РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Тилчо Иванов
за дисертационния труд на д-р Ивона Малгожата Пшихоцка.
за присъждане на научна степен „доктор на науките“ от Научно жури
на ВСУ „Черноризец Храбър“
на тема: „Административни и организационни детерминанти на данъчните
тежести в полската данъчна система“

Предложеният за рецензиране труд, с обем 165 стр. компютърен текст (45
реда 80 знака) на руски език, съдържа въведение, четири раздела, заключение,
библиография и списъци на фигури, таблици и диаграми.
1.

Актуалност

и

значимост

на

разработвания

проблем

в

дисертационния. Оценка на състоянието на проблема. Избор на методика на
изследването.
Трудът изследва прилагането на данъчната политика и в частност на
административните и организационни определители на данъчните тежести,
обуславящи избягване на данъчното облагане в Полша.
Авторът аргументира значимостта и актуалността на изследването с
повишен интерес към темата не само в Полша, но и много страни в ЕС и света с
пазарна икономика.

Обосновава, че темата не е достатъчно теоретически и

практически изследвана. Нарастването на данъчното облагане в страната, според
автора, в значителна степен способства за избягване на данъчното облагане и
затруднява предприемачеството.
Проблемът, който изследва в дисертационния си труд д-р Пшихоцка има
твърде

сложен

теоретико-приложен

характер

и

засяга

непостигната

рационалност и справедливост на данъчната политика не само в Р. Полша, но и в
различна степен и от всички страни в света. Авторът адекватно отразява

съществуващия проблем и го обяснява с непълно разбиране и подценяване на
биполярния характер на политиката, от една страна – микроикономическата
гледна точка на гражданите и принуждаващата макроикономическата сила на
държавата. Тази проблематика е пряко свързана с дискусиите по нарастващия
данъчен дефицит и идеите за намаляване на данъчната тежест в Р. Полша. Засяга
и въпросите за ефективността на контрола при избягване на данъчно облагане и
прилагането на стратегията за управление на външния риск за постигане на
целите на полската данъчна администрация.
Авторът изтъква осем аргумента за избора на темата на изследването, вкл.:
данъчните недобори са резултат от отклоняващата от данъчно облагане реакция
на данъкоплатците, което може да бъде ограничено чрез анализ на съответния
риск; стратегията за управление на външния риск установява относително
високо равнище на риска за данъчната система; ефективното управление на
риска

за

недобори

изисква

достъп

до

обстоятелствена

информация;

приложимост на модел на система за данъчна администрация, включващ
използване

на

дискриминантен

анализ

за

идентификация

на

данъчни

отклонения; постигане най-добро противодействие чрез изключване на
причините за недобора; значимост на съзнанието за срочно издължаване на
задълженията; потенциал за отслабване на административните бариери;
значимост на информационната база, потвърдена в четири воеводства на
страната; риск от усложняване на полската данъчна система.
Тези проблеми въпроси, избраният обхват на изследване и основанията на
автора за интереса към темата определят актуалността и значимостта на
изследването като несъмнени.
При търсене на решение на проблемите, авторът с основание се насочва
към правните конструкции за поощряване на данъкоплатците при изпълнение на
данъчните им задължения, вкл. тяхната оценка, ефективност на приложение,
избор на контролирани субекти и оценки на сферите и видовете данъчни

недобори, както и начините за тяхното компенсиране. В методологически план
изследването прилага хибриден теоретично-опитен подход и набор от
съвременни изследователски методи на изследване. Авторът прилага индукцията
като главен опитен метод на изследване, включващ лансиране на предположения
и емпирична проверка на техните основания. Съчетава индукцията с аналитични
и синтетични методи на изследване на поставените въпроси. Допълва апарата на
изследване

с приложение на триангулация на източниците на данни и на

теоретичния анализ. Като опитни методи използва: сравнителен и функционален
анализ; анализ на динамиката на проблемите; статистически анализ на
проблемите и зависимостите и верификация на издигнатите хипотези при
изследването. Използваният методически апарат успешно реализира целите на
изследването.
2.

