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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczą-

–dyrektywa
usługowa

ca usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE
L 376 z 27.12.2006, s. 36)
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cy-
wilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121
z późn. zm.)

–k.c.

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

–k.k.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.)

–Konstytucja RP

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502
z późn. zm.)

–k.p.

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

–k.p.a.

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks po-
stępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)

–k.p.c.
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ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postę-
powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555
z późn. zm.)

–k.p.k.

ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks
spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1030 z późn. zm.)

–k.s.h.

ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie
ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 122, poz. 826)

–nowelizacja z dnia
10 czerwca 2010 r.

ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostę-
pu do wykonywania niektórych zawodów regu-
lowanych (Dz. U. poz. 768)

–nowelizacja z dnia
9 maja 2014 r.

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749
z późn. zm.)

–o.p.

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi

–p.p.s.a.

(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270
z późn. zm.)
ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwo-
katurze (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 635
z późn. zm.)

–pr. adw.

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 572 z późn. zm.)

–p.s.w.

rozporządzenieMinistra Finansów z dnia 2 listo-
pada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji

–r. PKE

Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatko-
wego i przeprowadzania egzaminu na doradcę
podatkowego (Dz. U. Nr 212, poz. 1390)
rozporządzenieMinistra Sprawiedliwości z dnia
31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za

–r.w.c.d.p.

czynności doradcy podatkowegow postępowaniu
przed sądami administracyjnymi oraz szczegóło-
wych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej

8

Wykaz skrótów



udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu
(Dz. U. Nr 31, poz. 153)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego

–r.o.u.o.c.

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pod-
miotów wykonujących doradztwo podatkowe
(Dz. U. Nr 211, poz. 2065)
statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych
(Podat. z 2014 r. Nr 3, poz. 31)

–statut KIDP

ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewiden-
tach i ich samorządzie, podmiotach uprawnio-

–u.b.r.

nych do badania sprawozdań finansowych oraz
o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649
z późn. zm.)
ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podat-
kowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41,
poz. 213 z późn. zm.)

–u.d.p.

ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo-
ści (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330
z późn. zm.)

–u.r.

ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 637
z późn. zm.)

–u.r.p.

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.)

–u.s.d.g.

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.
Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

–ustawa o VAT

ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

–u.u.o.

Gwarancyjnym i PolskimBiurzeUbezpieczycieli
Komunikacyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 392 z późn. zm.)
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ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

–u.z.u.k.

w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.)
uchwała nr 32/2014 Krajowej Rady Doradców
Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie

–zasady etyki
zawodowej

przyjęcia tekstu jednolitego zasad etyki doradców
podatkowych (Podat. z 2014 r. Nr 2, poz. 11)

Czasopisma, zbiory orzeczeń

Monitor Podatkowy–M. Podat.
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj-
nego

–ONSA

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj-
nego i wojewódzkich sądów administracyjnych

–ONSAiWSA

Orzecznictwo Sądów Polskich–OSP
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego–OTK
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego–POP
Przegląd Podatkowy–Prz. Podat.

Inne

Krajowa Izba Doradców Podatkowych–KIDP
Krajowa Rada Doradców Podatkowych–KRDP
Naczelny Sąd Administracyjny–NSA
Trybunał Konstytucyjny–TK
wojewódzki sąd administracyjny–WSA
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PRZEDMOWA

Warunki i zasadywykonywania w Polsce zawodu doradcy podatkowe-
go, a także organizację samorządu doradców podatkowych oraz zasady
jego działania określa ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatko-
wym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 z późn. zm.). Po kilku-
nastu latach jej obowiązywania, kiedy wydawało się, że doradca podat-
kowy zagości na stałe u boku polskiego przedsiębiorcy, wspierając go
swoją wiedzą przy podejmowaniu ważkich decyzji gospodarczych, poja-
wiły się projekty reform liberalizujących „dostęp do rynku pracy” przez
redukcję liczby zawodów regulowanych, w tym zawodu doradcy podat-
kowego. Mimo aktywnego udziału naszych przedstawicieli w pracach
parlamentarnych i zabiegów o to, by usługi w zakresie doradztwa podat-
kowego były nadal zastrzeżone dla osób posiadających odpowiednie
uprawnienia, w dniu 9 maja 2014 r. została uchwalona, forsowana przez
Ministerstwo Sprawiedliwości, ustawa o ułatwieniu dostępu do wykony-
wania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768), która weszła
w życie z dniem 10 sierpnia 2014 r.

