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Wstęp

W kontrolach prowadzonych przez organy kontroli skarbowej istotną rolę peł-
nią pełnomocnicy kontrolowanych podmiotów. Najczęściej są nimi podmioty zaj-
mujące się profesjonalnie taką reprezentacją: doradcy podatkowi, adwokaci oraz
radcowie prawni. Szczególną rolę pośród tych zawodów zaufania publicznego peł-
nią doradcy podatkowi. Po pierwsze, zajmują się oni głównie zagadnieniami zwią-
zanymi z prawem podatkowym, obejmującymi również kontrole. Po drugie, dora-
dzając w zakresie prawa podatkowego bądź prowadząc księgi podatkowe, stają się
naturalnymi adresatami próśb kontrolowanych podatników o asystowanie w trakcie
kontroli skarbowej (kontroli podatkowej i postępowania podatkowego).

Współczesne prawo podatkowe cechuje się wyjątkowym stopniem skompli-
kowania. Dotyczy to zarówno prawa materialnego, jak i przepisów proceduralnych.
Dlatego profesjonalna reprezentacja w trakcie kontroli ma szczególne znaczenie dla
zachowania praw podatników.

Należy pamiętać, iż w modelu samoobliczenia podatku oraz obliczenia płat-
niczego obowiązek prawidłowej oceny stanu faktycznego, a następnie subsumpcji
do określonej normy prawa materialnego spoczywa na podatniku (płatniku). Orga-
ny podatkowe (skarbowe) koncentrują swoją aktywność na kontroli przestrzegania
prawa podatkowego przez te podmioty. Dlatego istotne jest profesjonalne wsparcie
kontrolowanych podmiotów co do prawidłowości obliczenia i zadeklarowania zo-
bowiązań podatkowych.

Obowiązujące przepisy proceduralne cechuje ponadto znaczne rozbudowanie
i rozczłonkowanie w licznych aktach prawnych. W przypadku kontroli skarbowej
zastosowanie znajdą aż trzy ustawy regulujące aspekty proceduralne: ustawa o kon-
troli skarbowej, ordynacja podatkowa oraz ustawa o swobodzie działalności gospo-
darczej. Poprzez wzajemne odesłania pomiędzy tymi aktami regulacje te stały się na
tyle skomplikowane, że trudno znaleźć prawidłową odpowiedź w przypadku wielu
zagadnień proceduralnych.

Można ponadto zaobserwować wiele przykładów omijania obowiązujących
regulacji, aby usprawnić pracę kontrolującym. Organy kontroli skarbowej nie prze-
strzegają zwłaszcza przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, podejmując
niejednokrotnie działania sprzeczne z prawem.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania należy wskazać, iż celem niniejsze-
go opracowania jest wyjaśnienie zasad prowadzenia kontroli skarbowej, ze szcze-
gólnym podkreśleniem roli doradców podatkowych uczestniczących w kontroli
skarbowej w charakterze pełnomocników.

Autorzy





Rozdział 1

Doradca podatkowy jako pełnomocnik w kontroli
skarbowej

1.1. Doradca podatkowy – zawód zaufania publicznego

Zawód doradcy podatkowego jest wykonywany od początku transforma-
cji ustrojowej w latach 90. ubiegłego wieku. Jednakże dopiero ustawa z dnia
5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym1 ustaliła ramy prawne funkcjonowania
w Polsce tego zawodu. Ustawodawca już w pierwszym brzmieniu ustawy
określił zawód doradcy podatkowego jako zawód zaufania publicznego, a ko-
lejne nowelizacje wzmacniały pozycję tej profesji2. Najistotniejsze zmiany wpro-
wadziła nowelizacja ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r.3, która weszła w życie dnia
7 sierpnia 2010 r. Zwiększyła ona nie tylko zakres uprawnień doradców podat-
kowych (np. w zakresie spraw celnych i egzekucji administracyjnej), ale także
wzmocniła pozycję osób wykonujących ten zawód (np. szerszy zakres ochrony
tajemnicy skarbowej) oraz samego samorządu zawodowego.

Zawód doradcy podatkowego jest niewątpliwie, jak już wspomniano, za-
wodem zaufania publicznego, który w znacznej części dotyczy wykonywania
usług prawniczych. Jednakże w ramach tego zawodu możliwe jest wykonywa-
nie usług księgowych, finansowych, a nawet doradztwa gospodarczego, czy też
prowadzenie działalności wydawniczej. Ma on zatem istotne cechy odróżniające
od innych zawodów zaufania publicznego.

W pierwszej kolejności należy krótko opisać zmiany zakresu doradztwa
podatkowego, które były dokonywane w stosunkowo krótkim okresie obowią-
zywania ustawy o doradztwie podatkowym. Pierwotnie, w 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 wyja-
śnień z zakresu ich obowiązków podatkowych. Tak zakreślony zakres przed-

1 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41,
poz. 213), dalej jako u.d.p.

2 Zob. przedmowa T. Michalika do Komentarza do ustawy o doradztwie podatkowym, A. Mariański
(red.), Warszawa 2010, s. 11–14.

3 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 122, poz. 826).
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16 miotowy czynności doradztwa podatkowego determinował ich ograniczenie
wyłącznie do doradztwa w zakresie wykonania obowiązków podatkowych.

