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Wwie lu kra jach unij nych za wód
do rad cy po dat ko we go funk cjo -
nu je od dłuż sze go cza su. Tam -
tej si wła ści cie le firm nie wy obra -
ża ją so bie pro wa dze nia dzia łal -

no ści, roz li cza nia się z fi sku sem bez udzia łu ta kiej
oso by. W Niem czech np. przy re je stro wa niu fir -
my w urzę dzie skar bo wym od ra zu po da je się da -
ne do rad cy, któ ry bę dzie ją ob słu gi wał, i urzęd ni -
cy kon tak tu ją się tyl ko z nim, a nie z wła ści cie lem.
W Pol sce wciąż jesz cze nie wszy scy zda ją so bie
spra wę z ko rzy ści wy ni ka ją cych z za trud nie nia
ta kie go fa chow ca. 

Dziś w Pol sce pra cu je pra wie 9 tysięcy do rad -
ców po dat ko wych. W 1989 roku, w cza sie trans -
for ma cji go spo dar czej i po li tycz nej, upo wszech -
nił się sys tem po dat ko wy, po ja wi ły się no we pro -
po zy cje roz li cza nia się z urzę dem skar bo wym.
Przed się bior cy i po dat ni cy po trze bo wa li wspar -
cia. Rok póź niej po wstały pierw sze fir my do radz -
twa po dat ko we go, a sześć lat póź niej, 5 lip ca 1996
roku, uchwa lo no usta wę o do radz twie po dat ko -
wym. Dzię ki niej do rad ca po dat ko wy stał się za -
wo dem za ufa nia pu blicz ne go. War to wie dzieć, że
przed sta wi cie li za wo dów za ufa nia pu blicz ne go
ce chu ją m.in. wy so kie kwa li fi ka cje, prak ty ka i do -
świad cze nie za wo do we. Jed no cze śnie ma ją oni
pra wo chro nić da ne swo ich klien tów, obo wią zu -
je ich ta jem ni ca za wo do wa, mu szą sta le pod no sić
swo je kwa li fi ka cje.

– Wy so kie wy ma ga nia stawiane kan dy da tom
do za wo du i obo wią zek sta łe go do sko na le nia
wie dzy to gwa ran cja wy so kiej ja ko ści usług po -
dat ko wych i księ go wych, a tak że mi ni ma li za cja
ry zy ka błę du, a co za tym idzie, ewen tu al nej szko -
dy po stro nie klien ta – mó wi Zbi gniew Ma ciej
Szy mik, prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz wo ju i Pro -
mo cji Za wo du Kra jo wej Rady Do rad ców Po dat -
ko wych. 

Do rad cą po dat ko wym mo że zo stać oso ba
z wyż szym wy kształ ce niem, któ ra po myśl nie zda
eg za min pań stwo wy i od by ła prak ty kę za wo do -
wą. Pra wo dowy ko ny wa nia te go za wo du iuży wa -
nia ty tu łu (pod le ga ją ce mu ochro nie praw nej) ma -
ją wy łącz nie oso by wpi sa ne nali stę do rad ców po -
dat ko wych, któ rą pro wa dzi Kra jo wa Ra da Do rad -
ców Po dat ko wych. Ta ką li stę, sta le ak tu ali zo wa ną,
moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej Kra jo wej
Izby Do rad ców Po dat ko wych. Ser wis umoż li wia
wy szu ka nie do rad cy po dat ko we go zkaż de go wo -
je wódz twa oraz we ry fi ka cję, czy da ny do rad ca
ma upraw nie nia do wy ko ny wa nia za wo du.

Po dat ni cy, któ rzy za mie rza ją na wią zać współ -
pra cę z do rad cą, po win ni za py tać go o nu mer
wpi su na li stę do rad ców i żą dać przed sta wie nia
ak tu al nej po li sy ubez pie cze nia od od po wie -
dzial no ści cy wil nej. 

Do�rad�ca�przy za�kła�da�niu�fir�my

Klien ta mi do rad ców po dat ko wych mo gą być
nie tyl ko przed się bior cy, ale tak że oso by fi zycz ne
nie pro wa dzą ce dzia łal no ści go spo dar czej. War to
po ra dzić się spe cja li sty już przy za kła da niu fir my,
naj le piej bo wiem do ra dzi, ja ką for mę opo dat ko -
wa nia po dat kiem do cho do wym wy brać, pod po -
wie, czy war to zo stać VAT -owcem itp. Przed się -
bior cy mo gą do rad cy po wie rzyć wszel kie spra -
wy po dat ko we oraz zwią za ne z pro wa dze niem
ewi den cji księ go wych, za wie ra jąc umo wę na sta -
łą ob słu gę fir my. In ną opcją mo że być pod pi sa nie
umo wy na po szcze gól ne czyn no ści, np. pro wa -
dze nie księ gi ra chun ko wej, ob słu gę ka dro wo -
-pła co wą czy spo rzą dze nie opi nii po dat ko wej. 

– Do rad ca po dat ko wy po mo że zop ty ma li zo -
wać ob cią że nia po dat ko we fir my: za pła ci my po -
dat ki w kwo cie nie wyż szej niż prze pi sa na ak tu -
al nie obo wią zu ją cym pra wem – mó wi Zbi gniew

Ma ciej Szy mik. – Uchro ni my swo ją fir mę przed
pro ble ma mi wy ni ka ją cych z nie wła ści we go wy -
wią zy wa nia się z obo wiąz ków po dat ko wych,
a w ra zie kon tro li lub spo ru z urzę dem skar bo -
wym lub spra wy są do wej bę dzie my re pre zen to -
wa ni przez pro fe sjo nal ne go przed sta wi cie -
la – do rad cę po dat ko we go. 

Natomiast oso by fi zycz ne mo gą się zwró cić
o po ra dę do ty czą cą np. skut ków po dat ko wych
otrzy ma nia spad ku, do ko na nia da ro wi zny czy
zle cić spo rzą dze nie ze zna nia rocz ne go. 

Pew�ność�i wy�go�da

Z ro ku na rok ro śnie zna cze nie do rad cy po dat -
ko we go w po stę po wa niach przed są da mi ad mi -
ni stra cyj ny mi. Do rad ca po dat ko wy mo że re pre -
zen to wać klien ta przed or ga na mi po dat ko wy mi
we wszyst kich in stan cjach, a tak że przed są da mi
ad mi ni stra cyj ny mi w spra wach po dat ko wych,
cel nych oraz eg ze ku cji ad mi ni stra cyj nej. Sa mo -
dziel nie spo rzą dza pi sma pro ce so we, pod pi su je
wszel kie de kla ra cje i ze zna nia. Mo że rów nież
przy go to wy wać po świad cze nia od pi sów do ku -
men tów za zgod ność z ory gi na łem. 

