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САЛЫҚ АУДИТІН ЖҮРГІЗУ ƏДІСТЕМЕСІ ЖƏНЕ ОНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Зерттеудің мақсаты-Қазақстан Республикасындағы салық аудитін егжей-тегжейлі зерттеуге 
арналған. Ең алдымен, аудиторлық қызметтің осы түрінің талап етілуі мен қажеттілігінің негізгі себеп-
тері анықталды. Бұл мақалада ҚР салық аудитін дамыту жəне жетілдіру мəселелері қарастырылады. 
Салықтық аудитке байланысты авторлық анықтамасы берілді. Осы мақаланың шеңберінде аудитті 
жүргізудің негізгі кезеңдері айқындалды, сондай-ақ салықтық есептілік пен салықтық жеңілдіктердің 
заңдылығы тексеріледі. Республикада қолданылатын салық есебінің жүйесіне бөлінген рөлдің маңыздылығы 
көрсетілген. Сондай-ақ, жалпы салықтық аудитке сипаттама беріліп, дұрыс жүргізілген тексерудің 
салдары анықталды. Сонымен қатар, қолданыстағы заңнаманың көрсетілетін аудиторлық қызметтердің 
сапасына əсері көрсетілген. Қасақана жалтару немесе назар аудармау салдарынан қателіктер жібермеу 
қаупі бар болғандықтан, алдағы аудиттің жоспарын жасау кезінде ескерілуі керек критерийлер тұжы-
рымдалған. Бұл мақалада Мемлекет, аудитор жəне салық агенті арасындағы қарым-қатынас моделі 
қарастырылады, ол Тараптардың əрқайсысы үшін ең өнімді болады. Қазіргі коммерциялық компанияларда 
салық жүйесін тексеру кезінде туындайтын белгілі бір мəселелер анықталды. Аудиторлық тексеруге 
дайындық үрдісін жеңілдету жəне ең жемісті нəтижелерге қол жеткізу үшін мақалада аудит əдісте-
месін жетілдіру қажеттілігі көрсетілген жəне осы мақсатқа жету бойынша ұсыныстар берілген. 

Кілт сөздер: салықтық аудит, аудиторлық қызметтер, консалтингтік қызметтер, есептілік, əдіс-
теме, аудитор, салық есебі, бухгалтерлік есеп, экономикалық субъект, аудиторлық тексеріс.

Ключевые слова: налоговый аудит, аудиторские услуги, консалтинговые услуги, отчетность, мето-
дика, аудитор, налоговый учет, бухгалтерский учет, экономический субъект, аудиторская проверка.

Keywords: tax audit, audit services, consulting services, reporting,  methodology, auditor, tax accounting, 
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Кіріспе. Əрбір кəсіпкердің экономика -
лық субъект ретіндегі басты мақсаты оң 
қаржылық нəтижеге қол жеткізу жəне кірісті 
жүйелі түрде арттыру болып табылады. Салық 
міндеттемелері компаниялар шығындарының 
жалпы құрылымында негізгі үлесті алады, 
бұл онда қолданылатын бухгалтерлік жəне 
салықтық есептерінің жүйелеріне ерекше мəн 
береді. Бухгалтерлік жəне салықтық есеп-
терінің сауат ты құрылған жүйелері адал салық 
төлеушінің беделін құруға ықпал етеді, бұл 
салық тəуекелдерін одан əрі азайтуға мүм-
кіндік береді. Жоғарыда аталған міндеттерді 
іске асыру компания ішіндегі тəуекелдерді 
басқарудың сауатты құрылған жүйесіне де 
байланысты болады. 

Тəуекелдерді басқару-бұл директорлар 
кеңесі, басшылық жəне басқа қызметкер жү-
зеге асыратын, қаржылық жағдайға əсер етуі 
мүмкін ықтимал оқиғаларды анықтауға жəне 
ағымдағы жəне болашақ мақсаттарға жету үшін 

тəуекелдерді басқару мүмкіндігіне арналған 
үрдіс болып табылады. Уақытылы жүргізілген 
аудит тəуекелдерді басқару жүйесінің ажырамас 
бөлігі болып табылады. 

