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SŁOWO WSTĘPNE 

Ten numer Przeglądu Nauk Stosowanych poświęcony jest w całości ogólno-
polskiej konferencji naukowej zatytułowanej „Praktyczne aspekty i możliwości 
wykorzystania potencjału naukowo- badawczego oraz transfer wiedzy pomiędzy 
sektorem nauki, a jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej”, która odby-
ła się w Opolu w dniach 13-14 marca 2018 r. z inicjatywy Izby Administracji 
Skarbowej w Opolu i Politechniki Opolskiej. W niniejszym numerze Przeglądu 
Nauk Stosowanych zamieszczono informacje o konferencji oraz opublikowano 
wybrane artykuły autorów wystąpień konferencyjnych. Wśród autorów artyku-
łów są zarówno pracownicy naukowi uczelni, jak również pracownicy i funk-
cjonariusze jednostek Krajowej Administracji Skarbowej. Wiele artykułów po-
siada dwóch autorów reprezentujących obydwa środowiska, co dowodzi współ-
pracy pomędzy tymi sektorami.  

Głównym celem tego naukowego wydarzenia była dyskusja i wymiana do-
świadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym uczelni a przedstawicielami izb 
administracji skarbowej z całego kraju dotycząca możliwych form i obszarów 
zacieśnienia współpracy obu środowisk. W trakcie dwóch dni konferencji teore-
tycy i praktycy mogli spotkać się i podyskutować o możliwościach oraz korzy-
ściach, jakie daje partnerstwo nauki z administracją skarbową. Ku satysfakcji 
Organizatorów konferencja charakteryzowała się wysokim poziomem meryto-
rycznym dyskusji, a jej tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem przed-
stawicieli obu środowisk. Mamy nadzieję, że publikacja będzie nie tylko źró-
dłem wiedzy, dobrych praktyk,ale także inspiracją dla innych jednostek admini-
stracji publicznej. 
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Przemysław KRAWCZYK 
Przemysław MISIURSKI 

ANALIZA DANYCH PODATKOWYCH  
– ZARYS PROBLEMU 

Streszczenie: W artykule przedstawiono zarys problemu analizy danych podatko-
wych wynikający z przetwarzania przez organy administracji skarbowej coraz to 
większej liczby danych pochodzących m.in. z Jednolitych Plików Kontrolnych 
(JPK). Zaprezentowano teoretyczne aspekty eksploracji danych oraz przedstawiono 
dostępne oprogramowanie pozwalające na dokonywanie złożonych analiz. W dal-
szej kolejności przedstawiono narzędzia stosowane w pracy analityka administracji 
skarbowej.  

Słowa kluczowe: eksploracja danych, analiza danych, JPK 

ANALYSIS OF TAX DATA - OUTLINE OF THE PROBLEM 

Summary: The article presents an outline of the problem of tax data analysis result-
ing from the processing by tax administration authorities of an ever-increasing num-
ber of data originating, i.a. from Standard Audit File for Tax (JPK). The theoretical 
aspects of data mining and the available software allowing for complex analyses are 
presented. Subsequently, the tools used in the work of the tax administration analyst 
are presented. 

Keywords: data mining, data analysis, Standard Audit File for Tax 

1. WSTĘP 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych informacji nt. 

analizy danych podatkowych. Administracja skarbowa stara się wdrożyć zcen-
tralizowany model zarządzania danymi. Model ten opiera się na założeniu, że 
tylko w ten sposób można zapewnić odpowiednią wydajność poprzez tworzenie 
dużych raportów (raporty oparte o dane z JPK), które po dodatkowej „obróbce” 
przekazywane są do użytkowników końcowych tj. pracowników działów czyn-
ności sprawdzających lub analiz odpowiednio urzędów skarbowych i urzędów 
kontroli celno-skarbowej. 

Systemy informatyczne, w tym systemy analityczne, powinny mocniej 
wspierać administrację skarbową w realizacji celów. Celami tymi jest zapew-
nienie bezpieczeństwa finansowego Polski, w tym efektywnego poboru podat-
ków i ceł. Realizacji tych celów służy proces centralizacji baz danych, centrali-
zacji procesu analiz, monitorowania poziomu ryzyka podatkowego, a także cen-
tralizacja typowania podmiotów do kontroli. Obecnie ogromnym wyzwaniem 
jest dynamiczny wzrost wolumenu gromadzonych i przetwarzanych przez admi-
nistrację skarbową danych dotyczących podatników, ich zachowań oraz szeroko 
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pojętego otoczenia biznesowego. Stąd od jakości zastosowanych narzędzi in-
formatycznych w dużej mierze zależy efektywność działań. 

