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Streszczenie Rozwój gospodarki elektronicznej i nowoczesnych technik 
informatycznych znajduje swoje odzwierciedlenie również w systemie 
organizacji administracji publicznej. Unijna integracja stawia przed administracją 
nowe wyzwania. W wielu krajach Unii Europejskiej wprowadzenie serwisów 
obsługi obywatela i podmiotów prawnych w sprawach administracji publicznej, 
a w szczególności opłat podatkowych, celnych, niezbędnych informacji dla 
prowadzenia działalności gospodarczej przyniosło oszczędności w administracji 
publicznej jak i poprawę jakości obsługi obywatela i podmiotów gospodarczych. 
Z myślą o takich rozwiązaniach Minister Finansów uruchamia projekt e-podatki, 
który jest jednym ze strategicznych przedsięwzięć zmierzających do poprawy 
obsługi podatkowej obywatela i wdrożenia nowej jakości funkcjonowania 
aparatu skarbowego. Każdy podatnik będzie mógł komunikować się i rozliczać 
z administracją podatkową przez internet, zamiast składać jak dziś papierowe 
deklaracje i podania. 
 
 
E – taxes in Poland  - the present state and perspectives of development  
 
Development of the electronic economy and modern computing techniques is 
also reflected in the system of the public administration. The European Union 
integration challenges the public administration. In many countries of the EU, the 
introduction of the citizen and legal entities electronic service, especially in the 
area of tax payments, customs duty and business information, has brought 
savings in the public administration. Furthermore, it has also improved 
functioning of the citizen and legal entities tax service. Therefore, the Finance 
Minister has started the E – tax project, which is supposed to reform the tax 
service. Additionally, the government is going to be put a new quality in the 
functioning of the Inland Revenue into practice. Consequently, each taxpayer 
will be able to communicate with the tax administration and they will have 
a chance to submit the tax return through the Internet, instead of handing in paper 
documents and waiting in long queues as it is at present. 
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Wprowadzenie 
Rozwój mediów elektronicznych, dynamiczna ekspansja technologii 

informacyjno- komunikacyjnych, zrewolucjonizowały wszystkie niemal 
dziedziny naszego życia. Dzięki nim całkiem inaczej się dziś uczymy, inaczej 
pracujemy, inaczej spędzamy wolny czas. Rozwój nowych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych uruchomił i w dalszym ciągu napędza 
proces, który określa się dziś powszechnie mianem rewolucji informacyjnej bądź 
elektronicznej. Proces ten przekształca światową gospodarkę, a także kulturę w 
stopniu równie znaczącym i równie daleko sięgającym, jak niegdysiejsza 
rewolucja przemysłowa. Rozwój gospodarki elektronicznej i nowoczesnych 
technik informatycznych powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie również 
w systemie organizacji administracji publicznej. Wielu z nas korzysta codziennie 
z poczty elektronicznej, serwisów internetowych i z bankowości internetowej. 
Dla wielu jest to narzędzie łatwe i dostępne, które powinno również służyć 
załatwieniu np. spraw podatkowych. Doświadczenia europejskie wskazują, 
iż wprowadzenie serwisów obsługi obywatela i podmiotów prawnych 
w sprawach administracji publicznej - a więc opłat podatkowych, celnych, 
niezbędnych informacji dla prowadzenia działalności gospodarczej przyniosło 
oszczędności w administracji publicznej1 jak i poprawę jakości obsługi 
obywatela i podmiotów.  

Z myślą o takich rozwiązaniach Minister Finansów uruchamia projekt 
e-podatki, który jest przedsięwzięciem zmierzającym do poprawy obsługi 
podatkowej obywatela i wdrożenia nowej jakości funkcjonowania aparatu 
skarbowego. E-podatki mają być scentralizowanym systemem do obsługi 
wszystkich zagadnień podatkowych w Polsce, który również ma pozwolić na 
rozliczanie się podatników przez Internet.  
Społeczeństwo informacyjne a administracja elektroniczna  

Tradycyjne społeczeństwo industrialne, którego strukturę i reguły 
funkcjonowania zdążyliśmy już jako zbiorowość przyswoić, które zdołaliśmy 
przemienić w sprawdzoną, przewidywalną rzeczywistość, ulega postępującej, 
nieprzerwanej i nadzwyczaj szybkiej transformacji, przeobrażając się w nową 
formę organizacji życia, tj. społeczeństwo informacyjne. Termin „społeczeństwo 
informacyjne” kładzie nacisk na fakt, iż zastosowanie i rozwój infrastruktury 