Салықтық аудит дегеніміз-аудиторлық 
ұйым ның бухгалтерлік жəне салықтық есептерді 
тексеруі, сонымен қатар олардың сенімділігі 
мен қолданыстағы салық заңнамасының нор-
маларына сəйкестігі туралы сараптамалық пікір 
қалыптастыруы болып табылады.

Тұрақты экономикалық жағдайға қол жет-
кізудің негізгі тəсілі салық міндеттемелерінің 
аудиті болып табылады. Мұндай аудиттің нəти-
желері бюджет алдындағы міндеттемелерді 
есептеу, аудару жəне өтеу əдістерін тексеру 
үшін ғана емес, сонымен қатар одан əрі басқару 
шешімдері мен қайта құру қажеттілігі туралы 
кеңес алу үшін де қызмет етеді. Салық аудитінің 
сапасы мен тиімділігіне, ең алдымен, аудит 
рəсімдерінің ғылыми негізділігі жəне олардың 
əдістемелік стандартталуы жауап береді.



Қ
А

ЗА
Қ

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
, Қ

А
Р

Ж
Ы

 Ж
Ə

Н
Е

 Х
А

Л
Ы

Қ
А

РА
Л

Ы
Қ

 С
А

У
Д

А
 У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

ІН
ІҢ

 Ж
А

Р
Ш

Ы
С

Ы
, 2

02
2 

– 
№

2(
47

)

234

Қаржы жəне есеп / Финансы и учет
Əдебиеттік шолу. Бухгалтерлік жəне са-

лықтық есеп бойынша зерттеулердің көпшілігі 
олардың бизнес шешімдерін қабылдауға əсерін 
зерттеуге бағытталған. Көбінесе мұндай жұ -
мыс тар кəсіпорынның қаржылық жағдайының 
жалпы құрылымындағы салықтардың маңыз-
дылық дəрежесін талдайды. Əдебиеттер арасын-
да ең танымал тақырыптарды бөлуге болады: 

 - салық төлеуден жалтару дұрыс шешім 
болып табыла ма;

 - салықтық жоспарлаудың перспективалары;
 - салықтық жəне салықтық емес шығын-

дарды бағалау. 
Сондай-ақ зерттеулер бухгалтерлік есеп пен 

салықтық есептің құрылымдары арасындағы бай-
ланысты қарастырады. Олардың арасында тəу-
елді жəне тəуелсіз факторлар бар. Бухгалтерлік 
есеп мақсаттары үшін табыс сомасын айқындау 
салық салынатын кіріс сомасын айқындаумен 
ешқандай байланысы жоқ фактісі тəуелсіздік-
ке жатады. Ал тəуелділер, өз кезегінде, жүйе-
нің əрқайсысының тəуелсіздігіне қарамастан, 
оларды ұйымдастыру кезінде олардың əрқай-
сысының ерекшеліктерін ескеру қажет екенін 
атап өтеді. Алайда, бұл жағдайда бухгалтерлік 
есепте кірістер сомасы айтарлықтай төмен-
детілуі мүмкін, өйткені компаниялар көбінесе 
кірістерді жасыру арқылы салық төлемдерінің 
мөлшерін азайтуға тырысады. Салық төлеуден 
жалтару мəселесін тіпті американдық саясат-
керлер де көтерді, мұны сенаттың 2014 жылғы 
есебі дəлелдейді. Н.З.Зотиков өз еңбектерін-
де келесі анықтама береді: «Салықтық аудит - 
Бухгалтерлік жəне салықтық шоттарды зерде-
леуге арналған арнайы аудиторлық тапсырма, 
кейіннен қолда бар ақпараттың сенімділік дəре-
жесі, оның заңнамада белгіленген нормалардың 
маңызды аспектілеріне сəйкестігі, субъектінің 
салықтарды жəне бюджетке төленетін басқа да 
төлемдерді қалыптастыру, төлеу тəртібі, сон-
дай-ақ оларды есепте көрсету туралы аудиторлық 
пікір білдіру болып табылады» [1]. 