– Udzie le nie peł no moc nic twa do rad cy po dat -
ko we mu zwal nia przed się bior cę z wszel kich
kon tak tów z urzę da mi, a ko re spon den cja z urzę -
du skar bo we go tra fia do kan ce la rii. W ra zie po -
stę po wa nia przed są dem ad mi ni stra cyj nym do -
rad ca po dat ko wy, po dob nie jak ad wo kat czy
rad ca praw ny, re pre zen tu je przed się bior cę, skła -
da jąc wszel kie pi sma i uczest ni cząc w roz pra -
wach – do da je Zbi gniew Ma ciej Szy mik. 

Wspar cie do rad cy to ogrom na ko rzyść dla
przed się bior cy, któ ry nie mu si tra cić cen ne go
cza su na cho dze nie do urzę dów, sta nie w ko lej -
kach czy sta wia nie się w są dach. We dług spe cja li -

stów, gdy by fir my czę ściej ko rzy sta ły z usług do -
rad ców, wie le spraw w ogó le nie mu sia ło by tra -
fiać do są dów, tyl ko by ły by za koń czo ne już
na po zio mie izb skar bo wych. 

Tyl�ko�sąd�zwal�nia�z ta�jem�ni�cy

Przed się bior ca ko rzy sta ją cy z usług pro fe sjo -
nal ne go przed sta wi cie la nie mu si się oba wiać
o bez pie czeń stwo fir my, bo wiem do rad cę po dat -
ko we go obo wią zu je ta jem ni ca za wo do wa, i to na -
wet gdy wy ga śnie umo wa mię dzy nim a da nym
klien tem. Do ty czy to tak że współ pra cow ni ków
do rad cy i in nych osób za an ga żo wa nych w świad -
cze nie usług. Obo wią zek za cho wa nia ta jem ni cy
za wo do wej przez do rad cę nie jest ogra ni czo ny
w cza sie – trwa na wet wów czas, gdy prze sta nie
on pra co wać w za wo dzie lub zo sta nie skre ślo ny
z li sty do rad ców po dat ko wych. Z te go obo wiąz -
ku mo że go zwol nić tyl ko sąd. 

– Do rad ca i je go pra cow ni cy mu szą za cho wać
w ta jem ni cy wszyst ko to, o czym do wie dzie li się
od klien ta w związ ku ze świad cze niem usług
na rzecz je go fir my – wy ja śnia Szy mik. I do da -
je: – Wprzy pad ku kon tro li po dat ko wej lub wi zy ty
ko mor ni ka do rad ca po dat ko wy mo że od mó wić
ujaw nie nia do ku men tów (fak tur, wy cią gów ban -
ko wych, de kla ra cji po dat ko wych itp.), da nych
i in for ma cji uzy ska nych od klien ta. Do ku men ty
klien ta prze cho wy wa ne w kan ce la rii po dat ko wej
są chro nio ne przed do stę pem osób trze cich.

Ety�ka�za�wo�do�wa�i bez�pie�czeń�stwo

Do rad cy po dat ko wi mu szą prze strze gać za sad
ety ki za wo do wej. Prze pi sy te okre śla ją m.in. za -
sa dy do ty czą ce wy ko ny wa nia za wo du, re gu lu ją

kwe stie zwią za ne z ta jem ni cą za wo do wą, in for -
ma cją i re kla mą, pod no sze niem kwa li fi ka cji za -
wo do wych, a tak że od no szą się do re la cji z klien -
ta mi, in sty tu cja mi i są da mi. Do rad ca po dat ko wy
zo bo wią za ny jest rów nież do od po wied nie go za -
bez pie cze nia i prze cho wy wa nia da nych, zwłasz -
cza da nych oso bo wych klien ta, da nych do ty czą -
cych pro wa dzo ne go przez nie go przed się bior -
stwa i źró deł je go fi nan so wa nia.

– Pra wo sta wia przed do rad ca mi po dat ko wy -
mi znacz nie wyż sze wy ma ga nia niż przed in ny mi
przed się bior ca mi. Wie le do dat ko wych obo wiąz -
ków cią żą cych na do rad cach po dat ko wych wy ni -
ka z ran gi dóbr, ja kie chro nią. W ich rę kach spo -
czy wa bo wiem bez pie czeń stwo fi nan so we po -
dat ni ków – pod kre śla Szy mik. 

Oprócz te go do rad ca po dat ko wy mu si być
ubez pie czo ny od od po wie dzial no ści cy wil nej.
Ozna cza to, że je śli da ny klient po nie sie szko dę
na sku tek nie wła ści wej in ter pre ta cji lub błę du
do rad cy po dat ko we go, bę dzie mógł od zy skać
pie nią dze od to wa rzy stwa ubez pie cze nio we go,
z któ rym do rad ca za warł umo wę ubez pie cze nia.
Za wy rzą dzo ną szko dę od po wia da za rów no do -
rad ca po dat ko wy, jak i je go pra cow ni cy. Za brak
po li sy OC do rad ca po dat ko wy mo że być na wet
po zba wio ny pra wa do wy ko ny wa nia za wo du. 

Rę koj mię wy so kiej ja ko ści usług sta no wi pod -
da nie do rad ców po dat ko wych od po wie dzial no -
ści dys cy pli nar nej za na ru sze nie prze pi sów pra -
wa oraz za sad ety ki za wo do wej. Klient ma ją cy za -
strze że nia do ob słu gi do rad cy po dat ko we go mo -
że zwró cić się do za stęp cy rzecz ni ka dys cy pli nar -
ne go, któ ry dzia ła przy każ dym re gio nal nym
od dzia le sa mo rzą du za wo do we go do rad ców po -
dat ko wych. Ka rą mo że być po zba wie nie
doradcy pra wa wy ko ny wa nia za wo du i skre śle -
nie go  z li sty do rad ców po dat ko wych.

                                                                                                         —a.u.

Bez doradcy podatkowego trudno wyobrazić sobie sprawne prowadzenie firmy. To nieodzowny przewodnik w świecie wciąż
zmieniających się przepisów. Ale nawet osoby fizyczne stają wobec problemów, które doradca łatwo rozwiąże.
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W�jaki�sposób�doradcy�podatkowi�wspierają
przedsiębiorców�w�zakresie�ich�obowiązków
podatkowych?
Monika Getka: Osoby zajmujące się
doradztwem w sferze podatków to nie tylko
specjaliści od sporządzania opinii w zakresie
opodatkowania, prowadzenia dokumentacji
księgowej czy przygotowywania wystąpień w
konkretnej sprawie klienta do organów
podatkowych lub sądu administracyjnego.
Dzisiaj coraz częściej doradca podatkowy staje
się przewodnikiem dla swojego zleceniodawcy
w kontaktach z administracją podatkową. Jest
osobą posiadającą ogromne zaufanie klienta,
powierzane mu są bowiem często bardzo
osobiste i poufne informacje ze sfery relacji
zawodowych czy rodzinnych klienta, które
mogą mieć znaczenie i wpływ na realizację
obowiązków podatkowych.

