху проверяваните явления
и процеси. Подчертава се и възможната му зависимост от субекта на управле-
ние, както и фактът, че самите органи на този контрол могат да са участници в
производствените и управленските процеси в предприятието, което влияе нега-
тивно върху разкриваемостта и силата на контролното въздействие.8 В други
наши публикации се посочва, че по отношение на предприятието, вътрешен е
контролът, който се осъществява от неговите управленски органи, специализи-
рани органи за контрол (контрольори и др.), от главните счетоводители, от орга-
ни за контрол по качеството, от контролни съвети и др. Като специфика на вътреш-
ния контрол се сочи, че при него отсъства идентификация на обекта, тъй като
той е известен – съществува постоянно наблюдение (мониторинг) и др. Уточ-
нява се, че нормативно вътрешният контрол у нас се урежда с отделни норми
на търговското законодателство, Кодекса на труда, правилници и наредби, ус-
тави и учредителни договори на предприятията.9

В чуждестранната (англоезична) специализирана литература, когато се
изяснява необходимостта от вътрешен контрол и неговите характерни черти се
посочва, че когато предприятието е малко, неговият управител може да взема
всички важни решения и обикновено извършва пълно наблюдение над стопанс-
ката дейност. Обаче, когато бизнесът се разрастне и се увеличи необходимос-
тта от допълнителен персонал, включително служители и управленски кадри,
управителят започва да губи абсолютния си контрол и трябва да се довери на
служители, които да вършат някои от работите в предприятието. От този мо-
мент управителят осъзнава, че трябва да се вземат предпазни мерки, за да се
защитят интересите на организацията. Като резултат от това, управителят из-
гражда вътрешноконтролна структура със следните три основни компонента:

- контролна среда, която определя цялостната представа, съзнанието и
поведението на борда на директорите, управленските кадри и собстве-
ниците на предприятието;

- счетоводна система, която съдържа установените методи и първични
документи за идентифициране, събиране, анализ, класифициране, отчи-
тане и докладване на стопанските операции, за да се осигури пълна,
точна и своевременна финансова информация;

- контролни процедури – политики и процедури, допълващи контролната
среда и счетоводната система, които управленските кадри са въвели за
да осигурят значителна сигурност, че предприятието ще постигне специ-
фичните си цели. Тези контролни процедури могат да включват процеду-

8 Томов, Йордан и Крум Крумов. Стопански, финансов и данъчен контрол. Свищов, Акад. изд.
Ценов, 2007, с. 37.

9 Донев, Калю, Жечо Герджиков и Руслана Димитрова. Теория на финансовия контрол. Варна,
Унив. изд. Наука и икономика, 2010, с. 92-93.
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ри, свързани с оторизиране, разделяне на задълженията, разработване и
употреба на подходящи първични документи и данни, адекватна защита
на достъпа до активите и независима проверка на изпълнението.

Една ефикасна вътрешноконтролна структура в предприятието включва
нейния план на организиране и всички процедури и действия, предприемани от
предприятието за:

1. защита на неговите активи от кражби и загуби;
2. осигуряване на съгласуваност между политиката на предприятието и

приложимите закони;
3. оценяване изпълнението на всеки член от персонала в предприятието,

така, че да се увеличи ефективността на операциите;
4. осигуряване на вярни и надеждни оперативни данни и счетоводни отчети.
В чуждестранната литература се обръща внимание, че не само големите,

но и малките предприятия могат да получат ползи от прилагането на някои
вътрешноконтролни мерки. Превенцията на кражби и загуби е само част от
вътрешния контрол, респ. неговата цел е да осигури ефективното функционира-
не на стопанската дейност.10

Въз основа на изложеното дотук, могат да се изведат следните харак-
терни черти на вътрешния финансов контрол:

- един от видовете финансов контрол, респ. част от системата за фи-
нансов контрол;

- отличава се с оперативност, има пряк и непосредствен характер –
контролните действия често съвпадат с протичането на явленията и
процесите, но е възможно и да са насочени към крайните резултати от
тях;