Сондай-ақ, салық аудиті салық төлеуші бер-
ген декларацияға жəне шығындарды растайтын 
құжаттамаға сəйкестігін тексеру үрдісін білдіреді. 

К.Ш.Дюсембаев өз еңбектерінде аудитор-
лық компаниялар орындай алатын негізгі тап-
сырмалардың тізімін ұсынады[2]. 

Салық аудиті бірден бірнеше салдарға əкеледі: 
 - түзету-қолданыстағы заңнаманы сақтамау 

жағдайларын жою үшін деректерді түзету; 

 - тежегіш фактор-салық төлеушілердің 
мінез-құлқына əсер ету;

 - алдын алу-салық төлеушілерді салық мін-
деттемелерін өтеу міндеттілігіне сендіру. 

Сонымен қатар, көптеген ақпаратқа ие бола 
отырып, аудиторлық компаниялар салықтан 
жалтарудың жиі кездесетін əдістерін болдыр-
мауға ғана емес, сонымен қатар қолданыстағы 
заңнаманы жақсарту əдістерін ұсынуға мүмкін-
дік алады, өйткені көбінесе ондағы олқылықтар 
салық салынатын соманы азайту үшін пайдала-
нылуы мүмкін. Бүгінгі күні заңнама аудиторлық 
тексерулердің сапасын арттыруға мүмкіндік бе-
ретін негізгі факторларды көздейді. Біріншіден, 
қолданыстағы заңнама салық төлеушілердің 
салықтық міндеттемелері бар құжаттардың 
есебін жүргізуді міндеттейді.. Екіншіден, тексе-
рушілерге тексеру барысында қосымша сұрау-
лар жіберу үшін жеткілікті өкілеттіктер мен 
құқықтар береді.

Э.О.Нурсеитов өз еңбегінде аудитордың 
сапасы туралы пайдаланушылардың пікірі 
тексеру нəтижелері мен, жұмыс құнынан тұ-
рады, сонымен қатар аудитті жоспарлаудың 
уақтылы аяқталуына жəне далалық жұмыстар-
дың өздеріне тікелей байланысты болатынын 
айтып кетті[3].

Əдістеме. Бұл зерттеу шетелдік жəне отан-
дық авторлардың еңбектеріне, зерттелетін мəсе-
леге қатысты заңнамалық жəне нормативтік 
актілерге, бухгалтерлік есеп, аудит, жоспарлау, 
экономика, қаржы саласындағы арнайы əде-
биеттерге, сондай-ақ отандық жəне шетелдік 
ғалымдардың теориялық əзірлемелеріне негіз-
делген. Зерттеу барысында келесі жалпы ғылы-
ми əдістер қолданылды: индуктивті жəне дедук-
тивті əдістер, күрделілік, салыстыру, логикалық 
жəне жүйелік тəсілдер. Осы əдістерді қолданған 
кезде алынған нəтижелердің сенімділігінің жет-
кілікті деңгейіне, сондай-ақ алынған тұжы-
рымдардың негізділігіне қол жеткізіледі.

Негізгі бөлім. Өз міндеттерін орындау-
ға кіріспес бұрын, аудиторлық компанияның 
өкілдері аудиторлық тексеру жүргізу кезінде 
Компания басшылығының қол жеткізгісі ке-
летін мақсаттарды дұрыс түсінгеніне көз жет-
кізуі керек. Əрі қарай, аудитор экономикалық 
субъектінің ерекшеліктерін түсінуі керек. Ол 
үшін клиент туралы жеткілікті ақпарат алу, 
қолданыстағы есеп саясатымен, шарттардың 
тізілімімен, қолда бар рұқсат беру құжатта-
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рымен (сертификаттар, лицензиялар жəне т.б.) 
танысу қажет, келесі кезең қолданыстағы салық 
салу жүйесін алдын ала бағалау жəне салықтар-
ды жəне бюджетке төленетін басқа да міндет-
темелерді есептеу мен төлеудің дұрыстығын 
тексеру болып табылады. Компаниядағы қолда-
ныстағы салық салу жүйесін алдын-ала бағалау 
үшін мыналар қажет: 