Аналитична характеристика на естеството и достоверността на

материала, върху който се градят приносите. Същност на приносите.
Естеството и достоверността на изследването се основава на проучването
на 213 източника, вкл. 70 национални, 62 нормативни акта, 38 съдебни решения,
35 Интернет и 8 други, с анализ на които авторът убедително аргументира
издигнатите тези. Изследването демонстрира компетентност, информираност и
професионализъм от проучването предимно на национални информационни
източници.
Авторът

изследва

поведението

на

контролираните

субекти

от

специализираните органи на данъчната администрация, прилагащи полската
данъчната политика. Предмет на изследване е използвания инструмент за
финансова инспекция, представляващ административен и организационноуправленски фактор за регулация на данъчните задължения на данъкоплатците.
Главна

цел

на

дисертационното

изследване

е

представяне

на

детерминантите , които влияят при избягване на данъчно облагане, както и
оценка на ефективността на данъчните органи в полската данъчна система.

Допълнителни цели са: разширяване и систематизиране на знанията за
прилаганите инструменти; верификация на тяхната ефикасност; указание за
съответните действия на данъчните органи за ликвидация на данъчните
дефицити и за мерките за ограничаване на дефицита.
Основна хипотеза на изследването е, че съществува определена правна
регулация и техники за добро администриране на данъчната система в страната,
прилагането на които може да постигне компенсиране на детерминантите на
данъчното изтощаване в резултат от реакциите на данъкоплатците. Проверката
на тази хипотеза е основана на търсенето на отговори на шест въпроса засягащи:
подготовката на данъчната администрация; привлекателността на данъчната
система; положителното влияние на данъчната администрация; приложимите
инструменти за ликвидация на данъчната престъпност и недобор; начинът за
постигане на алокативна ефективност и справедливост при преразпределение на
данъчната тежест и инструментите за поощряване на справедливото изпълнение
на данъчните задължения.
Добре би било изследователските елементи да бъдат допълнени с поконкретен краен потребител на резултатите от изследването. Като се изключи
този пропуск, които може да бъдат отстранен при популяризиране на
изследването, докторският труд

съдържа

необходимите изследователски

елементи за подобни трудове. Тези елементи определят широк теоретикометодологичен, методически и приложен обхват на изследването.
Предложената

юридическа

конструкция

дефинира

критерии

за

ефективност и справедливост на данъчната система. Изяснява позициите на
данъкоплатците към формите на облагане и поощряващите механизми за
тяхното прилагане. Действеността на финансовата инспекция в страната е
представена с: натрупването, обработката и унищожаването на важна
информация за данъчния недобор; дефиниране на оптималната величина на
инспекция и качество на услугите, както и анализ на административните

бариери. Изборът на субекти за финансов контрол изяснява ролята на данъчния
контрол, селекция на субекти и методи за предписване на контрол.
Уплътняването на данъчната система разглежда основите на данъчния риск,
данъчните

престъпления

организационните

и

направления

пропуски,
за

както

промяна

на

и

административно-

данъчната

система.

В

предписващата си част дисертационния труд обобщава постигнатите резултати
от изследването. Резюмира възникващите проблеми и необходимостта за
убеждаване на данъкоплатците за спазване на правилата и укрепване на
доверието към държавата. Подчертава недостатъчността на предприетите досега
мерки.

Аргументира

предприемането

на

допълнителни

административни мерки за подобряване на данъчната система.

правни

и

Като цяло

изследването демонстрира задълбочени теоретични познания и ясна визия за
формулиране и структуриране на изследването на данъчната политика на
страната.
Авторът посочва следните приносни резултати:
• Регламентиране на обществено-икономическата и общественоисторическа същност на категорията „избягване плащането на данъци“.
• Разглеждане на данъчните измами като дейност на стопански
субекти, имащи за цел прехвърляне на данъчното облагане върху други
юридически субекти.
• Разкриване и обосноваване на два типа главни фактори – обективни
и субективни, определящи данъчното поведение.
• Формулирана нова класификация на икономическите, обществените,
юридическите, психологическите и др. фактори, определящи данъчните навици.
• Решаването на проблема за избягване на данъци да не се възприема
само като вреда за националния бюджет, а и да се отчита цялостността на
данъците и преразпределението на справедливостта в обществената и стопанска
сфера.