Proces centralizacji baz danych opiera się na stworzeniu jednego źródła da-
nych w postaci tzw. „Fundamentu Danych”, na którym gromadzone byłyby dane 
wykorzystywane w analizach. Proces ten obejmuje konieczność integracji  
z kilkudziesięcioma źródłami danych (baz danych). Rozwiązanie to obejmuje 
dane zarówno o podatnikach, deklaracje podatkowe, ewidencje JPK-VAT skła-
dane co miesiąc i zawierające zestawianie wszystkich faktur oraz inne informa-
cje gromadzone lub wytwarzane przez administrację skarbową.  

Fundament Danych pozwoli nie tylko na zgromadzenie danych w jednym 
miejscu, ale także umożliwi optymalizację  wykonywania obliczeń. W powyż-
szym celu wykorzystywane są rozwiązania analityczne, oparte na relacyjnych 
bazach danych, jak i na technologii baz grafowych. Możliwe jest stosowanie 
szerokiego spektrum technik analitycznych, w szczególności technik eksploracji 
danych oraz technik SNA analizy sieciowej lub społecznej analizy sieciowej 
badania sieci społecznej, wykorzystujące teorię sieci i koncentrujące się na ana-
lizie stosunków pomiędzy elementami sieci (jednostkami, organizacjami itp.). 
W analizie sieciowej nacisk kładzie się na relacje i ich wzorce, z których wyni-
kają szanse i ograniczenia dla węzłów sieci. 

2. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY 
 - ZAKRES DANYCH WEJŚCIOWYCH 

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowych organizacji gospodarczych takich 
jak OECD11, IMF12 w ostatnich latach rozpoczął się proces upraszczania  
i ujednolicania rozliczeń podatkowych. Działania te mają na celu doprowadzić 
do poprawy przejrzystości transakcji finansowych. W związku z tymi działa-
niami, jednym z rozwiązań zarekomendowanych przez OECD, jest jednolity, 
międzynarodowy standard rozliczeń podatkowych, tzw. SAF-T (Standard Audit 
File for Tax). W wielu krajach europejskich funkcjonuje już SAF-T. Również 
Polska w 2016 roku wprowadziła swój model raportowania danych tzw. Jednoli-
ty Plik Kontrolny. Dzięki niemu organy administracji skarbowej mogą w łatwy 
sposób analizować sytuację podatkową firm i upłynnić ściągalność podatku 
VAT [ttps://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/ile-firm-zlozylo-jpk-vat-za-
styczen-2018/01htqrn]. Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem (bazą) danych, 
tworzonym z systemów informatycznych przedsiębiorcy, zawierającym infor-
macje o operacjach gospodarczych za dany okres, mającym układ i format 
umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Inaczej mówiąc, jest to standard, we-
dług którego przekazuje się dane do organów podatkowych [http://chem-
eng.utoronto.ca/~datamining/dmc/data_mining.htm]. 

                                                        
11 Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD - Organizacja 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
12 International Monetary Fund - IMF Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
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Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony ustawą z 10 września 2015 r. 
o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) 
w dodanym art. 193a, który w § 1 mówi: w przypadku prowadzenia ksiąg po-
datkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może 
żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach 
danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której 
mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą 
[Ustawa z  dnia 10 września 2015r.]. 

Elektroniczne raportowania miesięczne na cele podatku VAT (bez wezwania 
organu podatkowego) są obowiązkowe dla dużych jednostek od lipca 2016, 
małe i średnie podmioty obowiązek takiego raportowania mają od stycznia 2017 
[Voss G. 2017]. Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani 
jako czynni podatnicy podatku VAT (w tym mikroprzedsiębiorcy), mają obo-
wiązek przesłania do organów skarbowych tzw. JPK_VAT w formie elektro-
nicznej (poglądowy schemat przekazania niezbędnych danych prezentuje rysu-
nek 1). Według Ministerstwa Finansów za miesiąc styczeń pliki JPK_VAT 
przesłało 1,5 mln przedsiębiorców [ttps://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/ 
ile-firm-zlozylo-jpk-vat-za-styczen-2018/01htqrn]. 