1) экономикалық субъектінің салық салу 
жүйесінің элементтерін зерттеу жəне алынған 
мəліметтерге сəйкес жалпы талдау жүргізу; 

2) салық көрсеткіштеріне əсер ететін фак-
торларды анықтау; 

3) салық төлемдерін есептеу əдістемесін 
тексеру; 

4) қалыптасқан шаруашылық өзара қаты-
настар жүйесін олардың құқықтық жəне са-
лықтық сəйкестігіне сараптау; 

5) салықтарды есептеуге жəне одан əрі 
төлеуге жауап беретін қызметкерлер мен бөлім-
дердің міндеттері мен өкілеттіктерімен танысу; 

6) экономикалық субъектінің барлық са -
лық көрсеткіштерін алдын ала есептеу[4]. 

Осы іс-қимыл алгоритмін ұстану тексе-
рушіге клиенттің негізгі шаруашылық опера-
цияларының ерекшеліктерімен, оның салық 
салу объектілерімен танысуға, аудиттелетін 
компания қолданатын салық салу тəртібі заңна-
ма нормаларына қайшы келмейтінін анықтауға, 
сондай-ақ клиент жіберген салық міндеттеме-
лері мен ықтимал салық бұзушылықтарының 
деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. 

Сондай-ақ, есептілікті сенімді деп тануға 
мүмкіндік беретін ағымдағы тексеру үшін қол-
данылатын тəуекелдердің маңыздылық деңгейін 
уақтылы анықтау маңызды. Алайда, аудитор 
бұл мəселеге аса сақтықпен қарап, тəуекелдерді 
азайтудың барлық шараларын қарастыруы ке-
рек, өйткені салық органдарында маңыздылық 
ұғымы жоқ жəне салық базасының немесе салық 
сомасының кез-келген бұрмалануы маңызды деп 
танылуы мүмкін жəне айыппұлдар мен өсімпұл-
дарға қауіп төндіреді. Бұдан əрі тікелей тексеру 
жəне салық төлемдерін есептеу мен төлеудің 
дұрыстығын растау жүргізіледі. Бұл кезеңде 
клиенттің салық есептілігін жəне салықтық 
жеңілдіктерді пайдаланудың заңдылығын зерт-
теу жəне сараптау жүзеге асырылады. 

Салық есептілігіндегі барлық ақпарат олар-
ды бухгалтерлік есеп пен есептіліктің синте-
тикалық жəне талдамалық тіркелімдерінің 

деректерімен салыстыру арқылы тексеріледі 
жəне талданады. Аудиторлық тексеру жүргізу 
кезінде аудитор аудиттелетін тұлғаның бастап-
қы құжаттарымен танысуға жəне зерделеуге, 
жүргізілген салық есептеулерінің əдістемесіне 
қатысты сұрақтар қоюға жəне мəліметтер алуға, 
сондай-ақ салық салу объектілерін түгендеу 
жəне тексеру кезінде қатысуға құқылы. 

Тексеру барысында аудитор жеткізушілер-
мен жəне сатып алушылармен есеп айырысу-
ды жəне қорытынды қаржылық нəтижелерді 
тексеруді жүзеге асырады. Тексерушіде салық 
салынатын базалардың қалай дұрыс құрыла-
тындығы жəне салық міндеттемелерінің сомасы 
қалай есептелетіні туралы толық түсінік бо-
луы керек. Сондай-ақ, салық декларацияларын 
толтырудың дұрыстығын елемеуге болмайды. 
Бұл үрдіс тиісті бастапқы құжаттар мен келісім-
шарттарды тексеруді қамтиды[5]. 

