Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
Ministerstvo financií SR
Názov projektu:
Elektronické služby daňových agend Ministerstva financií SR
Opis projektu:
a) Východisková situácia
V súčasnosti sú služby daňovej správy zabezpečované Daňovým informačným systémom (DIS), ktorý zastrešuje
všetky činnosti daňovej správy. Pozostáva z Aplikačného programového vybavenia, ktoré bolo implementované v
r. 1996 a jeho súčasťou je Administratívny systém na správu dokumentov daňových agend, portál a VIES.
Riešenie umožňuje komunikáciu s daňovníkom v papierovej alebo elektronickej podobe, pričom elektronické
služby sú zamerané na poskytovanie elektronických tlačív a formulárov, v obmedzenej forme aj na spracovanie
vyplnených tlačív vybraných dokumentov. Interaktívne služby sú v súčasnosti poskytované len autorizovaným
používateľom (využívajúcim ZEP) a miera ich využitia je nízka. DIS v súčasnosti využíva 6.000 zamestnancov
daňovej správy.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Výsledkom projektu je integrovaný informačný systém Finančnej správy, ktorý umožní poskytovanie
elektronických používateľsky orientovaných služieb daňových agend transakčnej úrovne v súlade s cieľmi
Programu UNITAS. Zároveň bude integrovaný so základnými prístupovými komponentmi eGovernmentu a
ÚPVS. Riešenie zabezpečí vytvorenie personalizovanej osobnej schránky a účtu (saldo konta) daňovníka, ktorá
umožní najmä elektronicky pristupovať k jednotlivým službám v procesoch registrácie, vyrubovacieho konania,
daňovej kontroly a exekúcie a iných rozhodnutí ako aj k vybraným štatistikám a reportom, v jeho životných
situáciách. Z pohľadu verejnej správy riešenie umožní skvalitnenie riadenia vzťahov s daňovými subjektmi
elektronizáciou komunikácie a automatizáciou procesov s nastavením rozhodovacích pravidiel a workflow.
Zároveň integruje funkcie účtovníctva štátnych príjmov podporujúce včasnú distribúciu daní a príjmov, riadenie
fondov, čím znižuje čas na spracovanie a zvyšuje fiškálnu transparentnosť.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu bude prebiehať v 3 rokoch, pričom činnosti sú zoskupené do 7 hlavných fáz. V 1. roku
projektu sa predpokladá realizácia analýzy súčasného stavu a procesov, aktualizácia procesných modelov, ako aj
návrh nového riešenia ŠDS. Zároveň sa predpokladá začiatok fázy vývoja nového riešenia. V 2. roku projektu sa
ukončí fáza vývoja nového riešenia, ktorá sa bude prelínať s aktivitami implementácie riešenia: integrácia
riešenia a vytvorenie rozhraní na IS organizácií nevyhnutných pre zefektívnenie výmeny dát a testovanie nového
riešenia. V 3. roku projektu sa budú prelínať aktivity, ktoré začali v 2. roku projektu a to: integrácia riešenia a
testovanie, ktoré bude prebiehať až do uvedenia riešenia do produktívnej prevádzky. Celý projekt bude
podporovaný projektovým riadením v súlade s metodikou PRINCE2 a prostredníctvom aktivít informovania
verejnosti bude zabezpečená jeho publicita. Následné riadenie prevádzky bude v súlade so všeobecne
akceptovanými postupmi pre obdobné projekty (ITIL apod.). Pri vývoji riešenia bude aplikovaná metodológia
RUP.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Projekt elektronizácie daňových agend umožní zjednodušiť a zefektívniť všetky činnosti správy daní v oblastiach
evidencie a registrácie, vyrubovania a výberu daní, daňovej kontroly a exekučného konania a účtovania
daňových i nedaňových príjmov, čím sa zvýši pracovná výkonnosť. Register daňovníkov integrovaný na základné
registre, ako aj na ďalšie externé IS verejnej správy (OR SR, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, evidencia
vozidiel...) zabezpečí automatickú výmenu údajov o daňovníkoch a stave ich saldo konta ako aj automatizovanú
kontrolu dát, s priamym dopadom na spoľahlivosť a rýchlosť poskytovaných informácií. Daňovník bude môcť v
každom čase pristupovať k svojim údajom ako aj podávať podania a využívať služby daňových agend
prostredníctvom personalízovanej schránky, čím sa zníži množstvo papierových podaní, skráti doba vybavovania
služieb a nevyhnutných osobných návštev s pozitívnym vplyvom na spokojnosť občana/podnikateľa. Služby

daňových agend budú daňovým subjektom prístupné aj prostredníctvom integrovaných obslužných miest (IOM) a
call centra.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu bude v zodpovednosti MF SR (Daňové riaditeľstvo SR), ktoré bude hradiť
prevádzkové náklady systému z rozpočtovej kapitoly rezortu financií a zabezpečí jeho dennú prevádzku formou
technickej a užívateľskej podpory. Návratnosť investície sa prejaví najmä v úspore času tak na strane daňových
subjektov, ako aj na strane poskytovateľa služieb - daňovej správy. Návratnosť investície sa predpokladá v 7.
roku životnosti projektu. Tento údaj potvrdzuje nákladovo-výnosová analýza vypracovaná na základe metodiky
Cost-benefit analysis.
Výška schválenej pomoci:
49 790 999,00 €

Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje
nasledujúce informácie:
VK 10.6.2010
P.Kažimír, P.Bojňanský, M.Kollár, E.Dohnáliková, I.Ištvánffy
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú
os 1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o
delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo
dňa 22.12.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o
schválení/neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v súlade s odporúčaním Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.