Jednak�sporządzanie�opinii�podatkowych�to�nie
wszystko,�czego�może�oczekiwać�od�doradcy
klient…

Z moich doświadczeń wynika, że coraz
częściej doradca podatkowy jest
wszechstronnie ukierunkowany w sferze
podatków, co oznacza, że w sytuacji, gdy klient
zwraca się do doradcy np. z problemem w
zakresie VAT, doradca podatkowy nie
poprzestaje na rozwiązaniu kwestii tego
konkretnego zagadnienia, ale jest w stanie
pokazać klientowi, jak przyjęte rozwiązanie
czy sposób działania będą wpływały na inne
zagadnienia podatkowe – np. podatek od
czynności cywilnoprawnych, czy też jakie
będą konsekwencje w podatkach
dochodowych. Oznacza to, że doradca
podatkowy widzi skutki proponowanych
klientowi rozwiązań także w innych obszarach
podatkowych i rzetelnie o nich informuje
swojego klienta – wskazując na kolejne
możliwości czy też obowiązki podatkowe.

Podsumowując, można powiedzieć, że dziś
doradca podatkowy to nie tylko specjalista 
w konkretnych podatkach, ale także kreator
polityki podatkowej dla przedsiębiorcy.

Czy�możliwa�jest�współpraca�między
administracją�podatkową�i�reprezentującym
podatnika�doradcą�podatkowym?

Współ pra ca mię dzy ty mi gru pa mi za wo do -
wy mi wpły wa na sku tecz ność i pra wi dło wość
po bo ru po dat ków. Z prze pi sów sta tu ują cych
za wód do rad cy po dat ko we go wprost wy ni ka,
że do rad ca po dat ko wy ja ko oso ba za ufa nia
pu blicz ne go obo wią za ny jest po stę po wać
zgod nie z prze pi sa mi pra wa, ze zło żo nym ślu -
bo wa niem i z za sa da mi ety ki za wo do wej.
Sko ro za tem funk cjo nu je, słu żąc ra dą, opi nią
po dat ni ko wi czy wręcz za stę pu jąc go w re la -
cjach z or ga na mi ad mi ni stra cji po dat ko wej w
spra wach po dat ko wych, a jed no cze śnie dzia ła
zgod nie z prze pi sa mi pra wa, to z ca łą pew no -
ścią, ja ko świa do my re pre zen tant swo je go
śro do wi ska, jest w sta nie na wią zać współ pra cę
z or ga na mi po dat ko wy mi, skut kiem któ rej bę -
dzie zwięk sze nie pra wi dło wo ści i sku tecz no ści
po bo ru po dat ków.

Nie�ma�między�tymi�podmiotami�sprzeczności
interesów?

Organy podatkowe są zainteresowane, aby
pobrać od zobowiązanego podatnika taki
podatek, który wynika z przepisów prawa, i w
takiej wysokości, jaką nakazują odpowiednie
regulacje prawne. Nie jest w interesie organów
podatkowych domagać się podatku choćby o
1 zł za dużego. Jednocześnie oczekują te
organy, że podatek wpłynie w kwocie należnej,
a nie mniejszej od wynikającej z norm prawa
podatkowego. Stąd też, jeśli zestawi się rolę 
i oczekiwania w tym zakresie administracji
podatkowej z rolą i funkcją zawodu doradcy
podatkowego, to pozostaje sobie życzyć, aby
podatnicy w jak najszerszym zakresie
korzystali z usług doradców podatkowych.
Ułatwi i uprości to im w wielu przypadkach
kontakt z organami podatkowymi,
zapewniając bezkolizyjną realizację ich
obowiązków podatkowych, a jednocześnie
poprawi jakość i skuteczność wpływu
podatków do budżetu państwa. ∑

Doradca podatkowy
przewodnikiem przedsiębiorcy

ROZMOWA | Monika Getka,
wicedyrektor Izby Skarbowej
w Szczecinie

Jak�wygląda�sytuacja�ekonomiczna�Polski?�
Jeremi Mordasewicz: Europejska
gospodarka, a wraz z nią i polska wyraźnie
hamują i tego się nie da uniknąć. Jesteśmy tak
silnie związani z gospodarką europejską,
szczególnie niemiecką, że wyhamowanie
u nich powoduje jednocześnie u nas
ograniczenia produkcji na rzecz eksportu.
Na szczęście Polska ma pewne przewagi
konkurencyjne. 

Jesteśmy krajem stosunkowo ubogim,
w związku z tym mamy silniejszą motywację
do pracy i nie mamy takich wymagań jak
w Europie Zachodniej, szczególnie w basenie
Morza Śródziemnego. To daje nadzieję, że
polska gospodarka, wykorzystując dobrą
relację wydajności pracy do jej kosztu, nie
popadnie w recesję. 

W tym roku gospodarka strefy euro będzie
na minusie, ale w przyszłym roku
spodziewamy się, że będzie na bardzo małym
plusie. Mamy szansę na wzrost rzędu 1–2

procent. To jednak nie powinno nas
satysfakcjonować, bo wzrost poniżej
3 procent oznacza zmniejszenie zatrudnienia.
Zastanawiam się, czy polska gospodarka
zachowa się tak, jak gospodarka Unii
Europejskiej, którą prawdopodobnie czeka
kilka lat stagnacji, czy też zachowa się tak jak
gospodarki krajów rozwijających się i będzie
rozwijała się wyraźnie szybciej, w tempie
3–4 procent. 

Gospodarka�spowalnia,�ponieważ�płacimy
wysokie�podatki,�mało�inwestujemy,�nie�powstają
nowe�miejsca�pracy.�

Polska ma znacznie większe niż kraje
Europy Zachodniej potrzeby w zakresie
inwestycji. Zdecydowanie zbyt mało
inwestujemy, aby szybko modernizować
gospodarkę i wykorzystać posiadane zasoby
pracy. Dzieje się tak, ponieważ – uwzglę-
dniając obecny poziom rozwoju gospo-
darczego – płacimy bardzo wysokie podatki. 

Kiedy państwa Europy Zachodniej były
na podobnym etapie rozwoju, miały podatki
znacznie niższe. Jeśli nie zwiększymy
poziomu inwestycji, nie będziemy w stanie
tworzyć dość miejsc pracy dla osób
po pięćdziesiątce, a także wchodzących
na rynek pracy. W efekcie będziemy mieli
do czynienia ze znaczną emigracją młodzieży
z Polski, co oznacza utratę zasobów pracy.
A nie będziemy dużo inwestować, jeśli
będziemy zmuszeni płacić wysokie podatki.
Polityka gospodarcza powinna być

nakierowana na oszczędzanie i inwestycje,
nawet kosztem ograniczenia konsumpcji. 

W ramach obowiązujących regulacji
prawnych firmy powinny minimalizować
obciążenia podatkowe, by móc więcej
pieniędzy wygenerować na inwestycje.
Oczywiście jako organizacja przedsiębiorców
nie jesteśmy za tym, by uciekać do tzw. rajów
podatkowych. Powinniśmy płacić podatki
w naszym kraju, ale jednocześnie możemy
wykorzystywać wiedzę fachowców, którzy
potrafią je zminimalizować w ramach prawa.
Mniejsze podatki to więcej pieniędzy
na inwestycje, na rozwój firmy.

