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I. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Въведение
В съвременната

действителност функционирането на стопанските

субекти е обусловено не само от пазарното обкръжение, но и от извън
пазарните фактори. Данъчна политика следва да се разглежда биполярно
както от микроикономическа гледна точка на данъчните субекти, така и
от макроикономическа гледна точка на държавата, която в много случаи е
несъвместима с възприетите от данъкоплатците начини на действие. Това
се проявява в повишаване на данъчните средства, в търсене на начини за
прехвърляне на данъците върху други участници на пазара, а също така и
в намаляване или неплащане на данъчни задължения.
Данъчните служби са елемент от публичната администрация.
Тяхното съвременно управление

изисква

отговорности, свързани с

реализация на бюджетните приходи, управление на задълженията,
обслужване на данъкоплатците, контрол, административни дейности и не
на последно място хармонизиране на отговорностите им с актуалната
обществено-стопанска ситуация, дейност с приоритетна важност.
За да реализират заложеното в определените за тях дейности на
правителствено ниво, данъчните служби трябва правилно да се управляват
и при необходимост в резултат от динамиката на съвременната реалност да
бъдат

готови

за

евентуални

промени.

Обществено-стопанското

обкръжение, бързо развиващите се информационни технологии, ръстът на
очакванията на клиентите в сферата на обезпечаване на услугите, както и
агресивната дейност на субектите, избягващи данъчното облагане,
задължава данъчните служби своевременно да реагират при определени
ситуации и да имат готовност за адекватна промяна. Следователно
възникват

въпроси, свързани с търсене на отговор, коя е силата на

процеса, обуславящ избягването на данъчното облагане в Полша и кои са

административните

и

организационно-управляващи

фактори

за

протичането на този процес.
През последните години все по-често се проявява явлението растяща
данъчна празнота, което е резултат от избягване на данъчното облагане в
Полша. Ограничаването и преодоляването на празнотите се утвърди като
предизвикателство за данъчната администрация. Един от ефективните
инструменти за ограничаване на данъчната празнота е концепцията за
управление на външния риск. Управлението на риска служи за
сегментация на данъкоплатците и насочване на действията на данъчната
администрация към онези субекти, които

избягват заплащането на

данъците.
Изучавайки литературата по предмета, се запознаем с много
възгледи

за

детерминанти

административните
за

избягване

на

и

организационно-управленските

данъчното

облагане.

Обаче

тази

проблематика не е подложена на по-дълбок анализ. Може дори да се
говори

за

определена

"опитна

празнота".

Настоящата

докторска

дисертация е опит за запълване на съществуващите липси при анализиране
на този проблем.
Като се има предвид горепосоченото могат да се
основните цели, които

определят

възнамерява да постигне полската данъчна

администрация, реализирайки стратегията за управление на външния риск.
Цел, обвързана с дейности за постигане на високо ниво на доброволно
изпълнение на данъчните задължения от данъкоплатците, както и
намаляване на средствата за изпълнение на данъчните задължения, носени
от данъкоплатците и данъчната администрация.
Важен и съществен въпрос, свързан с подбора на инструменти за
влияние върху данъкоплатците, е отчитането на тяхното поведение в тази
сфера. Със своето поведение данъкоплатците влияят върху нивото на
заплатените данъци към бюджета на държавата. Поведението на
данъкоплатците оказва влияние и върху размера на данъчната празнота.

Познаването на факторите, обуславящи поведението на данъкоплатците,
позволява на данъчната администрация съзнателно да оказва положително
влияние върху тях, да прилага и управлява необременяващи действия за
данъкоплатците с цел изпълнение на данъчните задължения от субектите.
Това изисква от данъчните служби
анализират и преодоляват

непрекъснато да проследяват,

факторите, които най-значимо влияят за

възникването на данъчната празнота и заплашват реализацията на целите
на данъчната администрация.
В заключение може да се констатира, че инструментите за
управление на дейностите, използвани от данъчната администрация, по
отношение на данъкоплатците, трябва да съдействат за ограничаване и
преодоляване на процесите, свързани с избягване на данъчното облагане в
Полша.

2. Актуалност и значимост на темата на изследването
Проблематиката, разработена в дисертацията, е резултат от
заинтересоваността на фискалните органи не само в Полша, но и в много
страни, в които има пазарна икономика. Не само в Полша, но и в другите
държави от Европейския съюз, проблемът с данъчното облагане е предмет
на дискусия както от страна на теоретиците, така и от практиците. Моята
дисертация участва в тази дискусия. В Полша аз съм една от първите,
която повдигна проблема за данъчното изчерпване, разглеждайки го през
призмата на намаляване на данъчните тежести, позволяващи по-голяма
стопанска активност на предприемачите в страната. Считам, че държавата
трябва с административно-управленски методи да ограничава наличието
на горепосоченото явление. Данъчните облагания стават всеки път все поголеми, а липсата на връщането им в значителна степен допринася за
избягване на тежестите. Това предизвиква действия на държавата срещу
поведението на данъкоплатците, в това число и на предприемачите.

