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Tlačová správa: Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvanie na
projekt informatizácie
Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby
Finančnej správy I – Oblasť daňová“. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu
spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej, regionálnej i miestnej úrovni.
Národný projekt Elektronické služby Finančnej správy I – Oblasť daňová, prinesie
elektronizáciu procesov Daňového riaditeľstva SR a ich sprístupnenie občanom a podnikateľom
prostredníctvom kvalitných elektronických služieb.
Hlavnými operačnými cieľmi projektu sú:
- Zavedenie vysoko sofistikovaných elektronických služieb pre riešenie daňových agend
finančnej správy
- Vytvorenie jednotného, plne integrovaného informačného prostredia finančnej správy pre
riešenie daňových agend
- Zabezpečenie používania elektronických služieb daňových agend v kontexte slovenského
eGovernmentu podľa NKIVS
Naplnenie týchto operačných cieľov elektronizácie služieb bude viesť k naplneniu strategických
cieľov reformy daňovej správy definovaných vládou SR a MF SR. Jedným zo strategických cieľov je
cieľ - vytvoriť prostredie proklientsky orientovanej daňovej správy, ktorá prostredníctvom vhodných,
užívateľsky jednoduchých, zároveň však vysoko funkčných elektronických služieb zefektívni
komunikáciu s daňovými subjektmi a tým dosiahne efektívnejší výber daní.
Projekt má aj svoj technický cieľ, a to vybudovať štandardný daňový systém, ktorý spĺňa definované
požiadavky používateľov vrátane požiadaviek na nevyhnutnú transformáciu dát, rešpektuje procesný
model daňového systému, ako aj ostatných procesných modelov a zabezpečuje on-line transakcie a
výmenu dát medzi prevádzkovanými systémami DIS, vrátane nadstavbových projektov súčasného
APV DIS (prípadne DIS) a novými systémami ŠDS.
Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
na centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci
relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 49 900 000 € vrátane DPH.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 05.12.2011. Písomné vyzvanie
na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach
www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia
spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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