Rysunek 1. Schemat przekazania danych JPK 

 
Źródło: http://www.edat.pl/enova365/jednolity-plik-kontrolny 
 
Formalności związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym wymusiły na 

przedsiębiorcach stosowanie odpowiednich systemów informatycznych, które 
ułatwiają przesłanie danych do organów administracji skarbowej. Tak duża ilość 
danych wysyłana przez podmioty gospodarcze wymaga również od instytucji 
skarbowych stosowania odpowiednich narzędzi informatycznych przeznaczo-
nych do ich analizy i ich eksploracji w celu pozyskania odpowiedniej wiedzy 
analitycznej. 
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3. EKSPLORACJA DANYCH 
Obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijanych dziedzin informatyki jest eks-

ploracja danych (ang. data mining). Duże zainteresowanie eksploracją danych 
wynika w główniej mierze z problemu efektywnego i racjonalnego wykorzysta-
nia danych nagromadzonych w bazach danych przez ogromną liczbę przedsię-
biorstw, jak również instytucji administracji publicznej czy ośrodków nauko-
wych [Morzy T. 1999]. 

Według definicji eksploracja danych to proces odkrywania wzorców, reguł, 
zależności w dużych zbiorach danych (hurtownie danych). Zasadniczym celem 
eksploracji danych jest wydobycie nowej – nieznanej informacji z baz danych 
lub ze zbiorów wiedzy [Olszak C.M., Bartuś K. 2009], [Racka K. 2015]. Eks-
ploracja danych integruje wiele dyscyplin wśród których można wymienić: sta-
tystykę, sztuczną inteligencję, systemy bazodanowe, optymalizację [Morzy T. 
1999].  

Rysunek 2. Eksploracja danych 
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3. Odkrywanie wzorców sekwencji - celem tych metod jest odkrywanie cza-
sowych wzorców zachowań, na podstawie analizy danych zmieniających się 
w czasie.  

4. Odkrywanie klasyfikacji - celem tych metod jest znajdowanie zależności 
pomiędzy klasyfikacją obiektów a ich charakterystyką.  

5. Odkrywanie podobieństw w przebiegach czasowych - celem tych metod 
jest znajdowanie podobieństw w przebiegach czasowych opisujących okre-
ślone procesy. 

6. Wykrywanie zmian i odchyleń - metody te pozwalają na znajdowanię róż-
nic pomiędzy aktualnymi a oczekiwanymi wartościami danych. 
 
W praktyce stosowanie różnych metod  eksploracji danych dla tego samego 

zagadnienia może okazać się korzystniejsze, gdyż zastosowanie jednej metody 
może nie być wystarczające do całościowego rozwiązania rozpatrywanego pro-
blemu [Racka K. 2015].  

Do skutecznego przeprowadzenia procesu analizy danych, prócz dobrej zna-
jomości badanej dziedziny, zbioru danych, czy wybrania właściwej techniki 
eksploracji, niezbędnym jest wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania. 

Na rynku oprócz programów komercyjnych takich firm jak: HP, IBM, MI-
CROSFT, ORACLE, SAS Institute, StatSoft dostępna jest duża liczba progra-
mów niekomercyjnych oferujących rozwiązania z zakresu eksploracji danych 
[Racka K. 2015]. Listę przykładowych programów do eksploracji danych przed-
stawia tabela 1. 

Tabela 1. Lista przykładowych darmowych programów do eksploracji danych 
Nazwa programu Typ licencji 

CMSR DATA 
Miner 

Licencja akademicka na trzy lata,  
wersja darmowa na 6 miesięcy 

Databionic ESOM 
Tools 

GNU GPL 

ELKI AGPL 
KNIME GNU GPL 
Mloss GNU GPL 
Mlpy GNU GPL 
Orange GNU GPL 
Projekt R GNU GPL 
Rapid Miner AGPL/ Proprietary (prawnie zastrzeżone) 
Rattle GUI GNU GPL 
SCaViS jądro silnika programu GPL, instalacja, 

dokumentacja, podzespoły darmowe ale 
nie do celów komercyjnych 

SenticNEt API Darmowy z umieszczeniem informacji: 
Copyright © 2012 Yuri Malheiros 

Weka 3 GNU GPL 
Źródło: [Racka K. 2015] 



67ANALIZA DANYCH PODATKOWYCH – ZARYS PROBLEMU

 

3. Odkrywanie wzorców sekwencji - celem tych metod jest odkrywanie cza-
sowych wzorców zachowań, na podstawie analizy danych zmieniających się 
w czasie.  

