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Projekty społeczeństwa informacyjnego

9 elektroniczne faktury
9 elektroniczne rozliczanie podatków
9 elektroniczne płatności
9 elektroniczna komunikacja z administracją publiczną

Cele informatyzacji

9 wyższy poziom świadczonych usług,
9 większa efektywność resortu finansów,
9 zmniejszenie kosztów funkcjonowania,
9 znoszenie barier w komunikacji elektronicznej:


zmiany w opłacie skarbowej (znaczki opłaty skarbowej),



mniejsza cykliczność składania deklaracji,



unifikacja usług elektronicznych

Koordynacja projektów rządowych
9 wspólny katalog usług elektronicznych,
9 podpis elektroniczny,
9 ośrodki przetwarzania danych (serwerownie),
9 integracja państwowych rejestrów referencyjnych:


NIP,



PESEL,



CEPiK,



…

9 standardy techniczne i funkcjonalne,
9 ustawa o informatyzacji + rozporządzenia,

e-Deklaracje - cele główne projektu
 ułatwienie dla obywatela - wprowadzenie elektronicznej
platformy obsługi podatnika (e-deklaracje » e-podatki)
 zwiększenie efektywności płacenia podatków – proste
narzędzia, łatwe w dostępie,
 obniżenie kosztów funkcjonowania administracji
podatkowej,
 wprowadzenie i usprawnienie systemu wsparcia i
narzędzi pracy dla służb skarbowych i celnych
 integracja systemów i rejestrów w ramach
administracji państwowej

e-Deklaracje - korzyści dla podatnika
• Nowa jakość w obsłudze podatnika:
- ułatwienia w obsłudze podatników,
- zintegrowana obsługa podatnika (Biuro Obsługi Podatnika)
informacja świadczona w jednym miejscu (Centrum Informacji
Podatkowej),
- informacja on-line o stanie spraw i stanie konta rozliczeniowego

• Nowe usługi świadczone droga elektroniczną:
- komunikacja droga elektroniczną (podania, zaświadczenia,
wnioski, ...),
- elektroniczne formularze, (CIT, PIT, VAT, NIP, inne),
- elektroniczne płatności (płatności elektroniczne, opłata
skarbowa),

e-Deklaracje - korzyści dla resortu
• Nowa jakość dla administracji skarbowej
- elektroniczny obieg dokumentów - elektronicznych i
papierowych jako krok w kierunku work-flow
- centralizacja informacji o podatnikach,
- krok do centralnej rachunkowości,
- narzędzia do realizacji odmiejscowienia podatnika,
- poprawa efektywności zarządzania procesem obsługi podatnika
- odbiurokratyzowanie.

e-Deklaracje - rezultaty
• Rezultaty realizacji projektu:
- nowoczesne usługi on-line,
- rozpoczęcie budowy architektury opartej na usługach (SOA),
- modyfikacja systemu Poltax i innych aplikacji,
- modernizacja sprzętu komputerowego,
- rozbudowa sieci WAN:
- początek centralizacji systemów i baz danych.

Rozwój usług elektronicznych
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e-Deklaracje - cele bezpośrednie
¾

Umożliwienie przekazywania, przechowywania i
przetwarzania deklaracji podatkowych i podań w
postaci elektronicznej oraz zapewnienie dostępu do
informacji podatkowych on-line

(realizacja art. 3a § 1 i art. 168 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. – Ordynacja podatkowa).

¾

Integrację Centralnego Rejestru Podmiotów
(budowanego w Ministerstwie Finansów poza
projektem) – jako rejestru referencyjnego opartego na
Krajowej Ewidencji Podatników – z pozostałymi
państwowymi rejestrami referencyjnymi.

Planowane usługi dla przedsiębiorców
I.

Obsługa deklaracji CIT, PIT, VAT, NIP, PCC,

II.

Obsługa dokumentów innych niż deklaracje (np.podania),

III.

Sprawdzanie stanu sprawy,

IV. Dostęp do informacji o stanie rozliczeń podatnika,
V.

Aktualizacja danych o podmiocie,

VI. Potwierdzenie danych identyfikacyjnych podmiotu,
VII. Portal informacyjny i informacja dedykowana,
VIII. Centralny Rejestr Podmiotów jako rejestr referencyjny,
IX. Wydawanie zaświadczeń (w przyszłości),
X.

Płatności elektroniczne (w przyszłości).
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Legislacyjne:
-



Organizacyjne:
-



reorganizacja służb skarbowych,
sprawne zarządzanie projektem,
zamówienia publiczne

Technologiczne:
-



zmiany w przepisach prawa,
Inicjatywy ustawodawcze,
standaryzacja

e-PUAP (Wrota Polski),
podpis elektroniczny,
Implementacja różnorodnych technologii IT

Upowszechnienie wśród obywateli i
przedsiębiorstw – komunikacja i edukacja

Harmonogram realizacji projektu
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Biuro e-Podatki
Projekt architektury
Usługi zarządzania i asysta techniczna
Portal internetowy i aplikacja e-Podatki,
Centralna Baza Danych, aplikacje + usługi
Sprzęt komputerowy dla portalu e-Podatki,
Centralnej Bazy Danych i aplikacji e-Podatki
Repozytorium wzorów dokumentów
Platforma Integracji, systemy bezpieczeństwa
Dostosowanie systemów skarbowych
Zakup sprzętu dla US, IS, UKS
EOD - obsługa dok. Elektronicznych
Modernizacja sieci WAN
Informacja, edukacja, promocja
Ustawa o podpisie elektronicznym
Ordynacja podatkowa
realizacja przez Resort

procedura przetargowa i realizacja zamówienia

kontynuacja po zakończeniu projektu

Podział projektu na etapy
 e-Deklaracje – usługi on-line dla podmiotów
gospodarczych (CIT 2, PIT 4, PIT 5, PIT 11, VAT 7, NIP)
− przyjmowanie deklaracji CIT, PIT, VAT, NIP, PCC

- 16 sierpień 2006r.

− przyjmowanie dokumentów innych niż deklaracje

- 16 sierpień 2006r.

− Portal informacyjny i informacja dedykowana

- 16 sierpień 2006r.

− pełna obsługa deklaracji CIT, PIT, VAT, NIP, PCC

- 31 grudzień 2007r.

− pełna obsługa dokumentów innych niż deklaracje

- 31 grudzień 2007r.

− sprawdzanie stanu sprawy

- 31 grudzień 2007r.

− dostęp do informacji o stanie rozliczeń podatnika

- 31 grudzień 2007r.

− aktualizacja danych o podmiocie

- 31 grudzień 2007r.

− potwierdzenie danych identyfikacyjnych podmiotu

- 31 grudzień 2007r.

− Centralny Rejestr Podatników jako rejestr referencyjny - 31 grudzień 2007r.

 e-Podatki – pełna wersja usług elektronicznych
on-line dla obywateli i podmiotów gospodarczych

zakończenie całego projektu – koniec 2012r.

e-Deklaracje - planowane koszty
 Łączny koszt projektu
- koszty własne MF

– 152 mln zł:
– 12 mln zł,

- dofinansowanie SPO WKP 1.5 – 140 mln zł:
-

Unia Europejska

– 75%

-

wkład krajowy

– 25%

 Roczne koszty eksploatacji – 32 mln zł
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