Проблемите за избягване на данъчното облагане от стопанските
субекти не са намерили достатъчно място в теоретичните разсъждения,
както и в практическите изследвания. Затова държавата трябва да търси
адекватни методи и средства за комплексното им прилагане както за
репресивен, така и за превантивен характер.

3. Обект и предмет на изследването
Сферата на изследванията обхваща периода 2009 - 2016 година и
засяга проблематиката, свързана с избягването на данъчното облагане,
наложено от полската данъчна система на данъкоплатците.
Обект на изследванията са субектите, контролирани в областта на
данъчната

политика

от

специализираните

органи

на

данъчната

администрация и система, функциониращи в Полша.
Предметът на изследванията определя задачите, които трябва да се
изпълняват. Предмет на изследванията са използваните инструменти от
финансовата

инспекция,

свързани

с

административните

и

организационно-управленските фактори, които влияят върху регулирането
на данъчните задължения на данъкоплатците. В работата се анализират
инструментите на финансовата инспекция и факторите, влияещи върху
управлението на данъчните задължения на данъкоплатците.

4. Цел и задачи на дисертационният труд
Главна цел на дисертацията е представянето на детерминантите,
влияещи върху избягване на данъчното облагане от данъкоплатците,
както и оценка на ефективността на действията на финансовите органи в
полската данъчна система.
Допълнителна цел на дисертационният труд е:

1. Разширяването и систематизирането на знанията на тема главни
инструменти в ръцете на финансовата инспекция, съдействащи за
ограничаването на данъчното изчерпване.
2.

Верификация на ефективността на влиянието на инструментите.

3.

Анализиране на

административните и организационни действия,

които трябва да предприемат данъчните служби, за преодоляване на
данъчно изчерпване.
4.

Посочване на конкретни

административни и организационни

действия, които трябва да предприеме финансовият апарат, за да се
стреми към

ограничаване и ликвидиране на явленията на данъчно

изчерпване.

5. Изследователски проблем
Като хипотеза на докторската дисертация се приема основанието, че
съществуват определени юридически норми, както и отработени техники
за

правилното

администриране

на

данъчната

система

в

Полша.

Въвеждането им ще доведе до регулиране на детерминантите на данъчното
изчерпване, което е резултат от реакцията на данъкоплатците за избягване
на данъчното облагане.
Заложено е, че верификацията на определената хипотеза и изводите,
които са направени, предопределят необходимостта от получаване на
отговор на следните въпроси:
1. Каква е степента на подготовка на органите на финансовата
администрация за регулиране на данъчното изчерпване?
2. Кои механизми увеличават авторитета на данъчната система?
3. Кои

от методите на данъчната администрация положително

влияят върху дейността, реализирана от данъкоплатеца?

4. Какви инструменти следва да се използват, за да се ликвидира
ефективно данъчната престъпност и данъчната празнота?
5. По какъв начин да се формира алокационната ефективност на
данъчната система и справедливостта на преразпределението
относно данъчната система?
6. Какви инструменти следва да се използват за насърчаване на
данъкоплатеца за законосъобразно изпълнение на данъчните си
задължения?

6. Обосновка на избора на темата на дисертационният труд
Изборът на темата и формулировката на опитните въпроси са
обусловени от следните обстоятелства:
1. Извършеният в работата анализ, за състоянието на управлението на
документацията и информацията от отделите на правителствената
данъчна администрация, потвърди истинността на хипотезата, че
явлението

данъчно

изчерпване

е

резултат

от

реакцията

данъкоплатците. То може да бъде ограничено чрез

на

използване

адекватни инструменти и техники за определяне на субектите с
високо ниво на риск и склонност към избягване на данъчното
облагане.
2. Съгласно приетата стратегия за управление на външния риск се
очертава относително високо ниво на увреждане на данъчната
система, което създава проблеми за правилното й функциониране.
3. За ефективното управление на идентифицирания риск от възникване
на данъчно изчерпване е нужен достъп до информация за всички
обстоятелства, свързани с този риск.
4. Значителен акцент се поставя върху използването на създавания сега
модел на централната система за управление на външния риск.
Анализът на резултатите от изследването сочи, че в Полша може да

се увеличи процентът на разкриване на данъкоплатците, които
избягват

данъчното

инструменти,

облагане.