                                                
1 Stosowanie postępu technicznego wpływa na wypieranie czynności ludzkich 
w administracji - szczególnie w zakresie funkcji ewidencyjnych i obliczeniowych. 
Przykładem konieczności stosowania nowych technik informacyjno komunikacyjnych 
(element e administracji) jest automatyczny system przetwarzania danych, tzw. ADP. 
Podstawowym obszarem ADP jest załatwianie spraw masowych i rutynowych, tzn. zadań 
jednorodnych występujących w dużej ilości. Wskazane jest aby zadania występowały 
okresowo, co umożliwi ich hurtowe załatwienie. Typowymi przykładowymi zadaniami 
są związane z obliczeniem wysokości rent, emerytur, czynszów, podatków, wynagrodzeń 
itp. Te oraz wiele innych podobnych zadań nie udałoby się załatwić w obecnej dobie bez 
wykorzystania przez administrację ADP. Zadania przy wykorzystaniu ADP są 
wykonywane bezbłędnie przy założeniu, że dane są prawdziwe, a programy niezawodne.  
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informacyjnej ma przede wszystkim - oprócz wielkiego znaczenia dla ekonomii-
daleko idące konsekwencje społeczne. Społeczeństwo informacyjne oznacza 
możliwość szerokiego dostępu do informacji, usług i rozrywki na życzenie, 
swobodnego operowania danymi, możliwości przeprowadzania rozmaitych 
operacji na odległość, podjęcia komunikowania w dowolnej chwili i z dowolnego 
miejsca świata połączonego w wirtualną całość za pomocą sieci 
telekomunikacyjnej2. 

Podstawowymi warunkami, aby społeczeństwo uznać za społeczeństwo 
informacyjne są: 

ϖ rozbudowana sieć telekomunikacyjna, która swoim zasięgiem 
obejmowałaby wszystkich obywateli, 

ϖ rozbudowane i dostępne publicznie zasoby informacyjne, 
ϖ kształcenie społeczeństwa w kierunku dalszego rozwoju, tak aby 

wszyscy mogli w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają środki masowej 
komunikacji i informacji. 

Do rozpowszechniania się pojęcia „społeczeństwo informacyjne” znacząco 
przyczynił się dokument „Europa i społeczeństwo globalnej informacji, zalecenia 
Rady Europejskiej”, opublikowany przez Komisję Europejską w 1994 roku3. W 
dokumencie tym zostały zawarte opinie na temat zmian zachodzących pod 
wpływem nowoczesnych technologii teleinformatycznych we współczesnym 
świecie, a także związane z tym szanse i zagrożenia. 

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu na zbudowanie sprawnie 
działającego systemu zinformatyzowanej administracji. Każdy z krajów Unii 
Europejskiej, w tym Polska, powinien odnaleźć swoją ścieżkę rozwoju 
informatyzacji ze względu na własną kulturę, tożsamość narodową, system 
prawny i instytucjonalny. Nie ma żadnych przeszkód, aby czerpać doświadczenia 
z rozwiązań, które okazały się sukcesem w innych krajach. Sukces procesu 
informatyzacji może być osiągnięty poprzez wykorzystywanie zysków płynących 
z synergii działań oraz unikaniu powielania już raz popełnionych błędów. W 
zasadzie podstawowym celem jest wprowadzenie administracji opartej na 
wiedzy, której elementami są personalizacja usług, konsolidacja informacji 
i racjonalizacja procesów back-office. Możliwości komunikacyjne oraz 
wykorzystanie sieci informacyjnych sprzyja organizacji pracy opartej na 
zespołach zadaniowych zorientowanych procesowo. Zespoły te powinny 
jednocześnie korzystać ze wspólnej bazy danych i wiedzy tak, aby nie dopuścić 
do utraty potrzebnych informacji, lub do popełnienia błędów podczas współpracy 
między zespołami. Każdy z nich korzystając z posiadanych informacji, jak 
i wiedzy i doświadczenia członków danego zespołu tworzy nową wartość tych 
zasobów. Kolejny zespół korzystając z już opracowanych rozwiązań zwiększa 
ich wartość na bazie własnych informacji i wiedzy. Po realizacji danego zadania, 
                                                