• Направени предложения за ликвидиране на данъчната престъпност и
данъчния недобор.
• Оценено влиянието на административните и организационните
детерминанти на данъчните недобори в данъчната система на Полша.
Тези измерения отговарят на действително постигнати резултати и
позволяват характеризиране на дисертационния труд като стойностно и полезно
изследване на данъчната политика на Р. Полша.
3.

Оценка на авторското участие в приносите на кандидата и в

публикациите по него.
Авторефератът на дисертационния труд посочва 19, от които 18
самостоятелни, публикации по темата на изследването. Научната работа на
кандидата включва 125 публикации в тематичната област. Резултатите от
изследванията са цитирани в 25 национални и 17 чуждестранни публикации.
Главната хипотеза на труда е представена на 12 международни и национални
конференции.
Тези изяви са достатъчно основание да се приеме, че авторското участие
при неговото изпълнение е несъмнено.
4.

Оценка на възможностите за използване на получените резултати с

препоръки за бъдещото им внедряване.
Предложеният труд за получаване на научната степен „доктор на науките”
се характеризира с актуалност и значимост на разглеждания проблем,
поставените цели и постигнати резултати.
Постигнатото от труда ще допринесе за подобряване на данъчната
политика и практика на Р. Полша. Резултатите и изводите от него могат да се
използват като референтен материал за съпоставяне и промяна на определени
аспекти и в националната данъчна политика и практика.
Като цяло дисертационният труд е завършено изследване на актуален
проблемен въпрос на данъчната политика на република Полша, но заедно с това

предлага полезни референтни резултати за данъчната политика, които могат да
бъдат използвани от други страни.
5.

Отразяване на дисертационния труд от автореферата.

Авторефератът

вярно

отразява

съдържанието

и

резултатите

от

дисертационния труд.
6.

Критични оценки, забележки и препоръки.

Към работата могат да се отправи следните бележки:
• Мотивацията за плащане на данъци е сложен изследователски проблем.
Достойнство на дисертационния труд е интерпретацията от автора на много
голямо множество от фактори с различен характер (икономически, социални,
правни, технологични, информационни, образователни и пр.), които определят
склонността на гражданите да изпълняват своите данъчни задължения или се
отклоняват от тях. Опростяване и рационализация на данъчната система при
такова многостранно въздействие поставя много трудно постижими цели на
данъчната политика на страната. Препоръчителен изход от тази сложност е
ранжирането на значимостта на факторите и селекцията само на няколко от тях,
които могат да определят основния курс за управление на промяната и
подобряването на националната политика.
• Ключов фактори за тежестта на данъчното бреме е делът на
преразпределяните от държавата разходи, зависещи от потребностите за
производство на публични блага. Рационалността на бюджетната политика се
подчинява на общото благо, което не всякога е справедливо за частните блага на
отделни личности и групи от общността. Ключов въпрос на тази дилема е
различното схващане за фиксирани или прогресивни данъчни ставки в
зависимост от величината на дохода на гражданите. Въпреки, че политическият
аспект на този въпрос излиза извън рамката на изследването, неговото решение
пряко засяга данъчните сборове. Изясняването от автора на основните аргументи

на данъчната политика по този въпрос е препоръка за последващите
изследвания, със стратегически ефекти за развитието на страната.
• В изследването са използвани термините потенциален и реален данъчен
риск. Рискът винаги съдържа потенциална оценка за потенциалното въздействие
на нежелани събития, отклоняващи управлението от целта. Възникването на
такива събития води на практика до реалната щета от тях.
• Пропуск на работата е представянето на фигурите на полски език, както
и отсъствие на речник за използваните термини.
Тези бележки следва да се разглеждат като препоръки за бъдещата работа
и не променят позитивната оценка за полезност и значимост на проведеното
изследване.
Заключение.
Предложеният труд за получаване на научната степен „доктор на науките“
е съдържателно изследване със значими резултати и оригинални приноси. То
отговаря на изискванията за Закона за научните степени и звания и Правилника
за неговото прилагане, което ми дава основание да предложа на Уважаемото
научно

на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ да даде

научната степен „доктор на науките“

по професионално направление 3.7.

„Администрация и управление“ на д-р Ивона Малгожата Пшихоцка.
София, 22 март 2019 г.

Рецензент: ....................................
/проф. д-р Т. Иванов/