Przyjęta strategia miała na celu – w założeniach projektodawców –
wprowadzenie, w obrębie rynku „uwolnionych” czynności zastrzeżonych
wcześniej dla doradców podatkowych, mechanizmów konkurencyjnych,
a więc ułatwienie dostępu do wykonywania zawodu, a w konsekwencji
spadek cen usług, których jakość zweryfikuje rynek, czyli sami klienci.
Czas pokaże, czy założenia te były słuszne.

Trzeba podkreślić, że zapotrzebowanie na usługi doradców podatko-
wych pojawiło się w Polsce z końcem lat 80. ubiegłego stulecia, kiedy
zawód ten jeszcze formalnie nie istniał, ale przemiany ustrojowe i gospo-
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darcze, a także powstanie pierwszych dużych, prywatnych przedsiębiorstw
(krajowych i międzynarodowych) wymusiło konieczność korzystania
z wiedzy i umiejętności specjalistów od podatków. Należy zgodzić się
z twierdzeniem, że przyczyną był nie tylko szczególnie skomplikowany
polski system podatkowy, ale także przyzwyczajenie kadr zarządzających
zagranicznymi firmami działającymi w warunkach wolnorynkowych do
współpracy z doradcami podatkowymi.

W dobie deregulacji, która od 10 sierpnia 2014 r. stała się faktem,
priorytetem działania samorządu zawodowego doradców podatkowych
powinna być więc dbałość o wzmocnienie wizerunku tego zawodu jako
zawodu zaufania publicznego oraz jego promocja, umożliwiająca zwięk-
szenie potencjału rynkowego doradców podatkowych, a także podejmo-
wanie działań mających na celu ograniczenie jej negatywnych skutków.
Negatywne zmianyw zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego
wynikają jednak nie tylko ze wskazanej ustawy, ale także ze zmian
wprowadzonych do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Trudno jednak zrozu-
mieć, co – oprócz populistycznych haseł – przyświecało projektodawcom
żądającymwyłączenia z katalogu czynności doradztwa prowadzenia ksiąg
podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz sporządzania
zeznań i deklaracji podatkowych w imieniu i na rzecz podatników, płatni-
ków i inkasentów. Zlikwidowanie certyfikatu księgowego i ograniczenie
czynności doradztwa podatkowego wpłynie z pewnością negatywnie na
usługi prowadzenia ksiąg podatkowych, w tym rachunkowych. Zezwolenie
na to, by prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych oraz sporządzania
zeznań i deklaracji podatkowych przestało być czynnością zastrzeżoną
do wykonywania przez przedstawicieli zawodu zaufania publicznego
spowoduje, że te fundamentalne dla bezpieczeństwa finansów publicznych
czynności pozostaną poza jakimkolwiek nadzorem publicznym i będą
wykonywane przez dowolne podmioty – bez względu na ich reputację,
posiadane kwalifikacje zawodowe i etyczne. Z całą pewnością spadnie
wiarygodność danych pochodzących z ksiąg rachunkowych, które będzie
mógł prowadzić każdy, bez względu na wykształcenie (a nawet jego brak)
i doświadczenie zawodowe.
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Deregulacja jest zagrożeniem nie tylko dla osóbwykonujących zawód
doradcy podatkowego, ale i dla odbiorców usług księgowych i doradczych.
Księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe stanowią bowiem zbiór danych,
z którego czerpią informacje wszyscy uczestnicy obrotu gospodarczego
i to na ich podstawie podejmowane są najistotniejsze decyzje gospodarcze.
Opierając się na danych pochodzących z tych ksiąg i ewidencji, prowadzi
się m.in. statystki publiczne, a jeśli brakuje rzetelnych i kompletnych
ksiąg, to żaden organ nie wyegzekwuje należnego podatku, bo jego obli-
czenie dokonywane jest na tej właśnie podstawie. Zgoda ustawodawcy
na prowadzenie ksiąg przez osoby spoza kręgu zawodów zaufania pub-
licznego spowoduje prawdopodobnie spadek dochodów budżetowych
i wzrost przestępstw gospodarczych. To z kolei przyczyni się do wzmo-
żenia kontroli podatkowych, które – w założeniu – powinny mieć na celu
ochronę interesów państwa, ale de facto uderzy w uczciwych przedsiębior-
ców i podatników, zmuszanych do nieustannego udowadniania prawidło-
wości deklarowanych podstaw opodatkowania i kwot podatków. Przed-
siębiorcy korzystający z usług nieprofesjonalnych „księgowych”, prowa-
dzącychwadliwie lub nierzetelnie księgi, nie będąw staniewyegzekwować
od tych osób jakichkolwiek odszkodowań, a organy ścigania nie będą
mogły postawić im żadnych zarzutów wobec argumentów, że dokumen-
tację prowadziły na podstawie dokumentów przekazywanych przez zleca-
jącego.W efekcie zamiast ułatwienia prowadzenia działalności gospodar-
czej i obniżenia jej kosztów zwiększy się niepewność obrotu, obniży po-
ziom zaufania obywateli do państwa, zwiększy zapotrzebowanie na
czynności kontrolne, wzrośnie podejrzliwość urzędników, a uczciwi po-
datnicy zostaną narażeni na dodatkowe niedogodności i koszty. Szkoda,
że w Polsce parlamentarzyści nie wzięli pod uwagę tych argumentów
i nie uznali, że doradztwo podatkowe w dotychczasowym kształcie było
gwarantem nadzoru publicznego nad prawidłowym prowadzeniem ewi-
dencji i deklarowanych kwot zobowiązań podatkowych.

