„Państwo w cyberprzestrz eni – od izolacji do współdziałania ”

Tomasz Strąk - Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej
w Ministerstwie Finansów
Agnieszka Kucharska - Dyrektor Departamentu Informatyzacji
w Ministerstwie Finansów

„Zintegrowany system wykrywania i eliminacji naruszeń prawa podatkowego”
W celu zwiększenia skuteczności analizy ryzyka i przygotowania rozwiązań systemowych w zakresie
przeciwdziałania i zwalczania oszustw podatkowych, w tym w zakresie podatku od towarów i usług
oraz podatku dochodowego od osób prawnych, a także poprawy skuteczności kontroli podatkowej,
skarbowej i celnej oraz zmniejszenia kosztów egzekwowania wypełniania obowiązków podatkowych,
Ministerstwo Finansów planuje wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wykrywania i Eliminowania
Naruszeń Prawa Podatkowego, obejmującego analizę ryzyka, planowanie i ewidencjonowanie
czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli skarbowej oraz obsługę Jednolitego Pliku
Kontrolnego (system rozproszony, składający się z wielu komponentów).
System zostanie wdrożony w ramach Programu do spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa
Podatkowego, którego celem, oprócz samego dostarczenia narzędzi informatycznych, będzie też
określenie kluczowych obszarów problemowych i priorytetowych zadań w zakresie zwalczania oszustw
podatkowych; formułowanie rekomendacji w zakresie wsparcia działań kontrolnych w obszarze
kontroli podatkowej, kontroli skarbowej i celnej oraz monitorowanie źródeł oszustw podatkowych oraz
identyfikowanie potrzeb i problemów administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.
Korzyści z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Wykrywania i Eliminowania Naruszeń Prawa
Podatkowego:
• Zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu państwa.
• Zmniejszenie skali dokonywanych oszustw podatkowych.
• Zwiększenie skuteczności dochodzenia zaległości podatkowych w postępowaniu egzekucyjnym
w wyniku poprawy szybkości wykrywania nieprawidłowości.
• Scentralizowanie systemu analizy ryzyka oraz typowania podmiotów do czynności weryfikacji.
• Efektywne zarządzanie kontrolą podatkową oraz kontrolą skarbową poprzez dobór czynności
weryfikacyjnych adekwatny do potencjalnego ryzyka.
• Poprawa konkurencyjności podmiotów prawidłowo realizujących zobowiązania podatkowe
poprzez ograniczenie destruktywnej działalności oszustów.
• Zmniejszenie uciążliwości procedur czynności sprawdzających i kontroli podatkowych dla
przedsiębiorców w wyniku kierowania zasobów do walki z oszustwami podatkowymi;
• Zmniejszenie czasu oczekiwania przez podatnika na zwrot VAT.
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