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•	 събирането на доказателствата и доказателствените 
средства;

•	 валидността на издадените в хода на ревизията актове 
(заповед за възлагане на ревизия, за спиране на ревизионното 
производство, отказ за спиране, определяне на компетентния 
за издаване на ревизионния акт орган, ревизионен доклад и ре-
визионен акт – вж. диска).

Затова и спазването на изброените по-горе процесуални 
правила е от особено значение за обезпечаването на законосъ-
образността на ревизионните актове и представлява опорна 
точка при защитата от страна на ревизираните лица.

Срок за образуване на ревизионното производство

Разпоредбата на чл. 109 от ДОПК предвижда, че ревизии 
за установяване на задълженията за данъци могат да се из-
вършват само когато не са изтекли 5 години от изтичането 
на годината, в която е подадена декларация или е следвало да 
бъде подадена, или от изтичането на годината, в която са 
постъпили данни, получени от трети лица и организации, в 
случаите когато по този закон не е предвидено подаването на 
декларация. 

ПРИМЕР: За доходите или печалбите, получени през 
2015 г., съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗКПО, е следвало 
да се подадат годишни данъчни декларации през 2016 г. 

Петгодишният срок за образуване на ревизионно произ-
водство е започнал да тече на 1 януари 2017 г. и ще изтече на  
31 декември 2021 г., поради което, за да бъде допустимо, следва 
заповедта за възлагане на ревизия да бъде издадена до края на 
2021 г.

ПРИМЕР: От разгледания пример с годишните данъчни де-
кларации следва да се разграничат хипотезите при определяне 
на срока за образуване на ревизионното производство, когато 
декларациите се подават на месечен период (какъвто харак-
тер имат справките-декларации по ЗДДС и декларациите по 
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водство по чл. 109 от ДОПК ще следва да се преценява към 
момента на новата заповед за възлагане на ревизия и ако той 
е изтекъл, този период не следва да бъде включван в обхвата 
на новата ревизия.

Срок за извършване на ревизията

Необходимо е да се направи разграничение между срока за 
извършване на ревизията и ревизирания период. 

Ревизираният период посочва кои години ще бъдат обект 
на ревизията, а срокът – времето, през което следва да бъде 
извършена ревизията.

Срокът за извършване на ревизията е определен в разпоред-
бата на чл. 114 от ДОПК. Съгласно ал. 1 на тази разпоредба 
срокът за извършване на ревизия е до три месеца и започва да 
тече от датата на връчването на заповедта за възлагане. 
Когато заповедта за възлагане на ревизия е връчена по реда на 
процедурата за административно сътрудничество с държа-
вите – членки на Европейския съюз, в областта на данъците, 
предвидена в разпоредбата на чл. 143м, ал. 1 или чл. 269щ, 
ал. 3 от ДОПК, то срокът за извършване на ревизията за-
почва да тече от датата на получаване на уведомлението 
за извършеното връчване от компетентния орган на другата 
държава – членка на Европейския съюз, по регистрацията на 
ревизираното лице.

ВАЖНО! Срокът за извършване на ревизия е от същест-
вено значение, защото той определя времевите граници, в рам-
ките на които е допустимо извършването на отделните про-
цесуални действия за събиране на доказателства. В случай 
че събирането на доказателства е осъществено извън срока за 
извършване на ревизията, то същите не могат да послужат 
като годни доказателства, съответно – не следва да намерят 
отражение в констатациите на ревизионния акт.

Съдебната практика на ВАС е категорична, че събиране-
то, респективно приобщаването, на доказателствата извън 
срока на ревизията може да доведе до изключването им от 
доказателствения материал и въз основа на тях ще е недо-
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пустимо да се обосновават фактическите констатации по 
акта, но не може да се обуслови нищожност на ревизионния 
акт. Подробни съображения могат да бъдат открити в мо-
тивите на решенията, постановени по адм. д. № 5489/2010 г., адм. 
д. № 2622/2008 г. и адм. д. № 10086/2012 г. на ВАС. (вж. диска)

Дали доказателствата са събрани в рамките на срока за 
извършване на ревизията, определен в конкретната заповед за 
възлагане на ревизия, се установява чрез съпоставяне на да-
тата на връчване на заповедта за възлагане на ревизията и 
датите на изпращане на исканията за извършване на насрещни 
проверки, на проверките по делегация, на исканията за пред-
ставяне на доказателства и писмени обяснения, на протоколи-
те за приобщаване на доказателствата, събрани от предходни 
проверки или ревизии, на възлагането на експертизи, както и 
на другите събрани доказателства.

Продължаване на срока за извършване на ревизията

В случай че срокът за извършване на ревизията се окаже 
недостатъчен, той може да бъде продължен с до два месеца 
със заповед за удължаване на срока на ревизията от органа, 
възложил ревизията (чл. 114, ал. 2 от ДОПК).