Należy podkreślić, że doradca podatkowy, aby wykonywać swój za-
wód,musi posiadać szczególne, udokumentowane kompetencje zawodowe,
ustawicznie poszerzać i aktualizować swoją wiedzę oraz doskonalić
umiejętności, ponieważ ponosi odpowiedzialność za przygotowywane
i prezentowane informacje z zakresu rachunkowości, gwarantuje wysoką
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jakość pracy, właściwe postępowanie w relacjach z jednostkami i instytu-
cjami powiązanymi z nim zawodowo, także w sytuacjach sporu
i sprzeczności interesów oraz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu
i jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. To są atuty za-
wodu doradcy podatkowego, o których byćmoże nie wiedzą przedsiębior-
cy, a już z pewnością nie wiedzieli projektodawcy ustawy i parlamenta-
rzyści. Biorąc pod uwagę wysokie kwalifikacje zawodowe doradców
podatkowych, można mieć nadzieję, że poradzą sobie z konkurencją ze
strony osób nieposiadających żadnych umiejętności i uprawnień. Będzie
to jednak wymagało czasu, a im ten czas będzie dłuższy, tym gorzej dla
naszego państwa. Krótkowzroczność naszych władz może doprowadzić
do niepowetowanych strat budżetowych i deprecjacji osób posiadających
bardzo wysokie umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Zawód doradcy
podatkowego jest trudny i odpowiedzialny, wymaga ciągłego „śledzenia”
zmian nie tylko w obowiązujących przepisach, ale i w interpretacjach
prawa podatkowego dokonywanych przez organy podatkowe, sądy i try-
bunały. Kompleksowa obsługa klienta i prowadzenie jego sprawwymaga
czasami udziału doradcy podatkowego także w postępowaniach karnych
skarbowych. Stąd też – mimo deregulacji, a może nawet wbrew niej –
należałoby podjąć inicjatywęw zakresie rozszerzenia uprawnień doradców
do występowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo
występowania przed sądami – na razie tylko administracyjnymi – powo-
duje, że doradcy, mając na względzie także podniesienie prestiżu zawodu,
postulują od kilku lat wprowadzenie stroju urzędowego (togi) dla doradcy
podatkowego występującego przed sądem, co zwiększyłoby także jego
rozpoznawalność i pozwoliło odróżnić doradcę od innych uczestników
postępowania. Ewentualne dalsze zmiany w ustawie o doradztwie podat-
kowym powinny jednak mieć charakter kompleksowy, szybkie bowiem
i pozornie „drobne” zmianywywołują czasami daleko idące konsekwencje,
a nic tak nie szkodzi prawu, jak jego częste i przypadkowe „poprawianie”.
Wydaje się, że kilkanaście lat obowiązywania ustawy pozwala samorzą-
dowi na zgłoszenie propozycji zmian, które wynikają ze zdobytych do-
świadczeń i mogą poprawić jej funkcjonowanie w praktyce. Szkoda tylko,
że polski ustawodawca, który początkowo bardzo szybko dostrzegł potrze-
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bę uregulowania zasad prowadzenia działalności przez doradców podat-
kowych, stworzył reguły dopuszczenia do wykonywania zawodu i określił
zasady funkcjonowania samorządu oraz przekazał jego organom funkcje
z zakresu władztwa publicznego, równie szybko zaprzepaścił ten dorobek.
I chociaż od początku zawód doradcy podatkowego kształtowany był jako
zawód zaufania publicznego, a kolejne nowelizacje ustawy rolę tę
wzmacniały, zwłaszcza przez nadanie doradcy podatkowemu immunitetu
materialnego czy wzmocnienie poziomu ochrony tajemnicy zawodowej
doradcy, także przez uczynienie jej nieograniczoną w czasie, to ustawa
deregulacyjna może przyczynić się do obniżenia jego prestiżu.