Независимо

от

набелязаните

представям и предложения за юридически и

организационни решения в отделните пространства на риска за
възникване на данъчно изчерпване. Предлагам, също така, при
управлението на риска във финансовите инспекции, организационни
решения, които да функционират в практиката и имат шанс да бъдат
резултативни при внедряване на нови инструменти и методи за
анализ на обхвата на риск, както и

връщане към известната от

минали години "папка на данъкоплатеца", но в електронна версия.
5. Убедително

искам

да

подчертая,

че

най-добрият

начин

за

противодействие на данъчното изчерпване би бил изключването на
причините, които са заложени в основата на това явление. Поради
тяхната голяма разнородност и връзка с други явления на
обществения живот, пълното им отстраняване е нещо нереално.
Действията, извършени в определени основни сфери и свързани с
промяна съзнанието на гражданите, размера на данъчното облагане,
промени в разпоредбите на закона, технически и организационни
компетентности на данъчните органи, трябва целенасочено да
съдействат за противодействието на данъчното изчерпване.
6. Към съществените дейности се отнася развитието у данъкоплатците
на съзнание и убеждение, че заплащането в срок на данъците е едно
от основните задължения спрямо просперитета на държавата. Това е
средство с продължителен характер, ефектите, от което може да се
очакват едва след няколко години.
7. Правилно действащата финансова инспекция трябва да се ориентира
към

ограничаването

или

дори

към

ликвидирането

на

административните бариери, с цел чувствително намаляване на
мащаба на данъчното изчерпване.

На базата на извършените

изследвания възниква въпросът: била ли е изчерпана темата за
административните

бариери,

ограничаващи

предприемачите

и

техните действия в интерес на намаляване на данъчното изчерпване.
Определено отговорът е отрицателен.
8. При анализа следва да се обърне внимание на необходимостта от
ефективното използване на базата информация за данъкоплатците, с
които днес разполагат финансовите инспекции. Представени са
инструментите, засягащи апликациите и информационните системи,
използвани от финансовите инспекции в четирите воеводства на
полската данъчна администрация. Предложени са възможности за
използване на отделните инструменти за противодействие на
данъчното изчерпване.
9. Самият опит за определяне на административните бариери води до
риск от данъчно усложнение на полската данъчна система, свързан с
действащите връзки между отделните елементи на тази система.
Трябва

да се направи опит за опростяване на полската данъчна

система, особено относно разпоредбите на материалния закон, чиято
сложна система надхвърля не само възприятията на предприемачите,
но също така и на самите работници във финансовия апарат.

7. Методология на изследването
Анализът на юридическите норми представлява:
a) оценка на юридическите норми, формиращи данъчната система в
Полша;
б) оценка на ефективността на действията на финансовите инспекции
от гледна точка на тяхната големина, качеството на обслужване, както и
източниците за натрупване и обработка на данните;
в) оценени са методите за набелязване на субектите за контрол;
г) оценка на сферата и видовете данъчно изчерпване, както и
начините за уплътняване на данъчната система.

Като главен метод е използвана индукцията. Тя се заключава в
извеждането на общи предложения или установяването правилността, въз
основата на анализ на емпирически констатираните явления и процеси.
Това е тип умозаключение, въз основа на подробностите за общите
свойства на явлението или предмета. Прилагането на този метод изисква
да се приеме максимата, че само фактите могат да представляват основата
на научното умозаключение. Към индукционните методи се отнасят
следните видове: анализи, експертизи, статистически данни, както и
научни документи, използвани при обществените изследвания.
Освен това в работата са използвани още

аналитичния и

синтетичен метод. Съгласно аналитичния метод се използват фактите,
които са налични, същите се анализират, прави се критична оценка,
изследването може да се раздели на части и на всяка от тях да се направи
анализ. Синтетическият метод разглежда реалността като сбор от
признаци, неговата реализация се заключава в търсенето на общи признаци
на различни явления и случаи, а след това свързването им в цялостна
съвкупност. Следователно, синтетическият метод изследва и определя
съвкупността на предмета на изследванията.
Прилагайки хибридния

подход е използвана

така наречената

триангулация на източниците на данни, тоест съпоставянето на
информацията по темата, методи и форми, както и теоретичната
триангулация – която се заключава в анализа на придобитите данни от
съдържанието на

различни теоретични концепции за управлението и

организацията в пространството на данъчното облагане.
Опитни методи:
Като основни инструменти за извършването на широк анализ и
оценка на административните и организационно детерминанти на
данъчното изчерпване са използвани:

a)

сравнителният

анализ

на

юридическата

специфика

на

функционирането на полската данъчна система и готовността за
реализация от органите за данъчен контрол.
б) функционалният анализ, който е използван с цел улавянето на
причинно-следствените

зависимости

на

изследваните

явления

за

ощетяване на държавния бюджет, както и начините за ликвидиране на
данъчните престъпления.
в) методът на изследване в динамична трактовка е съществен
както за цялостния поглед върху спецификата на функциониране на
проблемите, свързани с действието на административните, така и на
организационните детерминанти на данъчното изчерпване.
г) методът на статистическия анализ на изследваните проблеми и
зависимости.
Опитният процес, възприет при решаването на опитните проблеми
и верификацията на заложената опитна хипотеза, се състои от три етапа:
Първи етап (встъпителен) - концептуализация, формулировка на
главната хипотеза въз основа на целта на изследванията, опитния проблем
и възникващите от тях подробни проблеми.
Втори етап (принципиален) – извършване на съответните
изследвания както и на анализ на резултатите и верификация на приетата
хипотеза.
Трети етап (окончателен) - в който получените резултати са
послужили като основание за формулирането на окончателните
предложения, както и за писмената разработка на резултатите от
изследванията във формата на тази защита.