- осъществява се като процес на непрекъснато и критично (оценъчно)
наблюдение на подконтролните обекти и на протичащите в тях процеси;
възможно е да се осъществява и като единичен акт (отделни контрол-
ни действия), при значими индикации за отклонения от зададените нор-
ми – с цел да се установят отклоненията и да им се противодейства
своевременно;

- необходимостта от неговото осъществяване възниква с учредява-
нето на предприятието, с оглед опазване на имуществото, постигане на
поставените цели и осъществяване на дейност, съгласувана с приложи-
мите нормативни разпоредби;

- с разрастването на стопанската дейност на предприятието, когато уп-
равляващият/собственикът не е в състояние лично да контролира
дейността на предприятието, се налага той да предостави контрол-
ни правомощия на свои сътрудници, респ. да се създаде вътрешно-кон-
тролна структура (система);

1 0 Hermanson, H. Roger, James Don Edwards. Financial Accounting. Fifth edition. IRWIN. Boston,
1992, p. 378-384.
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- може да се осъществява в отговор на изискване в нормативен акт и/
или поради присъщата на управлението необходимост, респ. в
първия случай се изгражда формална структура (система) за вътрешен
финансов контрол в предприятието, а във втория – това не е задължи-
телно (може да се осъществява неофициално и неформално);

- може да има официален и формален характер (да се осъществява от
специално назначени лица – контрольори, вътрешни одитори и др., съгласно
писани правила, инструкции, процедури за осъществяване и др.), както и
неофициален и неформален характер – да се осъществява непос-
редствено в хода на обичайната дейност на предприятието от различни
служители, съобразно тяхната компетентност и място в организацион-
но-управленската структура (счетоводители, консултанти, ръководите-
ли на отдели и сектори, директори, управители и др.);

- може да ползва методическия инструментариум на финансовия кон-
трол, въпреки, че възможностите за прилагане на разнообразни методи
не са големи, тъй като подконтролните обекти се познават добре (респ.
не е необходимо тяхното идентифициране и предварително проучване),
а контролните действия (в общия случай) съпътстват процесите и явле-
нията в предприятието и не е необходимо да се възстановява „картина-
та” на протеклата стопанска дейност през изминал отчетен период;

- контролното въздействие следва да е насочено най-вече към пре-
венция на вероятните нарушения и отклонения; възможно е също иници-
иране на дисциплинарни наказания и търсене на имуществена отговор-
ност по реда на Кодекса на труда.

Предвид изложеното дотук за целите на оценката на системата за
вътрешен финансов контрол, може да се изведе следното определе-
ние: вътрешният финансов контрол може да има официален и формален
характер или неофициален и неформален характер; той е системно осъ-
ществяван процес на критично (оценъчно) наблюдение на подконтролни-
те обекти и протичащите в тях процеси с участието на собственика,
ръководството, персонала и консултанти, за реализиране на специфично
контролно въздействие, с оглед постигане целите на организацията, опаз-
ване на имуществото, ефективност на дейността, както и за спазване
на приложимите нормативни разпоредби.

Необходимостта от оценка на системата за вътрешен финансов
контрол в предприятията възниква по две основни причини: когато
ръководството се стреми да усъвършенства управленските процеси в предпри-
ятието и когато външни финансово-контролни органи, проверявайки стопанска-
та дейност на конкретно предприятие, търсят начини за повишаване ефективно-
стта на контрола.

Най-често такава оценка извършват одиторите, тъй като тя е изискуема
според приложимите одиторски стандарти (за независим одит, одит от Сметна-
та палата и одит в публичния сектор) и е част от анализа на риска в предприя-
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тието. Оценката на системата за вътрешен финансов контрол може да
се ползва и в данъчния контрол, като иновативно средство за повишава-
не на неговата ефективност.11

В специализираната литература се посочва, че оценката на системата за
вътрешен контрол е много важна за одита, респ. ако одиторът може до голяма
степен да се довери на тази система, ще бъде необходимо да извърши по-мал-
ко контролни процедури (като брой и/или като сложност), тъй като в тези случаи
намалява вероятността за допускане на грешки в счетоводните документи: „Ако
одиторът се увери, че системата на вътрешния контрол функционира, от това
следва, че рискът от грешки в счетоводните документи е по-малък. Затова е
много важно одиторът да установи наличието на система за вътрешен контрол
и да направи проверка дали тази система работи ефективно.”12.