Zatem zadaniem samorządu doradców podatkowych, wykonujących
zawód zaufania publicznego, powinna być obrona interesów jego członków
– także przed nieuczciwą konkurencją – która wymaga zmiany sposobu
prezentowania świadczonych usług. Doradca podatkowy nie może być
kojarzony wyłącznie z „księgowym”, a jego kancelaria z „biurem rachun-
kowym”.Musi on na każdym kroku podkreślać i eksponować świadczenie
usług polegających na udzielaniu porad podatkowych i bronić swoich
interesów za pomocą instrumentów prawnych, w jakie ustawodawca
wyposażył jego samorząd zawodowy, by sprawował pieczę, o której
mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, a zatem wykonywał zawód w gra-
nicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Należy więc stale przypo-
minać, że doradca podatkowy jest związany tajemnicą zawodową, co
oznacza, że tylko na podstawie orzeczenia sądu może wyjawić organom
podatkowym, komornikom czy prokuratorom informacje dotyczące
klientów. Ogromne znaczenie ma także obowiązkowe ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej, ponieważw istniejącym gąszczu przepisów,
przy zmienności urzędowych interpretacji i braku jednolitej linii orzecz-
niczej sądóww sprawach podatkowych, sprawą niebagatelną jest świado-
mość klientów, że w razie zaniedbania czy błędu doradcy podatkowego
(nawet nieumyślnego) mogą oni żądać odszkodowania, z gwarancją jego
wypłacenia. Samorząd zawodowy doradców podatkowych powinien
także wspierać działania zmierzające do integracji środowiska, inicjować
i wspierać działania rozwijające współpracę z innymi samorządami zawo-
dowymi, reprezentującymi osoby wykonujące zawody zaufania publicz-
nego, organizacjami przedsiębiorców oraz innymi podmiotami i instytu-
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cjami realizującymi cele zbieżne z jego celami, w tym również ze stowa-
rzyszeniami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi.
Realizując zaś swoje ustawowe funkcje, powinien czuwać nad należytym
wykonywaniem obowiązków przez doradców, wykorzystując do tego
przyznanemu uprawnienia.W aktualnej sytuacji rzeczą niezwykle istotną
jest budowanie świadomości podatkowej całego społeczeństwa. Im będzie
ona wyższa, tym doradca podatkowy będzie bardziej potrzebny, a jego
zawód będzie stabilniejszy. Można żywić nadzieję, że po pierwszych
porażkach wynikających z powierzania spraw nieodpowiednim, niewy-
kwalifikowanym podmiotom, podatnicy sami dojrzeją do tego, że aby
dobrze dbać o swoje sprawy, należy oddać je w ręce osób, które posiadają
certyfikat doradcy podatkowego, są ubezpieczone i mają odpowiednie
oparcie w samorządzie. Wbrew pozorom dzięki ustawie deregulacyjnej
ten zawód może dużo zyskać, bo w sposób istotny doradca podatkowy
będzie różnił się od innych osób, które nie są zrzeszone w samorządzie,
a zajmują się jedynie wypełnianiem deklaracji czy prowadzeniem ewiden-
cji księgowej.

Wielokrotne zmiany w przepisach ustawy o doradztwie podatkowym
wywołują mnóstwo wątpliwości, zatem z satysfakcją należy odnotować
trudAutorów niniejszegoKomentarza, którzywykorzystując swój dorobek
naukowy oraz doświadczenie zawodowe, podjęli się po raz kolejny
omówienia obowiązującego stanu prawnego. Komentarz ten będzie
przydatny zwłaszcza nowym doradcom wstępującym do zawodu. Widać
wśród nich już zmianę pokoleniową. Wielu młodych ludzi dostrzega bo-
wiem w tym zawodzie szansę dla siebie, choćby dlatego, że daje on
możliwość występowania przed organami podatkowymi i sądami także
osobom, które co prawda nie ukończyły studiów prawniczych, ale posia-
dają rozległą wiedzę i złożyły egzamin na doradcę podatkowego. Zawód
ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, mimo że egzamin na do-
radcę podatkowego nie należy do najłatwiejszych. Doradca podatkowy
to zawód, który w tak skomplikowanym świecie prawnopodatkowym
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom specjalizacji. Dziś już nie sposób
znać się na wszystkim. Wielu doradców podatkowych nawiązało współ-
pracę i podpisało umowy z kancelariami prawnymi (radcowskimi i adwo-
kackimi), których właściciele zdają sobie sprawę, że muszą mieć profe-
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sjonalne wsparcie certyfikowanego doradcy podatkowego w sprawach
nie tylko swoich klientów, ale także wewłasnych sprawach gospodarczych
czy finansowych.

