„Państwo w cyberprzestrz eni – od izolacji do współdziałania ”
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„Integracja służb i systemów informatycznych resortu finansów”
Brak integracji systemów informatycznych w resorcie finansów
• Dużym problemem administracji skarbowej jest rozproszenie jej struktur. W ogólnym zarysie
można powiedzieć, że w Polsce działają trzy służby, które zajmują się sprawami podatkowocelnymi. Są to: administracja podatkowa, służba celna oraz kontrola skarbowa.
• Każda ze służb ma swoje oddzielne systemy informatyczne, co utrudnia szybką wymianę
danych. Oszuści podatkowi działają szybciej niż poszczególne służby skarbowe i wymieniają
dane między sobą dużo szybciej.
• Rozproszone są również służby informatyczne świadczące usługi dla resortu finansów.
W praktyce nie ma centralnego zarządzania tymi służbami i brak jest możliwości optymalnego
wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów kadrowych w obszarze IT.
• Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej jest odpowiedzią na potrzebę usprawnienia
funkcjonowania aparatu skarbowego.
Szybka analiza ryzyka
• Dzięki nowym rozwiązaniom informatycznym, będzie prowadzona skuteczniejsza analiza
ryzyka.
• Dzięki danym z systemów informatycznych i odpowiednim narzędziom analitycznym
administracja skarbowa będzie w stanie dokładnie określić z jakim podatnikiem mamy do
czynienia. Czy jest to osoba zajmująca się oszustwami i próbuje wyłudzać pieniądze
z budżetu, czy jest to uczciwy, ciężko pracujący, prowadzący firmę obywatel. Zmniejszy się
liczba kontroli z przypadku czy losowych typowań do kontroli, jak ma to miejsce dzisiaj.
Zamiast tego, będą kontrole z dużym prawdopodobieństwem wykrycia nadużyć, oparte na
analizie wszystkich dostępnych o podatniku informacji.
Zwiększenie skuteczności pobierania należności podatkowych - JPK
• Zwiększenie skuteczności pobierania należności podatkowych oraz zmniejszenie luki VAT to
priorytetowe zadania, przed którymi stoi Ministerstwo Finansów. Celem jest powstrzymanie
wyciekania miliardów z budżetu. Ma w tym pomóc narzędzie umożliwiające szybkie
przeprowadzenie czynności sprawdzających i kontroli – Jednolity Plik Kontrolny.
Wprowadzenie od 1 lipca br. tego narzędzia, pozwoliło na usunięcie bariery w przekazywaniu
danych elektronicznych w spójny, ustandaryzowany sposób.
• JPK od 1 sierpnia 2016 r. - przyjmuje co miesiąc dane z ewidencji VAT od dużych
przedsiębiorców. Od 1 lutego 2017 r. rozpoczniemy jako administracja na przyjmowanie tych
danych od małych i średnich przedsiębiorców, a od 1 lutego 2018 r. od mikroprzedsiębiorców.
• Efektem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest skrócenie czasu kontroli,
zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów, a także uszczelnienie systemu
podatkowego i lepsze zapewnienie uczciwej konkurencji.
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