Każda�firma�powinna�korzystać�z usług�doradcy
podatkowego?

Myślę, że tak. Tacy fachowcy są nam
potrzebni, ponieważ na każde
przedsiębiorstwo czyha mnóstwo pułapek.
Prawo nie jest jednoznaczne, często zmieniają
się przepisy i trudno sobie wyobrazić, by
przedsiębiorca, zamiast zajmować się
rozwijaniem firmy, śledził te zmiany
i na bieżąco monitorował przepisy. Dlatego,
by uniknąć poważnych konsekwencji
związanych ze złą interpretacją prawa czy
nieznajomością przepisów, warto skorzystać
z takiej pomocy. Marzy mi się sytuacja, byśmy
mogli w przyszłości mieć system prostych
i niskich podatków. Dopóki jednak ona się nie
zmieni, doradcy podatkowi będą nam bardzo
potrzebni.

                                                                          —rozmawiała a.u. 

Warto korzystać z pomocy fachowca w świecie
skomplikowanych polskich podatków

ROZMOWA | Jeremi Mordasewicz, ekspert PKPP Lewiatan

W obliczu�skomplikowanych,�zmiennych
i różnie�interpretowanych�przepisów�pomoc
doradcy�podatkowego�jest�
nie�do przecenienia. Jakie�prawa�ma�doradca?�
Jan Paweł Tarno: Przepisy wymagają
od doradcy określonej wiedzy,
w szczególności dotyczącej prawa
podatkowego i rachunkowości. Ustawa
nakłada na doradców wiele obowiązków,
których naruszenie powoduje
odpowiedzialność dyscyplinarną. 

Jednym z nich jest zachowanie
tajemnicy zawodowej. Jej naruszenie jest
sprzeczne z prawem, zasadami etyki
zawodowej i ślubowaniem, co
w konsekwencji może pociągnąć doradcę
do odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

W ramach obowiązku zachowania
tajemnicy zawodowej mieści się również
zabezpieczenie i przechowywanie danych
klienta i jego firmy. Doradca 
nie może być przesłuchiwany jako 
świadek i wyjawiać informacji, 
chyba że zostanie zwolniony z tego
obowiązku przez sędziego. 

Zatem proponowanie świadczenia usług
z zakresu doradztwa podatkowego przez
osoby bez stosownej wiedzy i statusu
zawodowego doradcy podatkowego
uważam za pochopne i nierozważne.
Proponowana próba deregulacji zawodu
doradcy podatkowego jest niepotrzebna
i nieprzemyślana, ponieważ nie
uwzględnia specyfiki świadczonych przez
doradców usług, a dodatkowo niweczy
rezultaty piętnastoletniej pracy
nad budowaniem prestiżu i rangi tego
zawodu. 

Na czym�mają�polegać�zmiany?�
Aktualnie, w myśl prawa, usługi

zastrzeżone dla doradców podatkowych
obejmują: 1. 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, 2. prowadzenie ksiąg
podatkowych i innych ewidencji do celów
podatkowych oraz udzielanie pomocy,
3. sporządzanie zeznań i deklaracji
podatkowych lub udzielanie pomocy
w tym zakresie, 4. reprezentowanie
w postępowaniu przed organami
administracji publicznej i w zakresie
sądowej kontroli decyzji, postanowień
i innych aktów administracyjnych
w sprawach wymienionych w pkt 1. Jeżeli
usługi wymienione w trzech pierwszych
punktach będą mogły być wykonywane nie
tylko przez doradców podatkowych (jak
chcą zwolennicy deregulacji), to znacznie
wzrośnie liczba błędów i pomyłek, których
konsekwencje poniosą podatnicy. Jest to
niezwykle groźne, ponieważ błędy
popełnione w tym zakresie doradztwa
podatkowego są najczęściej nie
do naprawienia w toku postępowania
podatkowego lub postępowania
przed sądami administracyjnymi. Zatem
profesjonalny doradca podatkowy, dla
którego rezerwuje się czynności wskazane
w punkcie 4., najczęściej nie będzie
w stanie udzielić skutecznej pomocy
prawnej. Ponadto osoba niemająca statusu
zawodowego doradcy podatkowego nie ma
obowiązku dochowania tajemnicy
zawodowej.

Braki w wykształceniu pra
można nadrobić wytężon  

ROZMOWA | Prof. nadzw.
dr hab. Jan Paweł Tarno,
kierownik Zakładu
Sądownictwa
Administracyjnego 
na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego, sędzia NSA 

Dlaczego�zdecydowała�się�pani�na korzystanie
z usług�doradcy�podatkowego?
Alina Fornal: Potrzebę korzystania
z profesjonalnej obsługi podatkowej mojej
firmy uświadomiłam sobie niestety dosyć
późno – po wielu latach samodzielnego
zmagania się z rozliczaniem podatków,
kontaktów z urzędami skarbowymi
i kontrolami w firmie. Nie mogłam w pełni
skupić się na prowadzonym biznesie, bo cały
czas nie miałam pewności, czy wszystkie
sprawy podatkowe są prowadzone tak jak
należy. Z przerażeniem myślałam o tym, co
się stanie, jeśli popełnię błąd i cała praca
moja i moich pracowników pójdzie na marne.
Poza tym moja firma stale się powiększała
i problem zaczął mnie przerastać. W końcu
ktoś polecił mi doradcę podatkowego
i od tego czasu śpię spokojnie.

Co�konkretnie�dla�pani�firmy�robi�doradca
podatkowy?

Najistotniejszą dla mnie sprawą jest to, 
że powierzam kancelarii wszystkie kwestie
związane z podatkami, rachunkowością
i sprawami kadrowo-płacowymi. 
Udzieliłam doradcy podatkowemu
pełnomocnictwa – dzięki temu reprezentuje
mnie on przed urzędami skarbowymi i ZUS,
w razie kontroli udziela wszelkich informacji,
a cała dokumentacja podatkowa i księgowa
mojej firmy znajduje się w kancelarii
podatkowej. Tam też kierowana jest wszelka
korespondencja od organów podatkowych.
Moja rola ogranicza się praktycznie

Współpracuję z dor     
ROZMOWA | Alina Fornal, 
właścicielka apteki w Warszawie
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Kiedyś�mówił�pan,�że�brak
wymogu�wykształcenia
prawniczego�może�stanowić
istotne�utrudnienie
w interpretacji�przepisów
postępowania�sądowoadmini-
stracyjnego,�a w konsekwencji
prowadzić�do nieodwracalnych
skutków�procesowych.�Skoro
doradców�obowiązuje�ciągłe
podnoszenie�kompetencji,�to
znaczy,�że�stale�muszą�się
szkolić.�Czy�to�wystarcza?