Аналогичен извод може да се направи и за данъчния контрол: с
оглед съкращаване на усилията и ресурсите при реализацията на данъч-
ния контрол, може да се препоръча още при планирането и подготовка-
та на контролните действия да се направи оценка на системата на сче-
товодната отчетност и системата за вътрешен контрол, тъй като при
добре функциониращи системи, като правило, намалява рискът от несъот-
ветствия и недостоверност в отчетните и декларираните данни и, сле-
дователно, данъчните органи могат в по-голяма степен да се доверят на
създадената в предприятието информация.

Тъй като по отношение на данъчния контрол няма специални нормативни
разпоредби относно оценката на системата за вътрешен финансов контрол (стан-
дарт, вътрешна работна процедура и др.), за тази цел могат да се адаптират
приложимите в одиторската практика – стандарти, указания и наръчници,
в т.ч.:

- МОС 315 Разбиране за предприятието и неговата среда и оценка на
рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия13,
които предоставя насоки относно проучването и оценката на счетовод-
ната система и системата за вътрешен контрол;

- Указания на ИНТОСАЙ за прилагане на стандартите за вътрешен кон-
трол в публичния сектор14;

1 1 В практикта на НАП (от 1 януари 2006 г. е официален правоприемник на данъчната администра-
ция) такава оценка все още не се прилага, но във връзка с това е заявена потребност в публична
покана  № 9018982 „Разработване на ръководство за прилагане на одиторски техники при из-
вършване на данъчно осигурителен контрол”, изх. № на НАП Е-12-00-435/20.08.2013 г.  Вж.
http://www.nap.bg/page?id=304, респ. Раздел 1 – Подготовка, планиране и извършване на реви-
зията за установяване на данъчни и/или осигурителни задължения.Тема 2 – Вътрешни контроли,
установени от лицата; разглеждани въпроси: дизайн и оценка на оперативната ефективност на
създадените вътрешни контроли.

1 2 Божков, Васил. Одит на финансовите отчети. Методическо пособие. Второ прераб. и допъл. изд.,
Велико Търново, Абагар, 2008, с. 103

1 3 http://balans.bg/счетоводни-стандарти/72-mejdunarodni-oditorski-standarti/рубрики/э, промяна от
15.12.2004 г.

1 4 http://old.minfin.bg/docs/3intosay.pdf
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- Наръчник за вътрешен одит, одобрен от Дирекция „Вътрешен контрол”
към Министерство на финансите.15

Тези три източника нормативно уреждат оценката на системата за вътре-
шен контрол в предприятията. В таблица 1 са представени регламентираните
компоненти на системата за вътрешен контрол.

Таблица 1

Нормативен
акт

Компо-
ненти на
вътрешния
контрол

МОС 315
Разбиране за

предприятието и
неговата среда и

оценка на
рисковете от
съществени
неточности,

отклонения и
несъответствия

Указания на
ИНТОСАЙ за
прилагане на

стандартите за
вътрешен контрол

в публичния
сектор

Наръчник за
вътрешен одит,

одобрен от
Дирекция

„Вътрешен
контрол” към

Министерство на
финансите

1 Контролна среда Контролна среда х

2
Процес на оценка
на рисковете на
предприятието

Оценка на риска

Идентифициране
и оценка на
рисковете в
одитираната
дейност/процес

3

Информационна
система,
включително
свързаните с нея
бизнеспроцеси,
съществени за
финансовата
отчетност и
комуникация

Информация и
комуникация х

4
Контролни
дейности

Контролни
дейности

Контролни
механизми

5
Текущо
наблюдение на
контролите

Мониторинг х

1 5 www.docstore.odit.info/?s=6&rid=591э, одобрен на 21.04.2006 г.
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Въз основа на разгледаните съставни компоненти на системата за вътре-
шен финансов контрол и неговите особености може да се изведе следната
съдържателна характеристика и да се дефинира структурата на тази система.