Когато поради особена фактическа сложност на конкрет-
ния случай срокът се окаже недостатъчен, той може да бъде 
продължен от изпълнителния директор на НАП. В този слу-
чай, срокът за извършване на ревизията може да бъде общо до 
не повече от три години от започването  (чл. 114, ал. 4 
от ДОПК).

Продължителността на срока за извършване на ревизия-
та и органите, които могат да го продължат, обобщаваме и 
представяме в следния графичен вид:
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Съдът е имал възможност да констатира пропуски в прак-
тиката на НАП при издаването на заповедите за продължава-
не на срока по реда на чл. 114, ал. 4 от ДОПК. Така например, 
при постановяване на Решение № 4040 от 06.12.2010 г. на Адми-
нистративен съд София-град, по адм. д. № 6738/2010 г. (вж. диска) 
съдът е констатирал процесуални нарушения при издаването 
на заповедта на изпълнителния директор на НАП за продъл-
жаване на срока на ревизията. Съдът е приел, че посочената в 
заповедта разпоредителна част със съдържание „разрешавам 
продължаването на срока за извършване на ревизия“ не съ-
ответства на императивните правила на закона, а именно на 
разпоредбата на чл. 114, ал. 4 от ДОПК, съгласно която из-
пълнителният директор „продължава срока на ревизията“. 
Представената пред съда заповед за продължаване на срока за 
извършване на ревизия, издадена от изпълнителния директор 
на НАП, има различно съдържание от изискуемата от закона, 
тъй като с нея не се удължава срокът на ревизията, а се дава 
разрешение за удължаване на срока, като се посочва, че самото 
удължаване следва да се извърши от органа, възложил ревизия-
та.

Представеният пример може да бъде илюстриран със след-
ната заповед на изпълнителния директор на НАП:

Вид на срока  
за извършване на 

ревизията:

основен

продължен

продължен

Продължителност  
на срока за извършване 

на ревизията:

3 месеца

до 2 месеца

до не повече от  
3 години от започване  

на ревизията

Орган,  
определящ  

срока:

органът, възложил 
ревизията

органът, възложил 
ревизията

изпълнителният 
директор на НАП
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за издаване на нов ревизионен акт по реда на чл. 155, ал. 4 от 
ДОПК. Становището на НАП е, че независимо от обстоя-
телството, че с възлагането на новата ревизия се приема, че 
не започва ново ревизионно производство, фактът, че запо-
ведта за възлагане на повторната ревизия е издадена след 
01.01.2013 г., обуславя и издаването на ревизионен акт при 
условията на изменената разпоредба на чл. 119 от ДОПК. 
Цитираната разпоредба въвежда изискването ревизионният 
акт да се издаде от органа, възложил ревизията, и от ръково-
дителя на ревизията.

Действия, извършвани от ревизиращите органи

1. Връчване на заповедта за възлагане на ревизия на ре-
визирания субект

Основното правило е съобщенията в ревизионните произ-
водства да се връчват на ревизираното или на упълномощено 
от него лице на адреса му на кореспонденция по смисъла на 
чл. 28 от ДОПК. За юридическите лица това е адресът им по 
управление, а за физическите лица – постоянният адрес.

ВАЖНО! Все по-често използван в практиката е спосо-
бът за връчване чрез изпращане на електронния адрес на реви-
зираното лице. Този способ е приложим, само при условие, че 
лицето е посочило изрично по реда на чл. 28, ал. 2 от ДОПК 
пред органите по приходите желанието си да получава съобще-
нията на електронния си адрес.

Ето защо не може да се приеме за валидна връчена заповед 
за възлагане на ревизия или друг всеки друг акт от ревизион-
ното производство, изпратена на електронния адрес на сче-
товодителя на ревизираното лице, без ревизираното лице да 
е посочило по реда на чл. 28, ал. 2 от ДОПК този електронен 
адрес като адрес за кореспонденцията му с НАП.

Действията, които извършват органите на НАП при 
връч ване на актовете по реда на ДОПК, са описани детайлно 
в Указание с изх. № 91-00-321 от 08.11.2007 г. на Изпълнителния 
директор на НАП (вж. диска):
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Раздел 2

Спиране на ревизията

Основания за спиране на ревизията

Спирането на ревизия представлява временно преустано-
вяване на действията, извършвани от органите по приходи-
те за установяване на данъчните и осигурителните задълже-
ния на ревизирания субект.

Основанията за спиране на ревизията са посочени изчерпа-
телно в чл. 34 от ДОПК:

1. заболяване на лице, чието участие е наложително – след 
удостоверяване с надлежен медицински документ;

2. образуване на административно, наказателно или друго 
съдебно производство, което е от значение за изхода му – след 
представяне на удостоверение, издадено от органа, пред кого-
то е образувано;

3. смърт на законен представител на лицето до учредява-
не на настойничество или попечителство; подадена молба на 
субекта – еднократно, за определен срок, но не повече от три 
месеца;

4. други обстоятелства, предвидени със закон.