Jadwiga Glumińska-Pawlic
Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych
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USTAWA

z dnia 5 lipca 1996 r.

o doradztwie podatkowym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213; zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 768)





Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. Ustawa określa warunki i zasady wykonywania doradztwa
podatkowego, organizację samorządu doradców podatkowych oraz
zasady jego działania.

Art. 2. 1. Czynności doradztwa podatkowego obejmują:
1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie

lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiąz-
kówpodatkowych i celnych orazw sprawach egzekucji administra-
cyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inka-
sentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji
do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inka-
sentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy
w tym zakresie;

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępo-
waniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądo-
wej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyj-
nych w sprawach wymienionych w pkt 1.
1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności wykonywa-

nych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe
oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów

21



w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

2. Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 4, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych
w rozumieniu ustawy.

3. (uchylony).

1. Zakres przedmiotowy czynności doradztwa podatkowego

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 u.d.p. czynności
doradztwa podatkowego obejmowały udzielanie podatnikom, płatnikom
i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień
z zakresu ich zobowiązań podatkowych. Tak określony zakres przedmio-
towy czynności doradztwa podatkowego determinował ich ograniczenie
wyłącznie do doradztwaw zakresie wykonania obowiązkówpodatko-
wych.

Obecnie obowiązujący art. 2 ust. 1 pkt 1 u.d.p. stanowi, że czynności
doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom, płatnikom
i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień
z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach
egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Zmiana ta
została wprowadzona nowelizacją z dnia 10 czerwca 2010 r., która weszła
w życie z dniem 7 sierpnia 2010 r.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że czynności doradztwa
podatkowego dotyczą spraw odnoszących się do podatników, płatników
oraz inkasentów z zakresu ich obowiązków podatkowych.

Zgodnie z art. 7 § 1 o.p. podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej,
podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.
W myśl art. 8 o.p. płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na
podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od
podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi po-
datkowemu. Natomiast zgodnie z art. 9 o.p. inkasentem jest osoba fizycz-
na, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości
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prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go
we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Ponadto, w myśl art. 2 ust. 1a u.d.p., przepis ust. 1 stosuje się odpo-
wiednio do czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowie-
dzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników,
płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 749 z późn. zm.). Prawa i obowiązki następców prawnych reguluje
dział III rozdział 14 o.p. (szerzej A. Mariański, Prawa i obowiązki następ-
ców prawnych w prawie podatkowym, Warszawa 2001), a osób trzecich
– dział III rozdział 15 o.p. (szerzej A. Mariański,Odpowiedzialność osób
trzecich za zobowiązania podatkowe – podstawy i wyłączenia, Gdańsk
2004).

Przed nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym z 2001 r. (ustawa
z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 42, poz. 474) ustawodawca
wskazywał na czynności doradztwa dotyczące zobowiązań podatkowych
tych podmiotów. Jednakże na podatniku, płatniku i inkasencie ciąży
wiele obowiązków niedotyczących powstawania zobowiązań podatko-
wych. Dlatego dokonano zmiany omawianej regulacji ustawy i czynności
doradztwa dotyczą wszelkich obowiązków podatkowych. Przy czym
nie chodzi tutaj o obowiązek podatkowy, który jest definiowany w art. 4
o.p. jakowynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność
przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zda-
rzenia określonego w tych ustawach. Określone w ustawie o doradztwie
podatkowym obowiązki podatkowe obejmują wszelkie czynności, które
podmioty wskazane w przepisach prawa podatkowego zobowiązane są
wykonać.

Przykładowo, zgodnie z art. 82 § 1 o.p., osoby prawne, jednostki orga-
nizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania
informacji:
1) na pisemne żądanie organu podatkowego – o zdarzeniachwynikających

ze stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć
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