4. Odkrywanie klasyfikacji - celem tych metod jest znajdowanie zależności 
pomiędzy klasyfikacją obiektów a ich charakterystyką.  

5. Odkrywanie podobieństw w przebiegach czasowych - celem tych metod 
jest znajdowanie podobieństw w przebiegach czasowych opisujących okre-
ślone procesy. 

6. Wykrywanie zmian i odchyleń - metody te pozwalają na znajdowanię róż-
nic pomiędzy aktualnymi a oczekiwanymi wartościami danych. 
 
W praktyce stosowanie różnych metod  eksploracji danych dla tego samego 

zagadnienia może okazać się korzystniejsze, gdyż zastosowanie jednej metody 
może nie być wystarczające do całościowego rozwiązania rozpatrywanego pro-
blemu [Racka K. 2015].  

Do skutecznego przeprowadzenia procesu analizy danych, prócz dobrej zna-
jomości badanej dziedziny, zbioru danych, czy wybrania właściwej techniki 
eksploracji, niezbędnym jest wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania. 

Na rynku oprócz programów komercyjnych takich firm jak: HP, IBM, MI-
CROSFT, ORACLE, SAS Institute, StatSoft dostępna jest duża liczba progra-
mów niekomercyjnych oferujących rozwiązania z zakresu eksploracji danych 
[Racka K. 2015]. Listę przykładowych programów do eksploracji danych przed-
stawia tabela 1. 

Tabela 1. Lista przykładowych darmowych programów do eksploracji danych 
Nazwa programu Typ licencji 

CMSR DATA 
Miner 

Licencja akademicka na trzy lata,  
wersja darmowa na 6 miesięcy 

Databionic ESOM 
Tools 

GNU GPL 

ELKI AGPL 
KNIME GNU GPL 
Mloss GNU GPL 
Mlpy GNU GPL 
Orange GNU GPL 
Projekt R GNU GPL 
Rapid Miner AGPL/ Proprietary (prawnie zastrzeżone) 
Rattle GUI GNU GPL 
SCaViS jądro silnika programu GPL, instalacja, 

dokumentacja, podzespoły darmowe ale 
nie do celów komercyjnych 

SenticNEt API Darmowy z umieszczeniem informacji: 
Copyright © 2012 Yuri Malheiros 

Weka 3 GNU GPL 
Źródło: [Racka K. 2015] 

 

Duża grupa programów wymienionych w powyższej tabeli to programy na 
licencji GNU GPL, która daje możliwość użytkownikowi uruchamiania progra-
mu dowolną liczbę razy, a udostępniony kod źródłowy programu można mody-
fikować na własne potrzeby, a także rozpowszechniać. Natomiast licencja 
AGPL jest licencją wolnego oprogramowania uruchamianego przez sieć. Pro-
gramy na licencji AGPL są rozbudowywane i zmieniane na potrzeby odbiorców 
przez dużą liczbę informatyków [Racka K. 2015].  

Do głównych zalet niekomercyjnych programów zalicza się przede wszyst-
kim fakt, że użytkownicy mają do nich darmowy dostęp, a praca na tych pro-
gramach daje wiele możliwości obliczeniowych użytkownikom dorównując,  
a często przewyższając jakościowo programy komercyjne [Racka K. 2015]. 