Салықтық төлемдер аудиті барысында 
алынған барлық деректерді аудитор өз құжат-
тамасында тіркейді жəне жіберілген қателердің 
маңыздылығын анықтайды. Сондай-ақ, кəсіби 
аудитор осы қателер есептіліктегі ақпараттың 
сенімділігіне қалай əсер ететінін анықтай алады 
жəне осындай қажеттілік туындаған жағдайда тек-
серу жоспарын өңдей алады. Салық жүктемесін 
бағалауға ерекше мəн беру керек. Оны салықтың 
барлық түрлері бойынша бөлек жүргізу керек. 

Аудиторлар тексеруді бірнеше кезеңмен 
аяқтайды: 

1) алынған ақпараттың қорытындысы 
бойынша қорытынды жасайды; 

2) салықтық есепке алуды жүргізудің дұ-
рыстығына жəне салықтық міндеттемелерді 
уақтылы өтеуге қатысты өзінің кəсіби пікірін 
ескере отырып есепті қалыптастырады; 

3) ұсынымдар мен ұсыныстарды баяндау. 
Бұл кезеңде аудиторлық пайымдаулар мен қоры-
тындыларды білдіру кезінде сақтық қағидатын 
ұстану маңызды, өйткені аудиттелетін адамға 
қауіп төндіретін барлық негізгі тəуекелдер, со-
ның ішінде қолданыстағы заңнама аясында дау-
лы болуы мүмкін тəуекелдер тізімделуі керек[6]. 

Аудитордың барлық тұжырымдары мен 
ұсынымдары аудиттелетін кезеңнің норма-
тивтік құжаттарына сілтемелерді қамтуы тиіс. 
Нəтижелерді клиент дербес салық төлеуші 
рөлінде төлейтінін көрсетеді, сондай-ақ са-
лықтардың барлық түрлері бойынша сараланған 
салықтардың үш түрі бойынша жеке баяндауға 



Қ
А

ЗА
Қ

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
, Қ

А
Р

Ж
Ы

 Ж
Ə

Н
Е

 Х
А

Л
Ы

Қ
А

РА
Л

Ы
Қ

 С
А

У
Д

А
 У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

ІН
ІҢ

 Ж
А

Р
Ш

Ы
С

Ы
, 2

02
2 

– 
№

2(
47

)

236

Қаржы жəне есеп / Финансы и учет
болады. Онда олар салық агенттері ретінде əре-
кет етеді. Ұсыныстарға келетін болсақ, олар өз 
кезегінде тексеруге жататын барлық салықтар 
үшін бөлек ұсынылады [7]. 

Жалпы, аудиторлық жоспар өзара байла-
нысты іс-əрекеттерден тұруы керек, оны келесі 
өлшемдерге сəйкес жасау керек: 

1. Аудиторлық тексеру жоспары Тапсырыс 
берушінің мақсаттарына сəйкес келуі жəне ау-
диттелетін тұлғаның ұйымдық құрылымы мен 
есеп саясатын ескере отырып, жіберілген қа-
телерді анықтайтын міндеттерді қамтуы тиіс. 

2. Орындалуға міндетті іс-əрекеттердің рет-
тілігін көрсету. 

3. Əрбір жеке сегмент жəне жоғары тəуекел 
салалары үшін қолда бар əдіснаманың көме-
гімен тексеруге нұсқау беру.

Бұдан басқа, аудиторлық тексеру əдісна-
масы іс-қимылға басшылықты ғана емес, сон-
дай-ақ салық төлеушінің істерді ашық жүр-
гізудің маңыздылығы, салық салудың арнайы 
режимдеріне қатысу арқылы салық шығында-
рын азайту мүмкіндігі туралы одан əрі түсінуін 
қамтамасыз етуі тиіс, осылайша төлеушілер мен 
салық агенттерін санаттауды заңнамалық дең-
гейде бекіткен мемлекет арасында сенімді қа-
рым-қатынас орнатады. 2019 жылғы 01 қаңтар-
дан бастап Қазақстан Республикасында салық 
төлеушілердің қызметін үш негізгі кіші топқа 
санаттарға бөлу енгізілді. 