2 R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne, cyberkultura, sztuka mediów, Kraków 
2002, s.11 
3 M. Markowska, Europa społeczeństw informacyjnych,  (w:) Zarządzanie wiedzą 
i informacją w społeczeństwie sieciowym, pod red. M.Morawskiego, Wałbrzych 2003, 
s.79 
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zespół ulega rozwiązaniu, a nowe cele powodują powstanie nowych komórek 
organizacyjnych. Dzięki sieciowej organizacji pracy możliwe jest więc odejście 
od łańcucha wartości na rzecz sieci wartości4. Sukces informatyzacji Polski, a co 
za tym idzie rozwój elektronicznej administracji, zależy od silnego centralnego 
przywództwa, zdefiniowania kompleksowej wizji, strategii zasobów, 
modelowych rozwiązań w aspekcie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy. Główne elementy kształtujące elektroniczną administrację 
przedstawia schemat 1. Po analizie schematu można pokusić się o stwierdzenie, 
iż po stronie popytowej wykorzystywane są nowoczesne technologie 
informacyjne i komunikacyjne, które mogą wspierać i wpływać na poprawę 
jakości świadczenia usług w sposób tradycyjny. Istotny staje się fakt, że 
technologia nie zastąpi pracowników zajmujących się bezpośrednio obsługą 
klienta w momencie, gdy takie działanie będzie prowadziło do spadku 
personalizacji kontaktu, spadku jakości obsługi. Celem wprowadzania 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych jest wspieranie pracowników 
administracji publicznej w procesie świadczenia usługi oraz spowodowanie 
większej koncentracji na potrzebach użytkownika (klienta) usług publicznych. Po 
stronie podażowej zrealizowany powinien być reeingineering procesu 
administracyjnego. Zarządzanie sektorem publicznym nie sprowadza się jedynie 
do stworzenia portalu elektronicznej administracji, ale przede wszystkim do 
przeprojektowania administracyjnych procesów wewnętrznych, wdrożenia 
większej przejrzystości i otwartości działania, uczestnictwa obywateli w procesie 
podejmowania decyzji. Celem powyższego działania jest stworzenie usług, które 
są dopasowane do użytkownika, świadczonych poprzez wiele kanałów dostępu. 

                                                
4 P. Laskowski, Technologie informatyczne a zarządzanie w e-administracji 
samorządowej, (w:) Czwarta Konferencja Entuzjastów Informatyki, Chełm 2005, s. 77 
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Schemat 1. Główne elementy kształtujące elektroniczną administrację 

Źródło: M. Kleiber, W kierunku nowoczesnego urzędu, Ministerstwo Nauki 
i Informatyzacji, (www.mnii.gov.pl) 

 
Unia Europejska wprowadzając program e-Europe, który dotyczy także 

zinformatyzowanej administracji chciała, aby szeroka dostępność usług 
publicznych dla obywateli i przedsiębiorców była w państwach członkowskich 
(w tym również i tych, które wstąpiły do UE 1 maja 2004 roku) wprowadzona do 
końca roku 2005. W tym celu Rada Rynku Wewnętrznego wyodrębniła 20 
podstawowych usług publicznych on-line, które obejmują 8 usług dla 
przedsiębiorców i 12 usług dla obywateli i zostały zaprezentowane w tabeli 1.  

Usługi te zostały przeanalizowane pod kontem korzyści (kryteria: 
wolumen, zainteresowanie informatyzacją wśród usługobiorców, 
pracochłonność, liczba interakcji usługobiorcy z urzędem, komunikacja z innymi 
urzędami, czas trwania procesu) i łatwości wdrożenia w formie elektronicznej 
(kryteria: konieczność komunikacji pomiędzy urzędami wymagany poziom 
zabezpieczeń, obecne zaawansowanie informatyzacji).  