4. ANALIZA DANYCH PODATKOWYCH  
- WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA 

Wykorzystywane w pracy analityka administracji skarbowej narzędzia, to 
oprócz programów komercyjnych, także KNIME i Neo4j. KNIME Analytics 
Platform jest otwartym oprogramowaniem analitycznym wykorzystywanym  
w celu integracji rozwiązań i technologii informatycznych oraz informacyjnych. 
Pozwala na wykonywanie analiz i obliczeń statystycznych, jak również drążenie 
danych, wykrywanie wiedzy z danych, stosowanie metod sztucznej inteligencji, 
wdrażanie automatycznych rozwiązań analitycznych czy procesów ETL. Plat-
forma udostępniona jest na licencji GNU General Public License, Version 3. 
Posiada ponad 2000 modułów, setki gotowych do uruchomienia przykładów, 
możliwość zwiększenia funkcjonalności poprzez instalacje dodatkowych rozsze-
rzeń. 

KNIME jest ciekawym rozwiązaniem dla badaczy danych. Posiada forum 
dyskusyjne, kanał na YouTube oraz pełną dokumentację dostępną z poziomu 
aplikacji. Pakiety instalacyjne dostępne są dla systemów: Microsoft Windows, 
Linux, Mac. Istnieje również wersja SDK pozwalająca tworzyć własne moduły. 

KNIME jest oprogramowaniem opartym na graficznym interfejsie użytkow-
nika. Procesy tworzy się głównie w sposób graficzny poprzez wykorzystanie 
gotowych modułów (nodes), które połączone ze sobą tworzą przepływy anali-
tyczne (Workflow). Takie podejście pozwala na łatwe zrozumienie zadań wyko-
nywanych w przepływie, powtarzalność analiz, zapewnienie jakości danych oraz 
pewność wyników. 

Integracja rozwiązań zapewnia ogromną funkcjonalność narzędzia. W Knime 
korzystając z rozszerzeń można m.in. wykonywać skrypty pisane w językach: 
java, python, R czy perl. Dodatki umożliwiają dostęp do algorytmów z aplikacji 
WEKA, wszelkich relacyjnych baz danych, takich jak: Microsoft SQL Server, 
IBM DB2, Oracle DB, PostgreSQL, MySQL, Firebird, SQLite oraz innych po-
siadających sterownik JDBC. Można również uzyskać dostęp do systemów Big 
Data jak Apache Hadoop, Hive, grafowych baz danych (Neo4j) czy baz NoSQL 
(MongoDB). Rozszerzenia powodują, że jest to kompletne środowisko dla anali-
tyka. 
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KNIME pozwala na wykorzystanie metodologii takich jak: analizy staty-
styczne, big data, text mining, patterns matching, web mining, ETL (Extract, 
Transform and Load), EDA - exploratory data analysis), Data mining, SNA – 
(Social network analysis), GIS – wizualizację danych na mapach, wizualizację 
danych (wykresy) oraz tworzenie raportów opartych na przygotowanych szablo-
nach. 

Neo4j to grafowa baza danych umożliwiająca przechowywanie grafów, po-
zwalająca na bardzo szybkie i proste przeszukiwanie zależności oraz powiązań. 
Platforma posiada wersję „Neo4j Community Edition” opartą na licencji GNU 
General Public License, Version 3. 

Zaletą jest brak sztywnych tabel czy schematów znanych z relacyjnych baz 
danych. Baza posiada 4 podstawowe typy obiektów: NODE, RELATIONS-
HIPS, PROPERTIES, LABELS. Nodes reprezentują dowolne obiekty umiesz-
czone w bazie, a RELATIONSHIPS określają relacje/zależności pomiędzy 
obiektami. Obiekty oraz relacje mogą posiadać dodatkowe atrybuty (PROPER-
TIES). Szczególnym typem jest LABELS – semantyczny typ danych dla obiek-
tów i relacji. 

Praca na bazie wykorzystuje język CQL (Cypher Query Language) podobny 
do SQL, prosty w nauce i wykorzystaniu języka zapytań i manipulacji na da-
nych. Nawiązuje do ascii-art. Interfejs dostępowy do bazy jest możliwy poprzez 
CLI (linię komend), przeglądarkę – własny portal www lub interfejs API. 

Baza pozwala na dużo szybsze wyszukiwanie skomplikowanych powiązań 
bazując na grafach, zastępując skomplikowane, wielopoziomowe złączenia JO-
IN znane z SQL i relacyjnych baz danych. 