II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТРУД
Дисертационният труд с обем от 168 страници се състои от
въведение, изложение в четири раздела, заключение и библиография,
списък на таблиците, списък на графиките и списък на диаграми.
Съдържанието на разделите е разпределено в отделни параграфи, като в
края на всеки раздел са направени конкретни обобщения.
Библиографията съдържа 213 заглавия, от които на полски език и
английски език и интернет адреса.
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ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Описание на разделите:
Раздел първи на дисертационният труд “Юридически
конструкции за насърчаване на данъкоплатците за изпълнение на
данъчното задължение“
В първия раздел са представени явленията, засягащи данъчния риск,
данъчната престъпност, както и данъчната празнота. Подчертава се,
възможността от ограничаване на загубите на държавната хазна поради
възникването на данъчен риск. Акцентува се многократно, че предишните
действия на данъчните органи не винаги са били ефективни.
Обръща се внимание на проблема с измамите с данък ДДС, който
през последните години нараства в Полша. Затова спомага както
конструкцията на самия данък, така и липсата на усещане за избягване на
наказание при този вид престъпления.
Съвременното управление на данъчните служби, които са елемент на
публичната администрация отговарят за реализацията на бюджетните
приходи, управлението на дълговете, обслужването на данъкоплатците,
контрола. Констатира се, че въпросът, свързан със съществуващия подбор
на инструменти за влияние върху данъкоплатците е отчитането в тази
сфера на тяхното поведение. Данъкоплатците със своето поведение влияят
върху размера на изплатените данъци към държавния бюджет.
Многократно

се

подчертава

фактът,

че

поведението

на

данъкоплатците има съществено влияние върху размера на данъчната
празнота. Познаването на факторите, обуславящи поведението на
данъкоплатците позволява на данъчната администрация съзнателно да
влияе върху тях, както и широко да прилага действия, които не са
натоварващи за данъкоплатците и да управлява действията, изискващи
изпълнението на данъчните задължения спрямо субектите, действията на
които най-силно влияят върху възникването на данъчна празнота и наймного застрашават реализацията на целите на данъчната администрация.

Раздел

втори

на

дисертационният

труд „Ефективност

на

действията на финансовата инспекция в Полша“
Вторият раздел от докторската дисертация се отнася до ефективността
на финансовите инспекции. Един от важните инструменти, ограничаващи
данъчното изчерпване е

натрупването на данни за данъкоплатците, за

извършваните от тях различни форми на стопанска дейност. Финансовите
учреждения събират и съхраняват данните, свързани с дейността на
данъкоплатците с помощта на различни видове компютърни системи, бази
данни, както и регистри.
Във втория раздел се представя информация за

съществуващите

финансовите инспекции, както и за качеството на техните данъчни услуги.
Прави се извод, че мащаба на финансовата инспекция има огромно
значение за правилното функциониране на връзката финансова инспекцияпредприемач. Грешките на учреждението могат да се оценят след анализ
на друга инстанция или с решение на административния съд. Колкото са
по-малко решенията за дадено учреждение в полза на апелативни искове
и жалби, толкова е по-добро качеството на работа на институцията.
Демонстрират се

различени по

вид административни бариери,

възникващи от качеството на процесуалните публични услуги, които се
удостоверяват от финансовата инспекция при контактите с предприемача.
Раздел трети на дисертационният труд „Избор на субектите на
данъчен контрол“
Третият раздел си поставя амбициозната задача, да проследи
действията на данъчните служби, свързани с контрола върху стопанските
субекти. Счита се , че по-голямо значение имат действията на данъчните
органи в областта на данъчния контрол, за спазване на разпоредбите на
закона и в частност гарантирането на ефективността им при изпълнение
на данъчните задължения. Това е и началният стадий както на данъчното
поведение, така и на наказателно-финансови процедури.
В този раздел с констатира, че за да се реализира замисленият ефект

контролните действия трябва да се предшестват от съответните процеси на
определяне на субектите на данъчен контрол. В случаите, когато
контролиращият субект открива различен вид проблеми,

особено

значение имат действията на данъчните органи в областта на данъчния
контрол, предприетите мерки трябва да са адекватни на приетите законови
разпоредби.
Раздел трети на дисертационният труд