 
 

 

 

http://www.mnii.gov.pl)
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Tabela 1. Lista dwudziestu usług publicznych on- line 

USŁUGI PUBLICZNE DLA 
OBYWATELI 

USŁUGI PUBLICZNE DLA 
OSÓB PRAWNYCH 

• PODATEK OD OSÓB 
FIZYCZNYCH                        
( deklaracje podatkowe, oceny 
należności podatkowych), 

• POŚREDNICTWO PRACY 
(usługi urzędów pracy), 

• UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE (zasiłki dla 
bezrobotnych, rodzinne, 
stypendia naukowe), 

• DOKUMENTY 
TOŻSAMOŚCI (dowód 
osobisty, paszport, prawo 
jazdy), 

• REJESTRACJA POJAZDU,  

• POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ, 

• POLICJA - OBSŁUGA 
ZGŁOSZEŃ, 

• KATALOGI BIBLIOTEK 
PUBLICZNYCH I ICH 
PRZESZUKIWANIE, 

• AKTY STANU 
CYWILNEGO (akta 
urodzenia, zawarcia związku 
małżeńskiego, zgonu), 

• REKRUTACJA NA STUDIA, 
• ZMIANA ADRESU 

ZAMELDOWANIA, 
• USŁUGI ZWIĄZANE ZE 

ZDROWIEM. 
 

• ZUS, 

• REJESTRACJA 
DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ, 

• PODATEK OD OSÓB 
PRAWNYCH(deklaracje 
podatkowe, oceny należności 
podatkowych),  

• PODATEK VAT (deklaracje 
podatkowe, oceny należności 
podatkowych), 

• DANE STATYSTYCZNE,  
• DEKLARACJE CELNE, 
• OPŁATY ZA 

KORZYSTANIE ZE 
ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO, 

• ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu działań na rzecz rozwoju 
elektronicznej administracji (e-Government) na lata 2005-2006, (www.mnii.gov.pl) 

 

http://www.mnii.gov.pl)
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Wykaz usług do przeniesienia w pierwszej kolejności na platformę 
elektroniczną na rzecz obywateli:5 

• Rozliczenie podatku dochodowego 
• Przeszukiwanie ofert pracy i pomoc w znalezieniu pracy 
• Uzyskanie praw do wypłaty zasiłków ZUS 
• Uzyskanie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu 
• Dostęp do katalogu bibliotek publicznych i ich przeszukiwanie 
• Zapisanie się na wizytę u lekarza. 
• Usługi świadczone na rzecz firm: 
• Rejestracja oraz rozliczenie dotyczące obowiązku ubezpieczenia 

społecznego pracowników 
• Zgłoszenia celne 
• Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT 
• Przekazanie danych statystycznych 
• Udział w zamówieniach publicznych. 
Nie ulega wątpliwości, że dziś wprowadzenie udogodnień technicznych 

w administracji publicznej jest wręcz niezbędne. Udogodnienia techniczne 
wynikające z postępu wiedzy i techniki wprowadzają pewne ułatwienia 
w kontaktowaniu się obywatela z organami administracji, a także pozwalają na 
łatwiejsze przekazywanie informacji płynących od organów do obywatela 
Projekt e-podatki 

Wiodącym Urzędem Administracji Państwowej, który wdrożył elementy 
e-administracji, jest Ministerstwo Finansów RP6. W roku 2004 rozpoczęto prace 
nad projektem „e-Podatki”7, które mają na celu wyposażenie administracji 
państwowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją, wspierające 
realizację zadań ustawowych administracji skarbowej. Prace te zostały 
poprzedzone dwoma pilotażami, w których sprawdzono w praktyce pewne 
rozwiązania o charakterze technicznym i organizacyjnym. Są one związane z 
przesyłaniem przez podatnika dokumentów podatkowych w formie 
elektronicznej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wiarygodności 
i niepowtarzalności.  
 
 
 
 
                                                
5 Strona internetowa Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Wrota- wstępna koncepcja 
projektu, (www.mnii.gov.pl), s.8 
6 Na swojej stronie Ministerstwo pod adresem www.mf.gov.pl wprowadziło możliwość 
poboru formularzy podatkowych oraz udostępniło adresy i numery kont bankowych 
urzędów skarbowych 
7 Decyzją ministra Finansów nr 2/DI z dnia 10 maja 2004 został powołany Zespół ds. 
opracowania dokumentów niezbędnych dla uruchomienia przedsięwzięcia e-podatki 
tj. studium wykonalności i wniosku o jego dofinansowanie ze środków EFRR  
 

http://www.mnii.gov.pl)
http://www.mf.gov.pl
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Cele główne projektu e-podatki obejmują:  
• umożliwienie przekazywania, przechowywania i przetwarzania 

deklaracji podatkowych i podań w postaci elektronicznej oraz 
zapewnienie dostępu do informacji podatkowych on-line, a tym samym 
rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w kraju do 
poziomu umożliwiającego przedsiębiorcom (a docelowo wszystkim 
obywatelom) efektywne korzystanie z Internetu i elektronicznych usług 
publicznych,  