Оларға төмен, орташа жəне жоғары тəуекел 
дəрежелері жатады, бұл салықтық əкімшілен-
діру шараларын саралап қолдануды білдіреді. 
Салық агенттері арасындағы мұндай айыр-
машылық салық төлеушілердің өздері, уəкілетті 
мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы ор-
гандар, уəкілетті тұлғалар ұсынатын деректерді 
талдау нəтижелері жəне салық агенттерінің 
ағымдағы қызметі туралы өзге де құжаттар 
негізінде жүргізіледі. Салық есебінің аудиті 
анықталмаудың ықтимал тəуекелдерін жəне 
тексеруді қажет ететін ақпарат көлемін еске-
руі керек. Тексеру кезеңінде туындаған барлық 
салық міндеттемелері бойынша құжаттаманы 
қамтитын кешенді тексерулер ең тиімді болып 
табылады. Алайда, аудиттің бұл түрі ең көп 
еңбекті жəне ресурстарды қажет етеді. Осыған 
байланысты, аудиторлық жоспар əрбір нақты са-
лық төлеуші қызметінің сипатына, құжаттама-
ның дұрыстығына жəне ықтимал түзетулердің 
маңыздылығына байланысты болатын бірқатар 

зерттеу жəне талдау тəсілдерінен тұруы керек. 
Сонымен қатар, əдістеме аудит барысында қай-
та құру жəне жаңа мəселелерді анықтау үшін 
жеткілікті икемді болуы керек [8]. 

Əдістеме аудиторға тіркеу жазбаларын, 
төлем құжаттарын, декларацияларды, қаржылық 
есептерді, уəкілетті салық органдарынан бұрын 
алынған хабарламаларды, сондай-ақ алдыңғы 
аудиторлық есептерді зерделеу мен талдау-
да бағдарлануға көмектесуі тиіс. Бұл салық 
агенті рөліндегі ұйымның сипатын, сондай-ақ 
бар құқық бұзушылықтарға жол беру жиілігін 
анықтауға мүмкіндік береді. Тексеру əдісна-
масын жасау кезінде компаниялардың əр түрлі 
қызмет түрлеріне жəне олардың ерекшеліктері-
не назар аударған жөн, бұл тексеру кезінде жоға-
ры тəуекел салаларын оңай анықтауға мүмкін-
дік береді. Сондай-ақ, бұл тексерушіге қажетті 
ақпарат көлемін анықтауға жəне одан əрі жұмыс 
жоспарын жəне оларды орындау мерзімдерін 
жоспарлауға мүмкіндік береді. Аудиторлық 
компаниялардың өз міндеттерін орындау кезін-
де кездесетін негізгі мəселелері келесідей:

1. Кірістер сомасынан жүзеге асырылған 
шегерімдердің заңдылығын растайтын құжат-
тардың болмауы. 

2. Аудитор нақты «көріністі», істердің 
ағымдағы жағдайын жасау үшін талап етілетін 
бухгалтерлік құжаттарды беруден бас тарту не-
месе əдейі жасыру. 

3. Тиісті заңдарды білмеу жəне салық 
төлеушілердің өздері оларды сақтаудың ар-
тықшылықтарын дұрыс түсінбеу. Сонымен 
қатар, аудиторлық тексерудің психологиялық 
жағын да ескеру қажет. 

Б.А.Альпенованың пікірінше: аудитордың 
аудиттелетін тұлғаға құрметпен қарауы екінші 
тексерушінің сұрау салуларын уақтылы өңдеуге 
итермелейді жəне Салық кодексінің талаптарын 
одан əрі сақтауға ынталандырады [9]. Салықтық 
аудит-бұл төленген салық сомаларының шы-
нымен төленуге тиісті сəйкестігін тексеру ғана 
емес, сонымен қатар қолданыстағы заңнаманы 
қолдану туралы кеңес беру, сондай-ақ егер ол 
сақталмаса, мүмкін айыппұлдар туралы ескер-
ту болып табылады. Тексеру кезінде достық 
ынтымақтастық саясаты салық агентінің мі-
нез-құлқына оң əсер етуі мүмкін 

Қорытынды. Тиімді əдістеме түпкілікті 
нəтижелерді оңтайландыруға бағытталған. Бұл 
үрдістерді егжей-тегжейлі көрсетуді жəне қол-
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даныстағы қағидаттар мен тəжірибелік шын-
дыққа сəйкес стратегиялық жəне жедел деңгей-
лерде тексеруді жоспарлаудың барлық ресми 
кезеңдерін енгізуді талап ететін тұтас жұмыс 
механизмі болып табылады. 