„Уплътняване на

данъчната система“
Четвъртият раздел се стреми да представи формите за насърчаване
на данъкоплатеца за изпълнение на данъчните задължения. Посочва се, че
държавата и нейните институции не създават приходи. Ако членовете на
държавната общност признават закономерността на съществуването както
на държавата, така и на другите публично-юридически институции трябва
да осъзнаят необходимостта от плащане на данъци, което ще позволи
адекватното функционирането на държавата. В продължение на годините
се е променяло не само възприятието на функциите на държавата, но са се
променяли също така принципите, свързани с натрупването на приходи,
принципите, които създават системата на събиране на данъци в държавата.
Справедливостта е основание за изграждането на рационална данъчна
система.
Посочва се, че получаването на обществено одобрение от действията
на публичната власт зависи от

спазването на принципите на

справедливост при създаването на данъчния закон. Данъчното разбиране е
свързано с адекватно отношение към данъците, данъчното облагане на
всяка обществената група, към която се отнася данъкоплатецът или с
която се отъждествява1, тази констатация хармонизира с обществената
реакция за данъчното облагане.
Определя се, че изключително важен елемент от насърчаването на
гражданите за изпълнение на данъчните задължения е повишаването на
1

A. Gomułowicz, J. Małecki, op. cit., стр. 250.

нивото на знания в областта на финансите, както и повишаването на
икономическото съзнание на обществото. Един от важните инструменти,
ограничаващи данъчното изчерпване, е създаването чрез финансовия
апарат на мотивационни условия, насърчаващи данъкоплатците за
доброволно изпълнение на данъчните задължения.
Посочват се методите и инструментите, с които разполага данъчната
администрация, както и възможностите за тяхното използване, и за
противодействие на данъчното изчерпване. На базата на горепосочените
изследвания се регламентират съществени действия за противодействие
на негативните явления на данъчно изчерпване, усъвършенстване

на

техническите, организационни и юридически средства, допринасящи за
увеличаването на ефективността при противодействието на данъчното
изчерпване. Такива са: централната система за управление на външния
риск,

организационните

и

юридическите

промени

в

обсега

на

"Извършване на икономически транзакции посредством Интернет",
"Разкриване, относно принципа, на значителни връщания на данъка от
стоки и услуги", както и "Извършване на транзакции вътре в общността".
Представят се

и предложения за нови юридически и организационни

решения, които позволяват извършването на разгърнати анализи на
данните, касаещи данъкоплатците, както и на онези, които избягват
заплащането на данъци.
Заключението е обобщение на трактовките в посочените раздели.
Практически предложения – принос в изследванията в развитие
1) Извършеният в докторската дисертация анализ на състоянието на
управлението на документацията и информацията от отделите на
правителствената данъчна администрация потвърди истинността на
хипотезата, че появата на данъчно изчерпване е резултат от
реакцията на данъкоплатците на данъчното облагане, в частност от
поведението, което се свързва с избягването на данъчното облагане.

То може да бъде ограничено с приемането и използването на
инструменти и техники, които позволяват да се определят субектите
и извърши анализ, които потвърждава възникването на високо ниво
на риск от проблема за избягване на данъчното облагане.
2) Във връзка с това е направено описание на процесите, който
съгласно приетата стратегия за управление на външния риск,
разкриват относително високото ниво на вредност за правилното
функциониране на данъчната система.

Очертаните тенденции за

риска не показват всички състояния, които пораждат потенциална
заплаха от възникването на данъчно изчерпване.
3) При желание ефективно да се управлява идентифицираният риск от
възникване на данъчно изчерпване е нужен достъп до информацията
за всички обстоятелства, свързани с този риск. По време на анализа
се обръща сериозно внимание на необходимостта от ефективното
използване на базата информация за данъкоплатците, с които сега
разполагат

финансовите

инспекции.

Регламентират

се

и

фактическите възможности за използване на отделните инструменти
за противодействие на данъчното изчерпване. Потвърждава се тезата
въз основа на данните от отделните региони за действията на
данъчната администрация, за разпространеното диференциране на
използваните инструменти и техники, както и че най-съществена е
липсата на цялостна концепция за определяне на данъкоплатците и
за контрол в сферата на избягване на данъчното облагане.
4) Значителен акцент се поставя върху използването в създавания вече
модел на централната система за управление на външния риск, на
дискриминационния анализ, резултатите от изследванията на който в
Полша показват, че той може да увеличи броя на разкриване на
данъкоплатците, които избягват данъчното облагане. Амбициозно се
представят предложения за юридически и организационни решения в
отделните пространства на риск от възникването на данъчно