W ostatnich latach, również
dzięki wielu inicjatywom
i działaniom, przede
wszystkim szkoleniowym,
podjętym przez władze
korporacji doradców
podatkowych, wiedza
prawnicza doradców
podatkowych w zakresie
przepisów proceduralnych
pogłębiła się i utrwaliła. Fakt
ten został dostrzeżony również
przez sędziów sądów
administracyjnych. To właśnie
z naszego środowiska wyszła
inicjatywa, by zrównać pozycję
procesową doradców
podatkowych, adwokatów
i radców prawnych. 

W projekcie noweli 
do p. p. s. a. proponujemy
następującą treść art. 6: „Sąd
administracyjny powinien
udzielać stronom
występującym w sprawie bez
adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego
potrzebnych wskazówek co
do czynności procesowych
oraz pouczać ich o skutkach
prawnych tych czynności
i skutkach zaniedbań”. 

Moim zdaniem doradcy
podatkowi wykazali, że braki
w wykształceniu prawniczym
można nadrobić wytężoną
pracą i konsekwentnym
dążeniem do wyrobienia sobie
opinii profesjonalnego
pełnomocnika. 

                                    —rozmawiała a.u. 

   awniczym
  ną pracą

do terminowego dostarczania dokumentów
i przekazywania informacji, o które zwraca się
doradca. Bardzo cenię sobie analizy finansowe
opracowywane przez doradcę na podstawie
danych finansowych firmy, do których ma
przecież pełny dostęp – pozwala to na bieżącą
kontrolę finansów firmy, a także optymalizację
i planowanie podatkowe. Każdą poważniejszą
transakcję zawsze konsultuję z doradcą, który
informuje mnie o skutkach podatkowych,
jakie może ona za sobą pociągać. 

Jakie�jeszcze�korzyści�widzi�pani�ze�współpracy
z doradcą�podatkowym?

Najważniejszą korzyścią jest dla mnie
poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że wszystkie
sprawy podatkowe, księgowe oraz kadrowo-
płacowe mojej firmy są prowadzone rzetelnie,
terminowo i zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami. Druga, równie
istotna zaleta współpracy z doradcą to
zaufanie – mam pewność, że wszystko, co
przekażę doradcy – zarówno dokumenty, jak
i informacje – jest objęte tajemnicą i doradca
nie ujawni tego żadnym osobom trzecim.

Może to zrobić jedynie wtedy, gdy tak
zdecyduje sąd. Poza tym nigdy nie czułam się
pewnie w kontaktach z podatkową machiną
urzędniczą – nie mając pojęcia
o skomplikowanych przepisach
i procedurach, czułam się zawsze na straconej
pozycji. Teraz wiem, że na pytania urzędnika
podatkowego odpowiedzi udziela osoba,
która się na tym świetnie zna – fachowiec
od podatków. Nie bez znaczenia jest także to,
że w razie błędu doradcy mogę liczyć
na odszkodowanie, co stanowi dodatkową
gwarancję bezpieczeństwa. Dodam jeszcze,
że wcześniej korzystałam z usług biura
rachunkowego i z punktu widzenia jakości
oraz kompleksowości obsługi nie ma
porównania z kancelarią podatkową.

Współpraca z doradcą podatkowym to
czysty zysk – wystarczy uświadomić sobie,
jak wiele się ryzykuje, nie mając absolutnej
pewności co do prawidłowości rozliczeń
z fiskusem.

W jakiej�sytuacji�warto�skorzystać�z pomocy
doradcy�podatkowego?

Dzisiaj z własnego doświadczenia już
wiem, że im wcześniej, tym lepiej. Już
przy rozpoczynaniu działalności
gospodarczej warto zasięgnąć rady doradcy
w zakresie wyboru formy prawnej i sposobu
opodatkowania działalności. Zauważyłam, że
wielu przedsiębiorców trafia do doradcy,
gdy znajduje się już w poważnych
tarapatach – podczas kontroli albo wskutek
błędnej porady osoby trudniącej się
doradztwem bez odpowiedniej wiedzy
i uprawnień. Tak więc również w tym
wypadku sprawdza się znana zasada, że
lepiej zapobiegać niż leczyć, bo w grę może
wchodzić cały finansowy dorobek życia. ∑

  radcą podatkowym i… śpię spokojnie Doradcy w UE – jedyny
partner dla urzędów

W Europie niemal powszechnie korzysta
się z usług doradcy podatkowego. 
Czynią tak zarówno właściciele wielkich
firm, jak i zwykli podatnicy.

Pra wie każ de go spo dar stwo do mo we w Ho -
lan dii ma wła sne go, ro dzin ne go do rad cę po -
dat ko we go, trak to wa ne go po dob nie jak le -
karz ro dzin ny. Jed nak naj waż niej sza jest ro la
do rad ców w dzia łal no ści go spo dar czej. W
wie lu kra jach UE przed się bior cy nie wy obra -
ża ją so bie pro wa dze nia bez nich biz ne su.
W Niem czech np. z ich usług ko rzy sta ją na wet
naj mniej sze fir my. Jak wy ni ka z ba dań dr Iza -
bel li Ewy Cech, au tor ki wie lu pu bli ka cji do ty -
czą cych do radz twa po dat ko we go, wła ści cie le
mi kro przed się biorstw ko rzy sta ją z kon sul ta -
cji po dat ko wych 2–3 go dzi ny mie sięcz nie.
W przy pad ku firm ma łych czas ten wy no si 10
go dzin na mie siąc, a śred nich – aż 20 go dzin.
Una sze go za chod nie go są sia da tyl ko do rad ca
po dat ko wy – je go da ne trze ba po dać, re je -
stru jąc dzia łal ność go spo dar czą w urzę dzie
skar bo wym – uwa ża ny jest przez or ga ny po -
dat ko we za part ne ra. Urzęd ni cy nie udzie la ją
żad nych in for ma cji i wy ja śnień, a zwłasz cza
rad bez po śred nio wła ści cie lom firm. 

Wy so ka po zy cja do rad ców po dat ko wych
wy ni ka m. in. zte go, że ma ją oni pra wo  dome -
dia cji, któ rej ce lem jest uzgod nie nie sta no -
wisk or ga nu po dat ko we go i po dat ni ka. Jed -
no cze śnie jest to za wód otwar ty. Do rad cą
w Niem czech mo że zo stać na wet oso ba ze
śred nim wy kształ ce niem, pod wa run kiem
dzie się cio let niej pra cy np. w biu rze zaj mu ją -
cym się ta kim do radz twem.

Sys tem po dob ny do nie miec kie go, a tak że
au striac kie go, w któ rych ro la do rad ców ure -
gu lo wa na jest od ręb ną usta wą, przy ję ty zo -
stał rów nież np. w Cze chach i Pol sce. Okre śla
on za rów no upraw nie nia i za da nia osób, któ -
re ten za wód wy ko nu ją, jak i obo wiąz ki i wy -
ma ga nia sta wia ne kan dy da tom do tej pro fe -
sji. Obo wiąz ko wa jest przy na leż ność do or ga -
ni za cji sa mo rzą du za wo do we go. 