Көптеген компаниялардың аудиторлық мақ-
саттары мен себептері бірдей болғанына қара-
мастан, оны жүзеге асыру əдістемесі əртүрлі 
болуы керек. Бұл бар тəуекелдердің əртүрлі 
түрлеріне жəне олардың қызметінің сипатына 

байланысты болады. Əр түрлі салаларда қол-
дануға арналған бірыңғай жоспар аз тиімді 
болып көрінуі мүмкін. Алайда, жоғарыда кел-
тірілген ұсыныстарды ескере отырып, аудитті 
жоспарлау жəне орындау процесінде қажетті 
барлық маңыз ды элементтерді қамтуға болады. 
Əзірленген əдіснамада барлық ресми үрдістерді 
əдейі ескеру, сондай-ақ олардың барлық қол-
даныстағы нормалар мен қағидаттарға сəйкес 
келуі өте маңызды.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО АУДИТА И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ 

Аннотация

Цель исследования-детальное изучение налогового аудита в Республике Казахстан. Прежде всего, 
выявлены основные причины востребованности и необходимости данного вида аудиторской деятельно-
сти. В данной статье рассматривается развитие и проблемы совершенствования налогового аудита в РК. 
Дано авторское определение налогового аудита. В рамках данной статьи определены основные этапы 
проведения аудита, а также проверяется налоговая отчетность и правомерность налоговых льгот. Пока-
зана важность роли действующей в республике системы налогового учета. Также дана характеристика 
общего налогового аудита и определены последствия правильно проведенной проверки. Кроме того, по-
казано влияние действующего законодательства на качество оказываемых аудиторских услуг. Сформу-
лированы критерии, которые следует учитывать при составлении плана предстоящего аудита, поскольку 
существует риск избежать ошибок из-за злостного уклонения или невнимания.  В этой статье речь пойдет 
о модели отношений между государством, аудитором и налоговым агентом, которая будет наиболее про-
дуктивной для каждой из сторон. В современных коммерческих компаниях выявлены определенные про-
блемы, возникающие при проверке системы налогообложения. В целях упрощения процесса подготовки 
к аудиторской проверке и достижения наиболее плодотворных результатов в статье показана необходи-
мость совершенствования методики аудита и даны рекомендации по достижению этой цели..

M. Altynbekov

METHODOLOGY OF TAX AUDIT AND ITS SIGNIFICANCE

Annotation

The purpose of the study is a detailed study of the tax audit in the Republic of Kazakhstan. First of all, the 
main reasons for the demand and necessity of this type of audit activity have been identifi ed. This article describes 
the development and improvement of tax audit issues in the Republic of Kazakhstan. Given the author's defi nition 
of tax audit. Within this article the main stages of carrying out audit are defi ned, and also the tax reporting and 
legitimacy of tax privileges is checked. The importance of the role of the tax accounting system operating in the 
republic is shown. The characteristics of the general tax audit are also given and the consequences of a properly 
conducted audit are determined.

In addition, the infl uence of the current legislation on the quality of audit services provided is shown. The 
criteria that should be taken into account when drawing up an upcoming audit plan are formulated, since there is a 
risk of avoiding mistakes due to malicious evasion or inattention. This article will focus on the model of relations 
between the state, the auditor and the tax agent, which will be the most productive for each of the parties. In 
modern commercial companies, certain problems have been identifi ed that arise when checking the tax system. 
In order to simplify the process of preparing for an audit and achieve the most fruitful results, the article shows 
the need to improve the audit methodology and provides recommendations for achieving this goal.


