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Ustawa wprowadzająca automatyzację załatwiania spraw przez
KAS z podpisem Prezydenta

10 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
(KAS).
Ustawa umożliwi dwustronną komunikację organów KAS z klientami przez e-Urząd Skarbowy (eUS).
Podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on-line. Nie będą też wnosić
opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń jeśli wnioski złożą przez e-US.
Zmiany w przepisach pozwolą na uproszczenie załatwiania spraw oraz szybką wymianę informacji z
klientami KAS. Komunikacja za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, poprzez serwis e-US lub aplikację
mobilną, będzie równoważna pod względem prawnym z wykonywaniem czynności w formie tradycyjnej. W
praktyce oznacza to wygodę i oszczędność czasu naszych klientów. Wejście w życie tej ustawy będzie miało
również wpływ na automatyzację pracochłonnych i czasochłonnych procesów realizowanych dotychczas
manualnie w urzędach skarbowych, co zwiększy komfort pracy w KAS – mówi szef KAS Bartosz
Zbaraszczuk.
System teleinformatyczny e-Urząd Skarbowy docelowo zastąpi Portal Podatkowy. Od momentu
uruchomienia e-US w lutym 2021 r. jego popularność cały czas rośnie. Użytkownicy logowali się już do niego
około 74,5 mln razy, korzystając z różnych e-usług, które są dostępne w serwisie np. Twój e-PIT. Zmiana
przepisów pozwoli na szersze niż dotychczas wykorzystanie usług online i zdalną obsługę naszych klientów
np. w procesie wydania zaświadczeń – dodaje zastępca szefa KAS Anna Chałupa.
Najważniejsze rozwiązania
e-US będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla pięciu grup klientów KAS:

1. podatników,
2. płatników,
3. pełnomocników,
4. komorników sądowych,
5. notariuszy.
e-US zapewni dostęp do informacji związanych z podatkami. Będzie też gwarantować pełną
transakcyjność – umożliwi załatwienie w sposób kompleksowy spraw podatkowych online, głównie z
zakresu VAT, PIT i CIT.
Osoby korzystające z e-US nie będą ponosić kosztów opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń.
Wprowadzimy również system teleinformatyczny „e-Koncesje”, który pozwoli na elektroniczną obsługę i
usprawnienie wydawania koncesji oraz zezwoleń.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem
niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.
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