• integrację Centralnego Rejestru Podmiotów (budowanego 
w Ministerstwie Finansów poza projektem) – jako rejestru 
referencyjnego opartego na Krajowej Ewidencji Podatników – 
z pozostałymi państwowymi rejestrami referencyjnymi. Umożliwi to 
automatyczną wymianę informacji na drodze elektronicznej między 
Centralną Bazą Danych administracji skarbowej a innymi jednostkami 
administracji państwowej. 

Zakończenie prac nad tym projektem został przewidziany na rok 2012, 
wcześniej przez Internet będą mogli rozliczać się przedsiębiorcy. Najszybciej 
Ministerstwo Finansów chce wprowadzić projekt e-Deklaracje, czyli część 
adresowaną do przedsiębiorców. Pierwsze usługi spod znaku e-Deklaracji ruszą 
już za kilka miesięcy, a cały system dla przedsiębiorców ma być gotowy do 
końca przyszłego roku. Opracowany harmonogram projektu zakłada etapowe 
udostępnianie następujących usług: 

 przyjmowanie drogą elektroniczną deklaracji CIT i PIT-4 – w III 
kwartale 2006 r., 

 wysyłanie przez administrację podatkową potwierdzeń  
o złożonych deklaracjach – w III kwartale 2006 r., 

 przyjmowanie drogą elektroniczną deklaracji VAT, AKC i pozostałych 
PIT – w IV kwartale 2006 r., 

 przyjmowanie drogą elektroniczną deklaracji NIP – w I kwartale 2007 
r.,     

 dostęp podatnika do elektronicznej informacji o złożonych przez siebie 
deklaracjach – w I kwartale 2007 r., 

 przyjmowanie elektronicznych podań – w I kwartale 2007 r., 
 obsługa spraw na drodze elektronicznej, dwustronna komunikacja 

elektroniczna z podatnikiem – w II kwartale 2007 r 
 udostępnienie dedykowanej i ogólnej informacji podatkowej na portalu 

podatkowym – w III kwartale 2007 r. 
Pełna wersja elektronicznych usług podatkowych dla obywateli zostanie 

wdrożona pod koniec 2012 roku. Graficzną interpretację wdrażania systemu 
e-podatki autor przedstawia przy wykorzystaniu schematu 2.  
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Schemat 2. Proponowane fazy wdrożenia systemu e-Podatki 
 

 
Źródło: Opracowanie Ministerstwa Finansów RP: Wykorzystanie rozwiązań gospodarki 

elektronicznej w administracji państwa i systemie finansowym RP 
 

Wdrażany w pierwszej kolejności system e-Deklaracje ma obsługiwać 
deklaracje CIT, PIT, VAT, NIP, PCC. Przedsiębiorcy będą mogli składać 
elektroniczne deklaracje podatkowe na dwa sposoby:  

• wypełnić u siebie na komputerze pobrany z internetu albo z płyty CD 
formularz i odesłać go e-mailem (wersja przewidywana dla 
podatników rozliczających się sporadycznie),  

• za pomocą firmowego informatycznego systemu finansowo-
księgowego (dokument w formie pliku pocztą elektroniczną zostanie 
przekazany do urzędu). 

Wysyłane deklaracje i dokumenty będą musiały być opatrzone tzw. 
bezpiecznym podpisem elektronicznym - takim, który według prawa jest 
równorzędny z odręcznym. Ma to zapewnić pełną wiarygodność dokumentu 
i dać gwarancję, że nikt niepowołany nie zmienił jego treści. Dla przedsiębiorcy 
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oznacza to konieczność posiadania (wyrobienia sobie) takiego e-podpisu. System 
e-Deklaracje będzie także pozwalał przedsiębiorcy na śledzenie w internecie 
stanu jego sprawy, umożliwiał dostęp do informacji o saldzie jego rozliczeń 
z administracja skarbową itp. Oprócz składania deklaracji podatkowych 
przedsiębiorcy będą mogli wysyłać za pośrednictwem multimediów także inne 
dokumenty, np. podania. 