W obowiązującym od dnia 7 sierpnia 2010 r. brzmieniu art. 2 ust. 1 pkt 1
u.d.p., czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom,
płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyja-
śnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egze-
kucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Czynności doradztwa podatkowego dotyczą spraw dotyczących podatni-
ków, płatników oraz inkasentów z zakresu ich obowiązków podatkowych. Po-
nadto w myśl ust. 1a art. 2, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności
wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podat-
kowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa4.

Przed nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym z 2001 r.5 ustawo-
dawca wskazywał na czynności doradztwa dotyczące zobowiązań podatko-
wych tych podmiotów. Jednakże na podatniku, płatniku i inkasencie ciąży wiele
obowiązków niedotyczących powstawania zobowiązań podatkowych. Dlatego
dokonano zmiany omawianej regulacji ustawy i obecnie czynności doradztwa
dotyczą wszelkich obowiązków podatkowych, czyli takich czynności, które zo-
bowiązane są wykonać podmioty wskazane w przepisach prawa podatkowego6.

Ponadto doradztwo podatkowe obejmuje czynności dotyczące obowiąz-
ków celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z obowiąz-
kami podatkowymi i celnymi7.

Do czynności doradztwa podatkowego należy także udzielanie podatni-
kom, 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. Należy zatem ustalić
zakres znaczeniowy tych pojęć. Porada to zgodnie z powszechnie przyjętym
znaczeniem, „udzielenie komuś rady; też: to, co się komuś zaleca jako środek na
coś”8. Opinia z kolei to „przekonanie o czymś, pogląd na jakąś sprawę”, a także
„orzeczenie specjalisty na jakiś temat”. Wyjaśnienie – „uwagi wyjaśniające rzecz
niezrozumiałą”, a wyjaśnić lub wyjaśniać to „uczynić coś zrozumiałym” oraz
„podać powody, motywy”.

Oznacza to, iż czynności doradztwa podatkowego obejmują nie tylko po-
moc w wyjaśnieniu przepisów prawa podatkowego, ale także dokonywanie
wykładni niejasnych regulacji prawnych oraz wskazywanie podatnikom, jak
winni postępować. Doradztwo podatkowe nie ogranicza się zatem tylko do po-
mocy w wykonaniu obowiązków nałożonych na podatników, płatników, inka-
sentów, osoby trzecie oraz następców prawnych. Doradca podatkowy powinien
także wskazywać na ryzyka związane z określonym rodzajem działalności po-

4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749
z późn. zm.), dalej jako o.p.

5 Zob. art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o doradztwie
podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 474).

6 Zob. szerzej A. Mariański (red.), Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym, Warszawa
2010, s. 19–20.

7 Ibidem.
8 Zob. Słownik języka polskiego, www. sjp. pwn. pl
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17datnika, wyjaśniać jak należy prawidłowo postępować, jakie jest stanowisko or-
ganów podatkowych oraz sądów administracyjnych, ale także w jaki sposób
podatnik może zapłacić jak najniższe podatki, pozostając w zgodzie z obowią-
zującym prawem.

Ponadto, do czynności doradztwa podatkowego należy prowadzenie,
w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych
i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym
zakresie. Do tych czynności należy także sporządzanie, w imieniu i na rzecz
podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub
udzielanie im pomocy w tym zakresie. Obowiązek składania zeznań oraz de-
klaracji podatkowych wynika z poszczególnych aktów prawnych materialnego
prawa podatkowego, jak np.: ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o zry-
czałtowanym podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 3 pkt 5
o.p. przez deklaracje rozumie się również zeznania, wykazy oraz informacje, do
których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego,
podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Do czynności doradztwa podatkowego należy również reprezentowanie
podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami admini-
stracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych
aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1 ust. 1 art. 2 u.d.p.

Zakres reprezentacji w postępowaniu kontrolnym, kontroli podatkowej
oraz postępowaniu podatkowym szerzej omawiamy w podrozdziale 1.3. oraz
kolejnych rozdziałach.

Doradca podatkowy może także reprezentować strony w postępowaniu
przed sądami administracyjnymi w zakresie obowiązków wymienionych
w pkt 1 ust. 1 art. 2 u.d.p. Zgodnie z art. 35 § 1 p.p.s.a. pełnomocnikiem strony
może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik
postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony
oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne oso-
by, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Zgodnie z art. 41 ust. 2 u.d.p. do-
radca podatkowy uprawniony jest do występowania w charakterze pełnomoc-
nika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych
aktów administracyjnych dotyczących spraw, o których mowa w ust. 1.

Dokonując podsumowującej analizy ust. 1 art. 2 ustawy o doradztwie po-
datkowym, należy podkreślić, że czynności doradztwa podatkowego to nie tyl-
ko prowadzenie ksiąg. Doradztwo podatkowe wiąże się z wykonywaniem czyn-
ności umożliwiających podatnikowi prawidłowe wykonanie obowiązków na
nim ciążących. Służyć temu mają przede wszystkim czynności wymienione
w pkt 1, ale także w pkt 3 i 4 ust. 1 art. 2 u.d.p.
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