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Streszczenie: 
Przeobrażania globalizacyjne mają bezpośredni wpływ na zmiany w gospodarce, rozwój e-
biznesu. Pośrednio wynika z nich również konieczność zmian w administracji podatkowej. Coraz 
większe oczekiwania społeczeństwa stanowią dla niej wyzwanie, które ona podejmuje. Między 
innymi z tego powodu dokonano częściowej cyfryzacji w prawie podatkowym: stworzone 
zostały projekty takie jak e-Deklaracje 2, e-Podatki czy e-Rejestracja. Istotne udogodnienie dla 
podatników stanowi również cyfrowe pełnomocnictwo. 
 
Abstract: 
Global transformations have direct influence on changes in the economy and growth of e-
business. Tax administration is forced to accommodate as an indirect effect. Public expectations 
stimulate uptaking of those challenges. Among other reasons this is the cause of partial 
digitalization in fiscal law such as development of e-Declaration 2, e-Taxes or e--Registration. 
Digital legal authorization has also became an important tool for tax payers. 
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