изчерпване. Предложени са и
финансовите

инспекции,

модели на дейностите

организационни

решения,

функционират в практиката или да имат място

във

които

да

в работата по

внедряването на нови инструменти и методи.Предлага се при
анализа на пространствата на риска връщане към известната от
минали години «папка на данъкоплатеца», но в електронна версия.
5) Необходимо е

да се подчертае, че резултативен начин

за

противодействие на данъчното изчерпване е премахването на
причините, които са заложени в основата на това негативно явление.
Поради тяхната голяма разнородност от една страна и връзката им с
други явления от обществения живот, тяхното пълно отстраняване е
нещо нереално и имагинерно . Действията, извършени в няколко
основни сфери, като промяна съзнанието на гражданите, размера на
данъчното облагане, промени в разпоредбите на закона, както и
техническите и организационни усъвършенствания на данъчните
органи, трябва да съдействат единствено за противодействието на
данъчното изчерпване.
6) Към съществените действия се отнася развитието у данъкоплатците
на съзнанието, че навременното плащане на данъците е едно от
основните задължения спрямо държавата. Това е действие с
продължителен характер, ефектите от което могат да се очакват едва
след няколко години.
7) Правилно действащата финансова инспекция трябва да се насочва
към ограничаването или дори ликвидирането на административните
бариери, с цел категорично намаляване мащаба на данъчното
изчерпване.

На базата на извършените изследвания възниква

въпросът: дали темата за административните бариери, ограничаващи
предприемачите и техните действия в интерес на ограничаването на
данъчното изчерпване, е била изчерпана. Следва да се отговори, че
това е невъзможно. Проблемът е сложен, тъй като самият опит за

ограничаване на административните бариери води до последващ
риск от по-нататъшното усложняване на полската данъчна система,
поради действащите връзки между отделните елементи на тази
система. Трябва обаче да се направи опит за опростяване на полската
данъчна система, особено относно разпоредбите на материалния
закон, чиято сложна система надхвърля не само възприятията на
предприемачите, но и на самите работници от финансовия апарат.
Тези действия (опростяването на разпоредбите на материалния
закон)

трябва

да

допринесат

за

ограничаването

на

административните бариери и с това за ограничаването на данъчното
изчерпване.
8) Получаване от държавите- членки на ЕС на информация за
финансовите сметки, притежавани от полските данъчни резиденти в
чуждестранни финансови учреждения, както и за решенията по
делата за транзакционните цени в единици, влизащи в състава на
групата субекти, както и използването им при процедурите, насочени
към борбата с избягването на данъчното облагане и укриването на
доходи.
Практически предложения за формирането на местна данъчна
политика, ефективността на преференциите и данъчните
освобождавания и тяхното влияние върху местното развитие.
1. Постоянно

нарастващите

проблеми

в

обществото,

в

което

функционира и финансовата администрация, принуждава да се
извършват адаптиращи действия. Процесите на глобализация, които
се усилват, прогресиращата конвергенция на отраслите, развитието
на технологията, както и другите фактори, които позволяват
изграждане на интерактивни отношения в реално време между
участниците на пазара, не могат да останат безразлични за
администрацията. Глобализацията на действията на клиентите,

растящото юридическо и данъчно съзнание водят до това, че
данъчната администрация още днес трябва да планира как утре ще
изглеждат нейните отношения с клиентите. Ключово условие за
успеха

при

администрация,

изграждането
става

на

бъдещето

убеждението

за

на

финансовата

необходимостта

и

ангажирането на най-голям брой заинтересовани от непрекъсната
иновация

–

създаването

на

нови

продукти

(услуги),

усъвършенстването на процесите, разработката на нови модели за
бизнес.
2. Традиционният подход към клиента все по-често създава проблеми –
неговите методи не отговарят на потребностите и очакванията на
получателите и едновременно не носят очакваните ефекти във вид на
данъчни влияния (по-големи средства и запаси), както и не променят
стереотипа

на

възприемане

на

данъчната

администрация

в

обществото. Въпросът за избора на модела на изграждане на
отношенията с клиента на данъчната (финансовата) администрация e
от особена важност. Пред избора на традиционния и иновативния
модел – с пълна решителност трябва да се приеме иновативният. При
това веднага следва да се отбележи, че по много критерии той ще се
сближава с традиционните решения – поне като се имат предвид
навиците на обслужваните клиенти (които трябва само да се обучат в
сферата на новите решения), но също така и технологичните
ограничения на доста голяма група клиенти (в частност възрастни
лица – свикнали с личния контакт и формата на хартиеното
обслужване, както и на тези, които изказват по-голямо доверие към
лицата, обслужващи ги непосредствено).
3. Сред желаните направления следва да се отбележи, че водещи ще
бъдат- стремежът за изграждане на обществено доверие, позитивен
образ на финансовата администрация, както и необходимостта от
ориентиране на администрацията към потребностите на гражданина,