Nie co od mien ny mo del przy ję to np. w
Wiel kiej Bry ta nii czy Ho lan dii. Tam dzia łal -
ność do rad ców jest ure gu lo wa na prze pi sa mi
pra wa w mniej szym stop niu. W Wiel kiej Bry -
ta nii przy na leż ność do sa mo rzą du jest
wpraw dzie obo wiąz ko wa, ale za in te re so wa -
ny ma wy bór mię dzy róż ny mi or ga ni za cja mi.
We Fran cji z kolei do rad cy na le żą do sze ro ko
poj mo wa ne go ce chu praw ni ków i trak to wa ni
są po dob nie jak ad wo ka ci czy no ta riu sze.  

– W więk szo ści kra jów UE do rad ca po dat -
ko wy to wol ny za wód za ufa nia pu blicz ne go,
wia ry god ny part ner przed się bior ców, urzęd -
ni ków i są dów. Wy ni ka to nie tyl ko z prze pi -
sów pra wa, ale tak że wie lu dzie się cio le ci tra -
dy cji – pod kre śla prze wod ni czą cy Kra jo wej
Ra dy Do rad ców Po dat ko wych To masz Mi -
cha lik. 

Nie co ina czej jest w kra jach śród ziem no -
mor skich, zwłasz cza we Wło szech.  WIta lii nie
ma żad nych re gu la cji, któ re okre śla ły by ro lę
do rad ców po dat ko wych czy wy ma ga nia sta -
wia ne przed sta wi cie lom te go za wo du. W re -
zul ta cie pa trzy się na nich nie jak na oso by za -
ufa nia pu blicz ne go, lecz gra czy wy spe cja li zo -
wa nych w wy szu ki wa niu w pra wie i prak ty ce
naj lep szych spo so bów uni ka nia po dat ków. 

                                                                                                  —ges

Co ro ku licz ba do rad ców po dat -
ko wych po więk sza się
o 200–300 osób. Na ko niec
2011 r. by ło ich 8875, z cze go
czyn nych w za wo dzie – 7950.
Naj wię cej do rad ców pro wa dzą -
cych dzia łal ność – 2195 –
od no to wa no w woj. ma zo wiec -
kim, głów nie w War sza wie
i oko li cach. Na dru gim miej scu
upla so wa ło się woj. ślą skie –
1177 czynnych do rad ców, a na -
stęp nie wiel ko pol skie – 846
do rad ców, ma ło pol skie – 707
i łódz kie – 599. Naj mniej do rad -
ców – 134 – od no to wa no
w woj. świę to krzy skim.
O ich zna cze niu i ak tyw no ści
świad czy udział w spra wach
przed wo je wódz ki mi są da mi
ad mi ni stra cyj nymi. W 2011 r.
spraw z udzia łem ad wo ka tów
by ło 5456, rad ców praw -
nych – 8247, a do rad ców
po dat ko wych – 3081. Z ko lei
w Izbie Fi nan so wej Na czel ne go
Są du Ad mi ni stra cyj ne go spraw
z udzia łem ad wo ka tów by -
ło 243, rad ców
praw nych – 505, a do rad ców
po dat ko wych – 643. ∑

>doradcy podatkowi 
w liczbach

Do rad ca po dat ko wy to za wód otwar ty. Mo że go wy ko -
ny wać ab sol went szko ły wyż szej nie za leż nie
od kie run ku. Kan dy dat do tej pro fe sji mu si speł nić kil ka
wa run ków, m. in. le gi ty mo wać się nie ska zi tel nym cha -
rak te rem. Ale przede wszyst kim mu si zdać eg za min
na do rad cę po dat ko we go, od być dwu let nią prak ty kę
za wo do wą i zło żyć wnio sek o wpis na li stę do rad ców
nie póź niej niż trzy la ta po zda niu eg za mi nu.
Eg za min obej mu je spraw dze nie wie dzy ze: źró deł pra -
wa i je go wy kład ni; ana li zy po dat ko wej; pod staw pra wa
mię dzy na ro do we go i wspól no to we go pra wa po dat ko we -
go; ma te rial ne go pra wa po dat ko we go; po stę po wa nia
przed or ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej i są da mi ad mi -
ni stra cyj ny mi oraz po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go
w ad mi ni stra cji; mię dzy na ro do we go, wspól no to we go
i kra jo we go pra wa cel ne go; pra wa de wi zo we go; pra wa
kar ne go skar bo we go; or ga ni za cji i funk cjo no wa nia ad -
mi ni stra cji po dat ko wej i kon tro li skar bo wej; ra chun ko-
wo ści; ewi den cji po dat ko wej i za sad pro wa dze nia ksiąg
po dat ko wych; prze pi sów o do radz twie po dat ko wym
i ety ki za wo do wej. Po zda niu eg za mi nu kan dy dat mu si
od być dwu let nią prak ty kę za wo do wą w urzę dzie skar -
bo wym, izbie skar bo wej, urzę dzie kon tro li skar bo wej
(po 2 mie sią ce w każ dym) i u do rad cy po dat ko we go lub
w spół ce do radz twa podat ko we go (18 mie się cy). ∑

>wolny zawód dla najlepszych

Przedsiębiorcy mogą powierzyć mu wszelkie
sprawy podatkowe, zawierając umowę na stałą
obsługę kompleksową lub osobne stałe umowy
na poszczególne czynności, jak:
∑ świadczenie usług doradztwa podatkowego
∑ prowadzenie księgi rachunkowej
∑ prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
∑ prowadzenie ewidencji przychodów

(ryczałt+VAT)
∑ prowadzenie rozliczeń VAT (karta podatkowa)
∑ prowadzenie rozliczeń właścicieli

nieruchomości
∑ prowadzenie spraw kadrowych i rozliczeń

składek ZUS
Doradcy można też zlecić w formie umowy
czynności okazjonalne:
∑ prowadzenie sprawy w toku kontroli

skarbowej
∑ reprezentację przed NSA
∑ opracowania opinii podatkowej (ew. porady

ustnej)
∑ dokonanie zapisów w KPiR w 1 miesiącu
∑ sporządzenie deklaracji
∑ sporządzenie zeznania rocznego
∑ przeprowadzenie kontroli podatkowej (audytu)

>powierz doradcy podatkowemu

∑ poradę z zakresu prawa podatkowego oraz udzielenie
wyjaśnień i przygotowywanie opinii w tych kwestiach 

∑ pomoc w sporządzaniu PIT oraz innych zeznań i deklaracji
podatkowych 

∑ reprezentowanie klienta w roli pełnomocnika przed organami
podatkowymi wszystkich instancji oraz w sądach
administracyjnych w sprawach podatkowych i celnych oraz
dotyczących egzekucji administracyjnej związanych z nimi 

∑ doradztwo w sprawach podatkowych wynikających ze
współpracy z podmiotami zagranicznymi oraz porady w
zakresie przepisów celnych i dewizowych 

∑ prowadzenie rozliczeń należności publicznoprawnych innych
niż podatki, np. składki ZUS i ubezpieczenia zdrowotne.
Udzielanie porad i wyjaśnień w kwestiach pracowniczych i
kontaktach z ZUS 

∑ prowadzenie księgowości, ksiąg podatkowych i innych
ewidencji oraz porady i pomoc w tym zakresie 

∑ pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł
publicznych, krajowych i unijnych 

∑ doradztwo ekonomiczne, finansowe i prawne: np. przy
przekształceniu formy prawnej firmy, w załatwianiu
formalności prawnych związanych z funkcjonowaniem firmy,
poszukiwaniu najkorzystniejszych możliwości lokowania
środków finansowych, staraniach o kredyt wraz ze
sporządzaniem wniosków i dokumentacji kredytowej.