Характеристика на системата за вътрешен финансов контрол –
тя е подсистема на системата за финансов контрол в предприятията и органи-
зациите, която се изгражда поради необходимостта на собствениците и управ-
ляващите в тях и/или поради изискване на нормативен акт. Тази система може
да има конкретна организационна структура или да се осъществява неформал-
но и неофициално, с цел да се осигури опазване на имуществото, постигане на
поставените цели и осъществяване на дейност, съгласувана с приложимите нор-
мативни разпоредби.

Структура на системата за вътрешен финансов контрол – когато
в предприятието или организацията е създадена конкретна система за вътре-
шен финансов контрол, тя обикновено включва следните основни компоненти:
контролна среда, оценка на рисковете в предприятието, информационна систе-
ма и комуникация, контролни дейности и текущо наблюдение на контролите.

Въз основа на нормативно регламентираните компоненти на систе-
мата за вътрешен финансов контрол и схващанията на наши и чуждест-
ранни16 специалисти в сферата на одита, в последващото изложение ще
бъдат изведени насоките и критериите за оценка на системата за вътре-
шен финансов контрол, които ще бъдат адаптирани за прилагане в прак-
тиката на данъчно-контролните органи.

Насоки за оценка на системата за вътрешен контрол

Разбирането относно системата за вътрешен контрол включва оценка на
разработения модел (система или структура) за вътрешен контрол, в т.ч.: уста-
новяване дали такъв е бил въведен за приложение и дали функционира ефикас-
но (в състояние ли е да предотврати или установи и коригира съществени не-
точности, несъответствия и отклонения от целите, планираните резултати и при-
ложимите норми).

Традиционно подлаганите на оценка компоненти на модела (система или
структура) за вътрешен контрол в одиторската практика са: контролна среда,
оценка на рисковете в предприятието, информационна система и комуникация,
контролни дейности и текущо наблюдение на контролите. Тези структурни
компоненти задават основните насоки за оценка на системата за вътре-
шен контрол, които могат да се приложат и за нуждите на данъчния
контрол.

1 6 Roger H. Hermanson, Jerry R. Strawser, Robert H. Strawser. Auditing Theory and Practice. Sixth
Edition, Burr Ridge – Illinois, Boston – Massachusetts, Sydney – Australia, IRWIN,1993, p. 191-221;
Thomas D. Hubbard, Johnny R. Johnson. Auditing. Fourth Edition, Houston USA, Dame publications.
Inc., 1991, p. 192-210.
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1. Контролна среда

Определя атмосферата в организацията и оказва влияние върху отноше-
нието на персонала към вътрешния контрол. Тя е основата, върху която се реа-
лизират останалите компоненти на вътрешния контрол и включва:

1.1. Ценностите за почтеност и етично поведение

Личната и професионалната почтеност и етичните ценности на ръководството
и персонала определят техните предпочитания и преценки, които се превръщат в
стандарти на поведение в организацията. Оценява се склонността и отношението
на ръководството, финансово-контролните и счетоводните кадри към заобикаля-
нето и нарушаването на вътрешните и външните норми и правила.

1.2. Компетентността

Включва познанията и уменията, необходими за изпълнение на задачите,
относими към длъжността на дадено лице, както и доброто разбиране на лич-
ните отговорности по отношение на вътрешния контрол. Критерии за оценка са:
образователният ценз и квалификацията на ръководителите, финансово-контрол-
ните и счетоводните кадри; наличието на незаети места за такива служители и
продължителността на заеманата от тях длъжност.17

1.3. Философията и оперативният стил на ръководството, в т.ч.:
- критичен поглед към дейностите и взаимодействие с консултанти;
- степента, в която пред ръководството се поставят и обсъждат „трудни”

въпроси;
- отношението към обработката и съхранението на отчетните данни, към

изпълнението на данъчните задължения, към финансово-контролния и
счетоводния персонал.