ВНИМАНИЕ! Интерес представлява практиката на 
НАП за спрените по реда на чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК 
ревизионни производства, заради образувани наказател-
ни производства за данъчни престъпления, извършени от 
собствениците или представляващите ревизираното дру-
жество.

В мотивите на Решение № 2014 от 29.12.2010 г. на Ди-
ректора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълне-
нието“ – гр. София (сега „Обжалване и данъчно-осигурителна 
практика“) четем, че образуваните наказателни производства 
срещу физическите лица, явяващи се легитимни представите-
ли и управители на ревизираното дружество, нямат характер 
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Раздел 5

Процесуални действия за защита  
на ревизираното лице

Дейността и доходите на ревизираните лица са обект на 
ревизията, но тяхната активна процесуална роля ще им оси-
гури възможност да защитят своите права в ревизионното 
производство. Настоящото изложение ще представи необхо-
димите действия за това, структурирани съобразно отделни-
те етапи на ревизионното производство.

1) При започване на ревизията следва да се изиска от 
органите по приходите да се легитимират със служебна-
та си карта (чл. 17, ал. 1, т. 4 от ДОПК) – чрез запознаване 
с качествата на лицата, които извършват ревизията, ще се 
установи конкретните ревизиращи органи служители на коя 
териториална дирекция на НАП са, съответно разполагат 
ли с териториална компетентност по смисъла на чл. 7 от 
ДОПК за извършване на ревизията.

2) При връчване на заповедта за възлагане на ревизия
Следва да се има предвид разпоредбата на чл. 109, ал. 1 

от ДОПК, както и обстоятелството, че от датата на 
връчване на заповедта за възлагане на ревизия започва да 
тече срокът за извършване на ревизията (чл. 114, ал. 1 от 
ДОПК). Тази дата влияе върху преценката спазени ли са 
императивните изисквания за образуване на ревизионното 
производство в рамките на 5-годишния срок, определен в 
чл. 109 от ДОПК.

ЗАБЕЛЕЖКА: Практиката на НАП е в края на всяка ка-
лендарна година да се извършва селекция на неревизираните 
лица, за които до края на годината ще изтече срокът по 
чл. 109 от ДОПК и да се издават заповеди за възлагане на 
ревизия. Практиката на ревизираните лица е да забавят връч-
ването и заповедите за възлагане на ревизия да се връчват едва 
в началото на следващата година. Правните последици, които 
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•	 по инициатива на данъчно задълженото лице;
•	 по инициатива на орган по приходите;
•	 въз основа на акт на административен или съдебен ор-

ган (когато е постановена отмяна на отказ за регистрация по 
ЗДДС).

Видовете регистрации по ЗДДС, както и сроковете, в кои-
то данъчно задължените лица следва да предприемат действия 
по подаване на заявление пред НАП за регистрация, могат да 
бъдат обобщени и представени в следния графичен вид:

Вид на 
регистрацията 

по ЗДДС

Специални хипотези Правно 
основание

Срок за подаване 
на заявлението за 

регистрация

Задължителна 
регистрация

При достигане на 
облагаем оборот от 
50 000 лв. за последните 
12 последователни 
месеца преди текущия

Чл. 96, 
ал. 1, 
изречение 
първо от 
ЗДДС

7-дневен срок от изти-
чане на данъчния период, 
през който е достигнат 
оборотът

Задължителна 
регистрация

При достигане на 
облагаем период от 
50 000 лв. за последните 
2 месеца, включително 
текущия

Чл. 96, 
ал. 1, 
изречение 
второ от 
ЗДДС

7-дневен срок от 
датата, на която е 
достигнат оборотът

Задължителна 
регистрация

При доставка на стоки 
с монтаж и инсталира-
не на територията на 
страната

Чл. 97 от 
ЗДДС

Не по-късно от 7 дни 
преди датата на въз-
никване на данъчното 
събитие

Задължителна 
регистрация

При доставки на услуги, 
данъкът по които е 
изискуем от получателя

Чл. 97а 
от ЗДДС

Не по-късно от 7 дни 
преди датата, на която 
данъкът е станал изис-
куем (авансово плащане 
или данъчно събитие)

Задължителна 
регистрация

При доставки на 
далекосъобщителни 
услуги, услуги за радио- и 
телевизионно излъчване 
или услуги, извършвани 
по електронен път – 
от лица, които не 
са установени на 
територията на 
страната

Чл. 97б 
от ЗДДС 

Не по-късно от 10-ия 
ден на месеца, следващ 
датата на данъчното 
събитие на първата 
доставка


