INFORMACJA PRASOWA
PORTAL PODATKOWY JUŻ DOSTĘPNY DLA OBYWATELI.
SYGNITY ODDAJE KOLEJNY ETAP REALIZACJI PROJEKTU E-PODATKI
Warszawa, 4 stycznia 2016 r. - Ministerstwo Finansów oddało do użytku kolejną funkcjonalność
Portalu Podatkowego. Funkcjonalność ta umożliwia wszystkim podatnikom bezpośredni kontakt
on-line z administracją podatkową.
Portal Podatkowy to system teleinformatyczny administracji podatkowej, który powstał w ramach
projektu e-Podatki. Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia jest Sygnity S.A. Portal służy do kontaktu
organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami w zakresie wnoszenia podań, składania
deklaracji oraz doręczania pism za pomocą komunikacji elektronicznej.
W sierpniu 2014 roku Sygnity oddało Ministerstwu Finansów pierwszy z dwóch etapów
Portalu Podatkowego będącego elementem nowego systemu e-Podatki. Uruchomiona wówczas
ogólnodostępna część miała charakter poradnikowy. Udostępniona dziś interaktywna platforma
dopełnia pierwszą część portalu o panel indywidualny podatnika dostępny po rejestracji do konta.
Dzięki technologii Sygnity podatnicy zalogowani do Portalu Podatkowego mają dostęp do większej ilości
usług i obsługi swoich spraw drogą elektroniczną. Funkcjonalności portalu umożliwiają dostęp on-line
do indywidualnych danych podatkowych i wymianę korespondencji z administracją podatkową.
Podatnik po zalogowaniu się będzie miał dostęp do złożonych deklaracji, dokumentacji prowadzonych
spraw podatkowych i informacji o stanie rozliczeń z US.
Druga odsłona Portalu Podatkowego umożliwia składanie dokumentów takich jak wnioski, korekty,
deklaracje czy zeznania podatkowe w formie elektronicznej. Odbywa się to za pomocą formularzy
interaktywnych lub kreatora dokumentów, które prowadzą użytkownika przez wypełnienie zeznania
podatkowego. Proces składania formularzy jest łatwiejszy dzięki funkcjonalności automatycznego
wypełniania części pól danymi. Stworzony w ten sposób dokument można zapisać, a wersję roboczą
edytować przed wysłaniem.
O ile pierwszy element Portalu Podatkowego stanowił jedynie źródło informacji dla podatnika, to
możliwość założenia indywidualnego konta jest już ogromnym udogodnieniem dla klientów administracji
podatkowej. Logowanie pozwala bowiem na dostęp do własnych danych podatkowych oraz na kontakt
drogą elektroniczną z organami podatkowymi. To niezwykle ważny moment dla idei e-państwa. Do tej
pory elektroniczna komunikacja obywatela z administracją w tak szerokim zakresie nie była w Polsce
możliwa - komentuje Roman Durka, Wiceprezes Sygnity S.A.
Sygnity od zawsze jest silnym graczem na rynku dostawców usług IT dla sektora publicznego. Podczas
realizacji projektu e-Podatki cały czas towarzyszy nam świadomość spoczywającej na naszych barkach
odpowiedzialności. Oddanie administracji podatkowej kolejnej funkcjonalności nowego systemu to dla
nas ogromna satysfakcja, a biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, również powód do dumy. Projekt
realizowany przez naszą firmę ułatwi życie milionom Polaków i zbliży nas do europejskich standardów
przyjaznej administracji – podkreśla Janusz R. Guy, Prezes Zarządu Sygnity S.A.
Wymienione funkcjonalności Portalu Podatkowego dotyczą podatków KP – Karta Podatkowa, PCC –
Podatek od czynności cywilnoprawnych, SD – Podatek od Spadków i Darowizn oraz PIT (w ramach
zeznania PIT-37). W ramach projektu e-Podatki Ministerstwo Finansów planuje włączać te
funkcjonalności w zakresie kolejnych podatków – PIT, CIT oraz VAT.

***

Dalszych informacji udziela:
Danuta Raczkiewicz-Chenczke
Prezes Zarządu Komplementariusza
Rc2 RACZKIEWICZ CHENCZKE CONSULTANTS
M. +48 506 074 642; T. +48 22 435 11 60
mail: danuta.raczkiewicz@rc2.pl

***
O Sygnity S.A.
Rozwój
Sygnity S.A. jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie (SGN). Oferuje rozwiązania własne, uzupełniane przez światowe produkty i technologie. Świadczy
pełen zakres usług od consultingu, poprzez realizację do outsourcingu projektów informatycznych dla dużych i średnich firm
najważniejszych sektorów gospodarki oraz instytucji administracji publicznej. Więcej informacji na stronie: http://www.sygnity.pl.
Ludzie
Dotychczas spółka zrealizowała kilka tysięcy projektów informatycznych dla klientów ze wszystkich branż polskiej gospodarki –
zarówno komercyjnych, jak i instytucji publicznych. Obecnie Sygnity może poszczycić się jednym z najliczniejszych zespołów
ekspertów na polskim rynku informatycznym.
Etyka
W Sygnity obowiązuje Kodeks Etyki w Biznesie, który precyzuje zasady prowadzenia przez nas biznesu. Firma tworzy trwałe
relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami firmy min. pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi jak
i inwestorami, oparte na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb.