Język Cypher pozwala na dopasowywanie obiektów i relacji. Pozwala two-
rzyć, uaktualniać, usuwać obiekty, relacje, nazwy semantyczne i właściwości. 
Neo4j posiada również możliwość wykorzystania wyzwalaczy (constraints)  
i indeksów w celu zwiększenia wydajności. Na danych można wykonywać ope-
racje arytmetyczne czy agregację danych. 

Bazę można zasilać wykorzystując język Cypher, importować dane z plików 
CSV oraz baz danych. 

Baza wspiera również możliwość instalacji rozszerzeń zwiększających funk-
cjonalność. Daje to np. bezpośredni dostęp do danych z baz relacyjnych, dodat-
kowych algorytmów analiz sieciowych, interfejsów dla języków programowa-
nia, takich jak java, python, dotnet, ruby czy php. Możliwa jest wizualizacja 
danych oraz analiza w aplikacjach dedykowanych do SNA jak Gephi. 

5. PROCES ANALIZY DANYCH PODATKOWYCH 
Celem optymalnego wykorzystania stosowanych technik analitycznych jest 

dwuetapowe, hybrydowe podejście, łączące najlepsze praktyki w zakresie iden-
tyfikacji ryzyka na poziomie obiektów oraz przepływów. Wyraźne rozdzielenie 
warstwy obiektów oraz przepływów gwarantuje skalowalność oraz pełną konfi-
gurowalność na podstawie przyjętych warunków brzegowych. 
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Identyfikacja podmiotów podwyższonego ryzyka oraz łańcuchów/sieci po-
wiązań transakcyjnych z wykorzystaniem wyżej opisanych rozwiązań jest pro-
cesem złożonym. W pierwszym kroku prowadzona jest integracja oraz podsta-
wowe czyszczenie danych, pozwalające na wygenerowanie zbioru analityczne-
go. Kolejny etap polega na nałożeniu na warstwę obiektów (także warstwę po-
wiązań) wyników reguł biznesowych – indukowanych i ewaluowanych m.in.  
z wykorzystaniem algorytmów drzew decyzyjnych, pozwalających na oznacze-
nie podmiotów (stanowiących wierzchołki sieci transakcyjnej), spełniających 
cechy wskazujące na ryzyko udziału w procederze wyłudzenia skarbowego wraz 
ze wskazaniem prawdopodobnej roli obiektu.  

Rysunek 3. Przykład zastosowania narzędzi do analizy danych 

Źródło: opracowanie własne. 
 
W drugim etapie następuje integracja ww. zbiorów w bazie grafowej Neo4j, 

a także wygenerowanie sieci, zawierających obiekty, spełniające wyspecyfiko-
wane we wcześniejszych krokach kryteria reguł biznesowych. Dla tak przedsta-
wionych relacji generowane jest w narzędziu analitycznym otoczenie dalsze, 
pozwalające zidentyfikować potencjalne źródła towaru lub beneficjentów oszu-
stwa.  
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Rysunek 4. Przykład zastosowania bazy grafowej Neo4j  
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Docelowo w warstwie analitycznej rozwiązanie takie gwarantuje możliwość 

wykorzystania nowoczesnych technik statystycznej analizy danych wykraczają-
cych poza elementarne operacje matematyczne oraz standaryzację formy uzy-
skiwanych wyników wpływającą bezpośrednio na efektywność oceny operacyj-
nej podmiotu kwalifikowanego/podatnika lub zorganizowanej grupy podmiotów 
działających w celu wykorzystania sektora finansowego do wyłudzeń skarbo-
wych 

6. PODSUMOWANIE 

Rozważania zaprezentowane w niniejszym artykule potwierdzają, że metody 
eksploracji danych mają zastosowanie w wielu obszarach nauki i życia gospo-
darczego. Są również wykorzystywane przez jednostki administracji skarbowej 
w celu efektywniejszej analizy danych skarbowych wysyłanych do urzędów 
przez podmioty gospodarcze. Przedstawiony w artykule opis stanowi jedynie 
zarys zagadnienia analizy danych podatkowych. Ciągle wyzwaniem jest zapew-
nienie dobrej jakości danych, w tym kwestia czyszczenia danych. Praca z dany-
mi podatkowymi stanowi ogromne wyzwanie. Aby sprostać temu wyzwaniu 
pożądane jest zapewnienie odpowiedniej współpracy z ośrodkami akademicki-
mi. 
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