>zgłoś się do doradcy po
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Do podatnika przemawiamy
językiem korzyści

ROZMOWA | Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych 

Wiadomo,�że�istnieje�różnica
między�księgowym�a doradcą
podatkowym.�Jak�by�ją�pan
zdefiniował?�Wydaje�się
bowiem,�że�mali�i średni
przedsiębiorcy�są�przekonani,�
iż�potrzebny�jest�im�jedynie
księgowy,�a doradca
dedykowany�jest�firmom�
dużym�i bogatym.
Tomasz Michalik: Różnica
jest zupełnie fundamentalna.
Rolą księgowego jest
prowadzenie ksiąg, także
podatkowych, księgowanie
dokumentów, przygotowanie
rozliczeń. Rola doradcy
podatkowego może
obejmować też i te czynności.
Ale rola ta to przede
wszystkim określenie
i zaplanowanie konsekwencji
podatkowych podejmowa-
nych przez podatnika działań.
To przygotowanie lub ocena
dokumentów takich jak
umowy i decyzji gospodar-
czych podejmowanych lub
planowanych przez podatnika
z punktu widzenia
zobowiązań podatkowych. 
To wreszcie kompleksowe
wsparcie podatnika
w kontaktach z organami
podatkowymi, a także
reprezentowanie go
przed sądami
administracyjnymi w razie
ewentualnego sporu
z organami.

Doradca podatkowy
przy wykonywaniu czynności
zawodowych jest objęty
immunitetem materialnym,
a z tajemnicy zawodowej
może go zwolnić jedynie sąd.
Tych uprawnień i tych
obowiązków nie ma księgowy.
Mówiąc krótko, księgowy
i doradca podatkowy to dwa
zupełnie różne zawody.
Od doradcy obywatel może
i powinien oczekiwać więcej,
znacznie więcej.

Na jakim�etapie
funkcjonowania�firmy
wystarcza�tylko�księgowy,
a na jakim�niezbędny�jest�już
doradca�podatkowy?

Nie ma takiego etapu
rozwoju firmy, na którym
wsparcie doradcy
podatkowego nie byłoby
pożądane. Już samo podjęcie
działalności gospodarczej
rodzi pytanie choćby o formę
prawną, w jakiej
przedsiębiorca będzie
działać. A przecież wybór
formy prawnej oznacza
określone konsekwencje
w zakresie podatku
dochodowego. 

Następnie przedsiębiorca
rozpoczynający działalność
gospodarczą musi
zdecydować o tym, czy
rozsądne jest zwolnienie
z podatku VAT czy też
racjonalną decyzją będzie
wybór statusu czynnego
podatnika VAT. Te decyzje
muszą zostać podjęte
na samym początku
działalności. A po nich
przyjdą kolejne.

Nowi kontrahenci, nowe
transakcje, nowi pracownicy
lub współpracownicy
– rozwój firmy oznacza

wchodzenie w coraz to nowe
obszary, które skutkują
konsekwencjami w zakresie
zobowiązań podatkowych.
Dobre planowanie
i przygotowanie oznacza

bezpieczeństwo
i oszczędności. To daje
współpraca z doradcą
podatkowym. Często
oszczędności te są
szczególnie ważne właśnie
na początku rozwoju firmy. 

Jaki�wpływ�ma�Krajowa�Rada
Doradców�Podatkowych
na tworzenie�aktów�prawnych
dotyczących�prawa
podatkowego?

Rada bierze aktywny udział
w konsultacjach
projektowanych przez
ministra finansów aktów
prawnych w zakresie prawa
podatkowego. Co więcej,
korzystając z naszego
doświadczenia i faktu, że
jesteśmy blisko podatników,
staramy się aktywnie
wskazywać ministrowi
regulacje, które stanowią
jedynie uciążliwość dla
podatników, a dla Skarbu
Państwa nie tworzą żadnych
korzyści. Cieszę się, że mogę
powiedzieć, iż współpraca
z ministrem finansów w tej
mierze jest wzorowa. 

Nie�sądzi�pan,�że�zaliczenie
doradcy�podatkowego�do grupy
wolnych�zawodów�jest�dość
zaskakujące�w kontekście�jego
wiedzy�i kompetencji
uwiarygodnionych�trudnymi,
specjalistycznymi�egzaminami?

Wręcz przeciwnie. Doradca
podatkowy jest zawodem
zaufania publicznego, jest
niezależny, ale związany
zasadami etyki zawodowej.
Przyznam, że nie widzę w tym
niczego zaskakującego. 

Czy�uważa�pan,�że�słuszne�jest
stawianie�przed przyszłymi
doradcami�podatkowymi�tak
wysoko�poprzeczki�na drodze
do zaistnienia�w zawodzie?�
Czy�też�może�jest�ona
ustawiona�za wysoko,�a wejście
do zawodu�powinno�zostać
ułatwione?

Musimy pamiętać, że
doradca podatkowy jest
podmiotem, któremu
obywatel powierza swoje
rozliczenia podatkowe.
A niedopełnienie ich wiąże się
z poważnymi
konsekwencjami. Co więcej,
doradca podatkowy
gwarantuje, że rozliczenia te
zostaną dokonane
w najlepszym interesie
obywatela zgodnie z prawem.
Sadzę więc, że nie ma nic
dziwnego w tym, iż
ustawodawca określa pewne
wymogi, od których
spełnienia uzależnia
możliwość zostania doradcą
podatkowym. 

Skądinąd wymogi te nie są
wcale nadmierne – w istocie
rzeczy sprowadzają się
do posiadania wyższego
wykształcenia, zdania
egzaminu państwowego
i odbycia praktyki. Uważa się
dosyć powszechnie, że na tle
innych zawodów prawniczych
zawód doradcy podatkowego
jest najbardziej
otwarty – przychylam się
do tej opinii.

Zawód�doradcy�podatkowego
jest�profesją�zaufania
ublicznego.�Nie�sądzi�pan,�że�to
powoduje�wrażenie,�iż�jest�on
w pewnym�sensie
niedoceniany?�

No cóż, nie od razu Kraków
zbudowano. Zawód doradcy
podatkowego został ujęty
w ramy prawne dopiero 15 lat
temu. Jest więc bardzo
młodym zawodem.
Ustawodawca nadał mu status
zawodu zaufania publicznego
i przez te 15 lat doradcy
podatkowi udowodnili, iż
na status ten w pełni zasłużyli.
Ustawodawca także to
dostrzega i kolejnymi
nowelizacjami ustawy
dotychczas poszerzał zakres
zarówno uprawnień, jak
i obowiązków doradcy
podatkowego. 