1.4. Организационната структура – оценява се дали са обособени
финансово-контролните и счетоводните функции, както и степента на взаимо-
действието им с останалите функционални дейности.

1.5. Възлагането на правомощия и отговорности (задължения), в т.ч.:
- начинът, по който се възлагат правомощията и отговорностите за опера-

тивната дейност като цяло, и по-конкретно – за отчетността и контрола;
- начинът по който се реализират взаимоотношенията по отчетността, док-

ладването и регулирането на несъответствията, респ. кой и по какъв
начин се отчита, за какво носи отговорност и как се реализира тя.

1.6. Политиката и практиката, свързани с човешките ресурси, в
т.ч.: подборът, ориентацията, обучението, оценяването, консултирането, пови-
шението, компенсирането и мерките по отстраняване на слабостите и грешки-
1 7 Вж. Иванов, Иван. Одиторски контрол (теория и практика). Първа Частна Печатница, Пазард-

жик, 1998, с. 18.
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те. Оценява се дали трудовите възнаграждения на контролните органи и финансо-
во-счетоводния персонал са адекватни; осигурява ли се необходимата материал-
но-техническа обезпеченост за изпълнение на професионалните им задължения
(компютърна и офис техника, консумативи и подходящо оборудвани работни по-
мещения); имат ли служителите възможност за участие в професионални обуче-
ния и семинари, както и достъп до справочна информация (абонамент за перио-
дични издания, закупуване на специализирана литература и достъп до Интернет).

2. Оценка на рисковете в предприятието

Взема се под внимание подходът на предприятието за оценка на рискове-
те, свързани със счетоводната отчетност и данъчното облагане, в т.ч.:

- начинът, по който ръководството идентифицира рисковете, оказващи
съществено влияние върху счетоводната отчетност, определянето на
данъчните резултати, задълженията и вземанията, свързани с данъци;

- значението на рисковете и вероятността от възникването им;
- предприемането на действия за тяхното управление.

3. Информационна система18 и комуникация

3.1. Информационната система обхваща ли данни, които отгова-
рят на следните изисквания:

- отразяват всички извършени стопански операции през отчетния период;
- описват своевременно операциите с достатъчно детайли, позволяващи

подходяща обработка за целите на финансовата отчетност, управление-
то, вътрешния и външния контрол;

- измерват адекватно стопанските операции в зависимост от техния ха-
рактер;

- определят точно времевия период, в който са възникнали стопанските
операции;

- представят подходящо операциите в годишните отчети, декларациите и
формулярите.

3.2. Ефикасна ли е комуникацията:

- протича ли по вертикала и по хоризонтала в цялата структура на органи-
зацията;

- осъществява ли се комуникация с външни лица и организации;
- висшето ръководство изпраща ли до всички служители ясното посла-

ние, че задълженията по отношение на контрола трябва да се възприе-
мат сериозно;

1 8 Информационната система включва и счетоводната система, в която се отразяват стопанските
операции за активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите. Вж. Дамянов, Да-
мян. Одит на финансовите отчети (учебно пособие за магистърско обучение). Акад. изд. Ценов,
Свищов, 2009, с. 61.
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- разбират ли служителите собствената си роля в системата за отчитане
и вътрешен контрол, както и това как техните действия са свързани с
работата на другите.

4. Контролни дейности

4.1. Преглед на изпълнението и резултатите от дейността:

- извършва ли се оценка на ефективността и ефикасността на текущото
изпълнение;

- извършва ли се преглед и анализ на реалните резултати спрямо бюдже-
ти, прогнози и резултати от предходни периоди;

- извършва ли се обвързване на различни набори от данни едни с други,
заедно с анализ на взаимните връзки, съотношения и тенденции, както и
проучване и корекция;

- извършва ли се сравнение на вътрешни данни с външни източници на
информация;

- извършва ли се преглед на функционалните резултати или резултатите
по дейности.