използването на съвременни и дружелюбни начини на комуникация
(следователно облекчаване на използването на съвременните
информационни технологии, както и тяхното адаптиране към
потребностите на ползвателите).
4. Приоритет е и необходимостта от добро право, чрез коригиране на
качеството на установеното право и неговото прилагане, в което ще
участва нововъзникнала организация. Нейната роля ще бъде не само
в прилагането на нововъзникващи юридически решения, но и
наблюдението на последиците в сферата на събиране на публични
данни, възможността за избягване на тяхното заплащане, както и
отстраняването на това поведение и тяхното коригиране чрез
предлагане на ефективни решения.
5. Следващо направление в процеса на иновацията е
организационните

промени,

които

се

извършват

свързван с
вътре

във

финансовата администрация – главно консолидацията й с цел
усъвършенстване на

действието

(в това

число

подобряване

боравенето с информацията и нейното използване), както

и

автоматизация на някои прости и повтарящи се процедури. Важен
въпрос е получаването и поддържането на образовани работници
със съответния опит, умеещи да реагират на честите промени в
правото и поведението на данъкоплатците, както и въпросът за
надлежното управление на тези кадрови резерви.
6. Фундамент за добре функциониращата държава са съществуващите
административни структури. Това, как се възприема цялата
администрация,

до голяма степен зависи

от подготовката за

действие на отделните учреждения, от това дали структурите на тези
учреждения

са

приспособяват

насочени
към

към
техните

стопански

промени

потребности.

или

се

Клиентът

(Данъкоплатецът) очаква от финансовите органи доброто им
функциониране, тоест снабдяването с висококачествени услуги. От

гледна точка на данъкоплатеца приоритет ще бъде удобството на
комуникацията с дадено учреждение, било то чрез близост на
местоположението или чрез достъпност на услугите в електронна
форма, както бързо, качествено и внимателно обслужване.
7. Внедряването на новите технологични решения и обезпечаването на
услуги по електронен път, с помощта на инструменти като например
call centre, мейл, чатове, мултичатове и други подобни е съвременно
направление за развитието на обслужването на клиентите на
учрежденията на държавната администрация. Не бива обаче да се
забравя, че се намираме в преходен период, в който от една страна
расте групата на

лицата, очакваща такива решения, а от друга

групата на лицата, която е по- многобройна – данъкоплатци,
привърженици на традиционната форма на контакт с учреждението.
Следователно, действията, които се предприемат не трябва да водят
до пълното ликвидиране на определени форми за непосредствено
обслужване в интерес на електронното обслужване, защото това би
могло да доведе до убиване на желанието на значителна група
данъкоплатци за доброволно изпълнение на данъчните задължения.
8. Ефективното

функциониране

на

учреждението

изисква

унифицирането на стандартите на обслужване както в електронна,
така и в непосредствената форма във всички учреждения в рамките
на цялата страна. Като се има предвид, че 90% от делата, уреждани в
учрежденията са стандартни налага необходимост от създаване на
нови процедури за поведение на всички управленци, както и
преструктурирането на

всяко учреждение в отдел, който ще се

занимава с решаването на проблемите, относно които не е
предвидено действие съгласно процедурите.
9. Необходимо е изграждане на център за вземане на решения, свързани
с развитието на информационните услуги в данъчната система, така
че предложението, което се изпраща на данъкоплатците от една

страна да задоволява техните очаквания, а от друга да бъде част от
общата визия за развитието и функционирането на тези услуги.
Въвеждането на новата концепция за обслужване на документите
трябва има определени времеви рамки, която да регламентира, кога
ще бъде закрита предходната система за отчет на документите.
10.Голямо значение за доброто и ефективно функциониране на
администрацията ще има въвеждането на различни опростявания,
било то на предходни законодателни промени или също така чисто
технически (напр. в сферата на опростяване на начина за попълване
на данъчни декларации). Следва обаче да се знае, че тези промени
трябва да се предхождат от широки информационни кампании,
насочени към данъкоплатците, както и съответната подготовка на
работниците в учрежденията.
11.За финансовата администрация ползата от прилагането на новите
форми ще бъде свързана с повишаване нивото на удовлетвореност на
данъкоплатците от услугите и подобряване на общественото мнение
и комуникацията с данъкоплатците. Вътре в организацията това ще
доведе до ефективност в

събиране на данъците, ограничаване на

средствата и усилията, свързани с реализирането на конкретните
дела, както и ограничаване на непосредствените посещения на
данъкоплатците

в

учрежденията.

