
СТАНОВИЩЕ

на член на научно жури, определено със Заповед № 253/ 7.03.2019 г.
на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”

относно дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор на науките”

Изготвил становището: доц. д-р Виржиния Живкова Иванова,
катедра „Информатика и икономика“, на Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“, научна специалност „Световно стопанство и
международни икономически отношения“.

Автор на дисертационния труд: Ивона Малгожата Пшихоцка
докторант в професионално направление 3.7. Администрация и
управление, докторска програма „Организация и управление извън сферата
на материалното производство“.

Тема на дисертационния труд: „Административни и
организационни детерминанти на данъчните тежести в Полската данъчна
система“.

І. Общо представяне на дисертационния труд.

Дисертационният труд е с обем от 168 страници. В структурно
отношение той е правилно и равномерно структуриран и се състои от
въведение, четири глави, заключение и библиография. В дисертационният
труд са изложени още списък на таблиците, графиките и диаграмите.
Библиографската  справка съдържа 213 заглавия, от които на полски език,
английски език и интернет адреса.

Актуалност и значимост на темата на изследването се обуславят от
непрекъснатите теоретични и практически дискусии за данъчното
облагани във всички страни, за намаляване на данъчните тежести върху
данъкоплатците и предприемачите, двойното данъчно облагане,
укриването на данъци, прилагането на адекватни модели за тяхното
управление и т.н.

Във въведението, след кратко обосноваване актуалността на темата,
се формулират обектът, предметът, целта, задачите, методите и
ограниченията на изследването, изследователските хипотези, както и
структурата на изложението.

В първа глава е описана данъчната ефективност и  справедливост на
данъчната система. Направен е анализ на позицията на данъкоплатеца
спрямо формите на данъчно облагане, като са изведени и механизмите,
насърчаващи данъкоплатците за заплащане на данъците.

Във втора глава е направен практически анализ на ефективността
на финансовата инспекция в Полша; обработката на важната информация



за унищожаване на различните форми на данъчно изчерпване, както и не
на последно място са разгледани и административни бариери при
обезпечаване на публичните услуги, които се предлагат от финансовата
инспекция при контактите с предприемача.

Трета глава анализира данъчният контрол като една от основните
задачи на финансовата инспекция, субектите на този контрол и основните
методи за тяхното определяне.

Четвърта глава е посветена на данъчният риск и данъчните
престъпления в данъчната система. Характеризирани са и
административно-организационните направления за промяна на данъчната
система.

В заключението се синтезират крайните резултати от проведеното
научно изследване.

ІІ. Оценка на резултатите и приносите.

Моето виждане относно положителните резултати и приноси в
дисертационния труд е следното:

 Един от положителните резултати на този дисертационен труд
се вижда още във въведението, където авторката посочва, че тя
е един от първите която повдигна проблема за данъчното
изчерпване в Полша, разглеждайки го през призмата на
намаляване на данъчните тежести, позволяващи по-голяма
стопанска активност на предприемачите в страната, като счита,
че държавата трябва с административно-управленски методи
да ограничава наличието на това явление;
 Въз основа на систематизирането на съществуващите

теоретични възгледи се регламентира обществено
икономическата и обществено-историческата същност на
категорията "избягване плащането на данъци";

 Обосновани и разкрити са два главни типа фактори –
обективни и субективни, които определят данъчното
поведение на данъкоплатците;

 Авторката формулира нова класификация на икономическите,
обществените, юридическите, психологическите и другите
фактори, които определят вектора на данъчните навици на
данъкоплатеца;

 Формулирани са предложения за ликвидирането на данъчната
престъпност, както и на данъчната празнота;

 Оценено е влиянието на административните и
организационните детерминанти на данъчното изчерпване
върху данъчната система в Полша



Посочените резултати допринасят за обогатяване и доразвиване на
теорията и практиката в областта на данъчното облагане, данъчният риск,
данъчната празнота, финансовата инспекция и др.. Голяма част от идеите в
дисертационния труд са популяризирани на специализирани форуми и
публикувани в научни издания.

ІII. Бележки по дисертационния труд.

Към разработката нямам критични бележки. Бих отправил препоръка
– да се развият по-нататъшните изследванията на авторката в посока на
оценка на влиянието данъчните тежести върху индивидуалният
потребител, влиянието на високите данъци върху поведението му и
бизнеса като цяло не само в Полша, но и други Европейски държави, върху
които има поглед в тази сфера.

Посочените препоръки не се отразяват върху количеството и
качеството вече дефинираните резултати и преносни моменти.

IV. Обобщена оценка на дисертационния труд и заключение.

Представеният дисертационния труд отговаря на изискванията на
Закона за развитие на академичния състав в Р България, Правилника за
неговото прилагане и Правилника за придобиване на научни степени във
ВСУ “Черноризец Храбър”. Трудът притежава необходимата актуалност и
чрез него докторантът демонстрира теоретични знания в областта на
данъчната система и облагане и в частност – административните и
организационни детерминанти на данъчните тежести в Полската данъчна
система, както и способност за самостоятелни научни изследвания.

Това ми дава основание да дам положителна оценка на
дисертационния труд и да предложа на уважаемите членове на Научното
жури да гласуват за присъждане на образователна и научна степен „доктор
на науките“ по докторска програма „Организация и управление извън
сферата на материалното производство “ на докторанта Ивона Малгожата
Пшихоцка.

11.03.2019 г., Изготвил становището:

Гр.Варна                                                 (доц. д-р Виржиния Иванова)