4.2. Обработка на информацията:

- наличието на контроли за проверка на точността, изчерпателността и
одобрението на операциите;

- наличието на контроли върху промяната на програмите;
- наличието на контроли, които ограничават достъпа до програми, данни

или до системните функции, които биха могли да променят отчетни дан-
ни или записи, без да оставят следа в системата.

4.3. Физически контроли

Тези дейности обхващат физическата сигурност на активите и документи-
те, респ. оценява се наличието на подходящи условия за тяхното съхранение и
опазване.

4.4. Процедури за оторизиране и одобрение

Оторизирането е основният начин да се гарантира, че се започват само
валидни операции и събития в съгласие с намеренията на ръководството, респ.
оценява се наличието на процедури за оторизиране, които са документирани и
разпространени сред ръководителите и персонала и включват специфичните
условия и ред за оправомощаване.

4.5. Разделяне на отговорностите (по оторизиране, обработка, за-
писване и проверка)

За да се намали рискът от грешки, брак и злоупотреби, както и от тяхното
неразкриване, нито едно лице или звено не трябва да контролира всички ключо-
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ви етапи на дадена операция или събитие, респ. оценява се възлагането на задъ-
лженията и отговорностите на няколко лица, за да се гарантира наличието на
ефикасни проверки.

4.6. Потвърждения – на операциите и действията преди и след извършва-
нето им.

4.7. Съгласуване

Данните редовно ли се съгласуват помежду си и със съответните първич-
ни и вторични документи и регистри. Например, счетоводните записвания,
свързани с банковите разплащания, да се съгласуват със съответните банкови
извлечения.

5. Текущо наблюдение на контролите

В редица предприятия вътрешните одитори (или служители със сходни
функции) извършват текущо наблюдение (мониторинг) на контролите на пред-
приятието. Те редовно предоставят информация относно функционирането на
вътрешния контрол, за силните и слабите страни в оперативната дейност и от-
правят препоръки за неговото подобряване19, респ. оценява се:

- дали въведените в предприятието контроли работят, както това е пред-
видено, и дали са модифицирани, когато това е целесъобразно и умест-
но спрямо променените условия;

- дали всички недостатъци, установени по време на текущото наблюде-
ние на контролите се свеждат до знанието на лицата, които са в състоя-
ние да предприемат необходимите мерки за тяхното коригиране.

В одиторската практика оценката на системата за вътрешен контрол (в
горепосочените аспекти) е само част от общата оценка на риска в одитираното
предприятие. Целта на оценката на риска е така да се планира осъществяване-
то на одита, че той да е адекватен на установените рискове. При оценката на
риска обикновено се възприема следната градация – висок, среден и нисък.
Одиторът може да вземе решение да приложи по-детайлна от посочената гра-
дация или количествени показатели (проценти или дялове), респ. в междуна-
родната одиторска практика се прилагат основно два подхода при оценката на
одитния риск20: интуитивен, който се предпочита и количествен подход.

При първия подход одиторите, въз основа на от собствения си опит и
разбиране за предприятието и неговата среда, определят одитния риск по отно-
шение на финансовия отчет или по отделни групи операции като висок, вероятен
(среден) и малковероятен (слаб или нисък) и използват тази оценка при плани-
рането на одита.
1 9 Възможно е вътрешният контрол да се осъществява от лица, специално назначени на такава

длъжност, но това не е задължително. Например, главният счетоводител и ръководството на
предприятието, наред с останалите си задължения, фактически осъществяват и вътрешен финан-
сов контрол.

2 0 Божков, В. Одит на финансовите отчети. Методическо пособие. В. Търново, Абагар, 2008, с. 89.
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Количественият подход при оценката на одитния риск предполага коли-
чествен разчет при използването на определени модели. Според един по-опро-
стен модел, оценката на одитния риск (ОР) се определя като произведение между
три вида риск:

ОР = ВР х РК х РР.

В този модел „ОР” е общият одитен риск, „ВР” е вътрешноприсъщият
риск, „РК” е рискът на контрола, а „РР” е рискът на разкриването.