Ползите,

извлечени

от

данъкоплатците в резултат от внедряването на предлаганите промени
се свеждат до

ефективност в

обслужването, подобряване

качеството на услугите, както и тяхното унифициране, увеличаване
на знанията и данъчното съзнание, индивидуален подход към всеки
данъкоплатец и бързото реагиране на неговите потребности, а не на
последно място

повишаване нивото на удовлетвореност

от

качеството на получаваните услуги.
12.Внедряването на системата за телематика и механизма за анализ на
риска ще намали измамите със стоки

и услуги от организирани

престъпни групи, както и свързаните с тях престъпления.
13..Въвеждане на модела на разделно плащане да се регламентира като
главен принцип, при който разделянето на плащанията

за

доставените стоки или оказани услуги, които се заплащат от
купувача, да се разпределят, чрез квоти и за двете страни.
14. Разделяне на данъчното облагане на работните заплати, както и на
стопанската дейност, независимо от юридическата форма, в която тя
се осъществява, както и данъчното облагане на паричните ползи.

IV. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОНИЯ ТРУД
1. Въз основа на систематизирането на съществуващите теоретични
възгледи

се

регламентира

обществено-икономическата

и

обществено-историческата същност на категорията "избягване
плащането на данъци" като категория, която е съпровождала цялата
данъчна история на човечеството.
2. Данъчните измами в работата се разглежда като дейност на

стопанските субекти, имащи за цел прехвърлянето на данъчното
облагане върху други юридически субекти.
3. Обосновани и разкрити са два главни типа фактори – обективни и
субективни, които определят данъчното поведение.
4. Формулирана

е

нова

класификация

на

икономическите,

обществените, юридическите, психологическите и другите фактори,
които определят вектора на данъчните навици на данъкоплатеца.
5. Обосновано интегрираният подход за решаването на проблема с
избягването на плащането на данъци от предприемачите, по никакъв
начин не трябва да се възприема само през призмата на нанесената
вреда на държавния бюджет, но при това би следвало да се уважи
необходимостта от цялостност на данъците и преразпределението на
справедливостта в обществената и стопанската сфера.
6. Формулирани са съответните предложения, касаещи ликвидирането
на данъчната престъпност, както и на данъчната празнота.
7. Оценено е влиянието на административните и организационните
детерминанти на данъчното изчерпване върху данъчната система в
Полша.

V. СПИСЪК НА ПУБЛИКУВАНИТЕ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С
ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА
1.

И. Пшихоцка, Действия, насочени за ограничаване на пропуснати
приходи от плащане на данъци в Полша, Полско научно издателство,
Варшава 2015, ISBN 978-83-01-18158-1, стр. 259
2.
И. Пшихоцка, Европейска интеграция, Полско научно издателство,
Варшава 2013, ISBN 978-83-01-16923-7, стр. 203
3. И. Пшихоцка, Данъчни проблеми на МСП в Полша, Полско научно
издателство, Варшава 2013, ISBN 978-83-01-17263-3, стр. 82

4. И. Пшихоцка, Wybrane problemy podatku od towarów i usług, Difin,
Варшава 2012, ISBN 978-83-7641-761-5, стр. 125
5. И. Пшихоцка, Данъчни задължения, Полско научно издателство,
Варшава 2012, ISBN 978-83-01-16924-4, стр. 126
6. И. Пшихоцка, Отношението на малките и средни предприятия към
влизането на Полша в Европейския съюз, издателство Сигма, Варшава
2012, ISBN 978-83-60829-44-8,5. стр. 113
7. И. Пшихоцка, Избрани проблеми на публичните финанси,
издателство Сигма, Скерневице 2011, ISBN 978-83-60829-36-3, стр.
101
8. И. Пшихоцка, Детерминанти на развитието на малките и средни
предприятия в Полша, издателство Сигма, Скерневице 2011, ISBN
978-83-60829-32-5, стр. 146
9. И. Пшихоцка, Насоки за развитието на малките и средни предприятия
в Полша, издателство Сигма, Скерневице 2010, ISBN 978-83-60829-219, стр. 157
10. И. Пшихоцка, Финансово състояние на предприятията, II изменено и
поправено издания, издателство Сигма, Скерневице 2009, ISBN 978-8360829-11-0, стр. l08
11. И. Пшихоцка, Малките и средни предприятия в епохата на
настъпващата глобализация, издателство Сигма, Скерневице 2009, ISBN
978-83-89850-99-7, стр.147
12. И. Пшихоцка; Х. Чапкоуска; M. Maксимчук, Функциониране на
съвременните предприятия – общи бележки и по-специално по
отношение на кризисните ситуации, [в:] A. Ейсмонт, K. Куцаб-Бонк,И.
Пшихоцка, Трансграничност като фактор за развитието на региона
(по примера на Подляска област) Том II сътрудничество на Полша с
източния си стопански съсед – избрани фактори, издателство PWSZ в
Сувалки, Сувалки 2014, стр. 247-265.
Моето участие представлява 30%. Моят принос се отнася до
представянето на риска в стопанската дейност.
13. И. Пшихоцка, Данъкът ДДС по отношение на функционирането на
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