Doradcy podatkowi
współtworzą doktrynę prawa
podatkowego, występują
w sądach administracyjnych
w sprawach z zakresu
zobowiązań podatkowych
znacznie częściej niż radcy
prawni i adwokaci, są
najczęstszymi
pełnomocnikami stron
w Trybunale Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w sprawach
z zakresu podatków, są
ekspertami sejmowymi, wielu
spośród najwybitniejszych
naukowców zajmujących się
podatkami to doradcy
podatkowi. Przynosi nam
zaszczyt, że wielu profesorów
zajmujących się podatkami to
doradcy podatkowi. 

Na razie my, doradcy
podatkowi, ciężko pracujemy
na to, by zostać docenionymi
– jestem jednak przekonany,

że praca ta zostanie właściwie
oceniona i doceniona.

Może�zatem�z większą�mocą
należałoby�mówić�do podatnika

językiem�korzyści�wynikających
z zaangażowania�doradców
podatkowych�w przedsiębior-
stwach,�nie�tylko�dużych,�
ale�też�małych�i średnich?

Tak właśnie robimy,
starając się dotrzeć z wiedzą
na temat podatków, na temat
właściwej polityki podatko-
wej w przedsiębiorstwie
– każdym, od najmniejszego

do największego. 
Ci duzi i wielcy wiedzą

od lat, że bieżąca współpraca
z doradcą podatkowym jest
nie tylko pożądana, ale wręcz
niezbędna. Małe firmy coraz
częściej także zdają sobie
z tego sprawę. 

Staramy się także we
współpracy z organizacjami
przedsiębiorców oraz izbami
gospodarczymi dotrzeć
szczególnie do małych
i średnich firm z informacją
o tym, że naprawdę wiele
mogą zyskać dzięki
współpracy z doradcą
podatkowym.

Czy�w kontekście�rangi�zawodu
doradcy�podatkowego�istnieją
dobre�wzory�innych�krajów,
których�zastosowanie�chętnie
widziałby�pan�w Polsce?

Zawód doradcy
podatkowego jest
ukształtowany różnie
w różnych państwach. Ważne
jest jednak to, że obecnie
obowiązujące polskie
regulacje należą
do najnowocześniejszych
w Europie. Byłoby dużą
szkodą, gdyby ten
niewątpliwy dorobek
ustawodawcy został
zaprzepaszczony poprzez

nadmierną deregulację. Ale
oczywiście istniej cały szereg
interesujących
wzorców – na przykład
niemieckie regulacje, które
pozwalają osobie fizycznej
odliczyć od podatku koszt
sporządzenia deklaracji
podatkowej przez doradcę
podatkowego. Ustawodawca
uznał po prostu, że
z korzyścią dla wszystkich,
także dla państwa, będzie
zachęta do skorzystania
z usług profesjonalnego
podmiotu.

Jak�pan�ocenia 15�lat
funkcjonowania�zawodu
doradcy�podatkowego
w Polsce?

To 15 lat bardzo
dynamicznego rozwoju
zawodu. Pamiętajmy, że
na początku doradztwo
podatkowe tworzyło się
niejako dwutorowo – z jednej
strony poprzez wielkie
międzynarodowe firmy
doradcze, które od początku
lat 90. funkcjonowały
w Polsce i wprowadziły
międzynarodowe standardy
doradztwa podatkowego,
z drugiej zaś poprzez małe
biura rachunkowe, które
miały ambicje rozwoju
i wyjścia poza obszary
typowe dla księgowości.
Początki były i ciekawe,
i trudne, ale dziś mamy
ukształtowany, nowoczesny
zawód będący interesującą
alternatywą dla typowych
zawodów prawniczych. Tak
zresztą jest postrzegany przez
rosnącą liczbę studentów
prawa.

Czy�pana�zdaniem�doradca
podatkowy�w Polsce
wyposażony�jest�we�wszelkie
potrzebne�mu�uprawnienia,�czy
może�jest�coś,�co�ułatwiłoby�mu
pracę�i jeszcze�lepsze
reprezentowanie�firm?

Na początku jednym
z najbardziej
kontrowersyjnych elementów
było uprawnienie doradcy
do reprezentowania
podatników przed sądami
administracyjnymi
w sprawach z zakresu
zobowiązań podatkowych.
Dziś to doradcy podatkowi
najczęściej występują
w sądach administracyjnych
jako pełnomocnicy
podatników. Dostrzegł to
ustawodawca i rozszerzył
uprawnienia doradców także
na reprezentowanie
obywateli w sprawach
celnych i z zakresu egzekucji
administracyjnej. 

Uważam, że naturalnym
kolejnym krokiem będzie
uprawnienie doradców
do działania w charakterze
pełnomocników w sprawach
pozapodatkowych opłat
i zobowiązań, także z zakresu
ubezpieczeń społecznych. To
co do aspektów
merytorycznych. 

Z punktu widzenia formy
uważam, że najwyższy czas,
aby doradcy podatkowi
występujący przed sądami
administracyjnymi byli
zobowiązani do noszenia tóg.
Nie ma żadnego powodu, dla
którego doradca podatkowy
jako profesjonalny
pełnomocnik w sądzie
administracyjnym miałby
nadal wyróżniać się strojem. 

Jakie�są�pańskie
przewidywania�wobec�miejsca
zawodu�doradcy�podatkowego
w polskim�życiu
gospodarczym?�

Bez względu na to, jaki
kształt przybierze ostatecznie
deregulacja w odniesieniu
do zawodu doradcy
podatkowego, rola zawodu
w życiu gospodarczym będzie
w dalszym ciągu rosła.
Weszliśmy na tę ścieżkę kilka
lat temu i nie ma żadnych
przesłanek, by sądzić, że ten
proces utraci dotychczasową
dynamikę.

Czy�pana�zdaniem�z usług
doradców�podatkowych
powinny�korzystać�nie�tylko
firmy�i instytucje,�ale�także
zwykli�podatnicy? I w jakim�
stopniu�byłoby�to�dla�nich
opłacalne?

Oczywiście, zresztą dzieje
się tak coraz częściej.
Wsparcie doradcy
podatkowego jest potrzebne
nie tylko przy wypełnianiu
PIT-ów, ale także
przy zawieraniu umów
oraz – co jest coraz częściej
dostrzegane przez
obywateli – przy
dysponowaniu majątkiem
także na wypadek śmierci. 

Doradca podatkowy to nie
podmiot, którego wsparcie
jest pożądane tylko przez
firmy – to osoba, która może
także zaplanować rozliczenia
podatkowe i zapewnić ich
bezpieczeństwo.

—rozmawiał 
Krzysztof Gniewkowski
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