Resort finansów powołuje się na przykład pozytywnych doświadczeń 
z wprowadzania e- podatków w wielu państwach (z Europy zachodniej, Azji 
Południowo-Wschodniej oraz USA i Kanady). Jednym z najbardziej udanych 
oraz znanych w Europie jest Brytyjski system e-Deklaracja. Brytyjscy podatnicy 
mają wybór, co sprawia, iż kanał elektroniczny musi być atrakcyjniejszy od 
alternatywnych rozwiązań. Zaczęto od udostępniania elektronicznych formularzy 
deklaracji, a później uruchomiono portale, za pośrednictwem których świadczone 
są e-usługi. Schemat 3 przedstawia stopień przyswojenia e-Deklaracji przez 
podatników brytyjskich, którzy w okresie 5 lat zwiększyli ilość zgłoszeń 
podatkowych z 76.287 (na koniec 2001 roku) do ponad 2.500.000 (na koniec 
2005 roku). Z drugiej zaś strony należy pamiętać, iż choć systemy e-podatków 
przyspieszyły komunikowanie się urzędów skarbowych z podatnikami, to jednak 
nie wszędzie nowe rozwiązania cieszą się popularnością8.  
 

Schemat 3. Stopień przyswojenia systemu brytyjskiego systemu e-Deklaracji 

Źródło: Skuteczna realizacja e-Podatków: doświadczenia brytyjskie, Rada Doradcza 

EzGov (www.ezgov.com) 

                                                
8 W Belgii, w której dostęp do Internetu i e-usług ma ponad 80 proc. ludności, system nie 
przyniósł oczekiwanych efektów. Z rozliczania podatków drogą elektroniczną korzysta 
tam niecałe 4 proc. społeczeństwa. 
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Podsumowanie 

Rewolucja technologiczna powoduje, że jesteśmy świadkami szybkiej 
ewolucji pojęcia rządu i zarządzania państwem, a rozwój gospodarki 
elektronicznej i nowoczesnych technik informatycznych znajduje swoje 
odzwierciedlenie również w systemie organizacji administracji publicznej. W 
miarę upowszechniania się środków i metod komunikacji elektronicznej rosną 
oczekiwania obywateli i przedsiębiorców na realizację przez administrację usług 
elektronicznych obejmujących nowe obszary. Dla obywateli naszego regionu 
Europy, przez dziesięciolecia przywiązanych do ziemi "meldunkiem" (i innymi 
ograniczeniami administracyjnymi), istotne znaczenie ma możliwość załatwiania 
spraw niezależnie od tego, gdzie właśnie jesteśmy. W wielu krajach Unii 
Europejskiej wprowadzenie serwisów obsługi obywatela i podmiotów prawnych 
w sprawach administracji publicznej, a w szczególności opłat podatkowych, 
celnych, niezbędnych informacji dla prowadzenia działalności gospodarczej 
przyniosło oszczędności w administracji publicznej jak i poprawę jakości obsługi 
obywatela i podmiotów gospodarczych9.  

Z myślą o takich rozwiązaniach Minister Finansów uruchamia projekt e-
podatki, który jest jednym ze strategicznych przedsięwzięć zmierzających do 
poprawy obsługi podatkowej obywatela i wdrożenia nowej jakości 
funkcjonowania aparatu skarbowego. Administracja podatkowa zyskałaby nowe 
narzędzia informatyczne pozwalające na szybszą obsługę podatnika oraz na 
sprawne gromadzenie i analizę wszelkich informacji na jego temat. Resort 
finansów zakłada, iż poprawi to skuteczność organów podatkowych. Każdy 
podatnik zamiast składać jak dziś papierowe deklaracje i podania będzie mógł 
drogą elektroniczną komunikować się i rozliczać z administracją podatkową. 
Także za pomocą internetu podatnicy otrzymają dostęp do wszelkich informacji 
podatkowych - ogólnych i tych związanych z własnymi rozliczeniami 

Obecnie określany jest dopiero ogólny kształt przyszłego systemu. Projekt 
ma być wprowadzany etapami, a jego zakończenie resort finansów przewiduje 
dopiero na 2012 r. Wcześniej z tej drogi (tj. w formie elektronicznej) 
w kontaktach z fiskusem będą mogli korzystać przedsiębiorcy. 
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