За целите на данъчния контрол може да се препоръча приложението
на първия (интуитивния) подход за оценка на риска, тъй като той е по-лесен и
преобладава в одитната практика. Според него, рискът на системата за вътре-
шен финансов контрол се оценява като „висок”, „среден” или „нисък” в разгле-
даните по-горе аспекти (насоки за оценка), като се имат предвид предложените
критериите, адаптирани за нуждите на данъчната практика.

Въз основа на тази оценка, в одиторската практика се планират контролните
процедури, действия, подходи и способи така, че необходимото контролно въздей-
ствие да се постигне с минимални изходни ресурси, което, от своя страна, води до
повишаване ефективността на контрола. По-конкретно, като резултат от прило-
жението на този подход, в данъчната контролна практика може да се по-
стигне аналогичен положителен ефект. Така например, когато рискът от съще-
ствени слабости във вътрешния финансов контрол в предприятието е оценен като
„нисък” или „среден”, тогава данъчните органи могат да извършват частични и
репрезентативни (извадкови) проверки, вместо изчерпателни проверки на доку-
ментите и счетоводните записвания; могат да използват документалните вместо
фактическите способи на контрола (инвентаризация, експертиза, контролно из-
мерване, писмени обяснения и др.). Това значително ще намали количеството на
контролните действия и срока за изпълнението им, като по този начин ще повиши
ефективността на данъчното контролно въздействие.

Заключение

Когато се оценява въведената система за вътрешен финансов контрол в
предприятието следва да се отчита, че начинът, по който е проектиран и прило-
жен моделът за вътрешен контрол, е различен, в зависимост от размера и слож-
ността на предприятието. В някои предприятия (главно големите) отделните
компоненти на вътрешния контрол са ясно разграничими и разпознаваеми, а в
други (по-малките) те не са формализирани, но все пак функционират по свое-
образен начин и тяхната роля е също толкова значима. Възможно е вътрешният
контрол да се осъществява от лица, специално назначени на такава длъжност,
но това не е задължително. Например, главният счетоводител и ръководството
на предприятието, наред с останалите си задължения, фактически осъществя-
ват и вътрешен финансов контрол. Затова, външните контролни органи би тряб-
вало да оценяват системата за вътрешен финансов контрол по същество, а не
само от формална гледна точка.
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Това изложение не изчерпва всички въпроси, свързани с оценката на
системата за вътрешен финансов контрол за целите на данъчно-контрол-
ната практика, а само най-основните, като насочва вниманието към ос-
мисляне ролята на тази оценка за повишаване ефективността на данъч-
ния контрол. Във връзка с тази проблематика, важно значение има и раз-
работването на цялостна данъчно-контролна методика за оценка на при-
лагания модел (структура, система) на вътрешния финансов контрол в
ревизираните предприятия и за формиране на адекватно контролно
въздействие – в отговор на получената оценка. От своя страна, тази
оценка може да се обвърже с концепцията за оценка на общия риск в
одитираното предприятие (в т.ч. вътрешноприсъщия риск, риска на кон-
трола и риска на разкриването) и да се адаптира за приложение в данъ-
чно-контролната практика

ASSESSMENT  OF  THE  SYSTEM  OF  INTERNAL  FINANCIAL  CONTROL
FOR  THE  NEEDS  OF  TAXATION  PRACTICE

Assist.  Prof.  Dr  Bistra  Nikolova

Abstracts

In the article there are worked out a characterization and a definition of internal financial
control. There is clarified the need for carrying out this kind of financial control and are
considered the reasons for which there is developed a system of internal financial control in
the enterprise. There is presented the possibility for assessment of the established system of
internal financial control in the enterprises as an innovative means of raising the efficiency of
tax control. With regard to this, from auditing practice there have been borrowed and adapted
- for the needs of tax control - the guidelines and the criteria for the assessment of the system
of internal financial control in the enterprises.

Keywords: assessment of the system of internal financial control, control risk, audit,
tax control.


