
Sygn. akt SD 113/17 
       

POSTANOWIENIE 
Dnia  21.11.2017 r. 

Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych  - Mazowiecki Oddział 
Zamiejscowy  
W następującym składzie: 
Przewodniczący - doradca podatkowy Marcin Jamroży  
Sędzia   - doradca podatkowy Elżbieta Kasprowicz Orlik 
Sędzia   - doradca podatkowy Andrzej Chojnacki 
Rzecznik Dyscyplinarny – Jacek Sklepowicz doradca podatkowy 
Protokolant Wioletta Stykowska 
 
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada 2017 roku sprawy z wniosku Rzecznika 
Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych o ukaranie numer wpisu  
obwinionego o czyn: 
 
- polegający na nieopłacaniu składek członkowskich na rzecz Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych. Na dzień 6.06.2017 r. Pan zalegał z zapłatą składek za okres od 1 stycznia 
2015 r. do chwili obecnej na łączną kwotę 2320 zł i do chwili obecnej nie uregulował tej 
kwoty. 
 
• co stanowi naruszenie przepisów art. 36 pkt 3 ustawy o doradztwie podatkowym 
 

postanowił  
 

1. Na podstawie art. 17 §1 pkt. 3 kpk w związku z art. 79 ustawy o doradztwie 
podatkowym wszczęte postępowanie sądowe umorzyć. 

2. Orzec o kosztach na podstawie art. 626 kpk w związku z art. 79 ustawy o 
doradztwie podatkowym kosztami postępowania w całości obciążyć Krajową Izbę 
Doradców Podatkowych. 

3. Doręczyć niniejsze postanowienie Panu, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, Zastępcy 
Rzecznika Dyscyplinarnego, Krajowej Rady Doradców Podatkowych pouczając 
strony, że od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie na podstawie art. 
460 kpk w związku z art. 79 ustawy o doradztwie podatkowym w terminie 7 dni od 
daty jego doręczenia do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. 

 
 
 
 

Przewodniczący    Sędzia    Sędzia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie 



 
Fakt nieterminowego lub w niepełnej wysokości uiszczania składek ma charakter 
bezsporny. Oceniając postępowanie obwinionego Sąd uwzględnił okoliczności uiszczenia 
zaległości w pełnej wysokości do września 2017 r. włącznie, fakt zawieszenia 
wykonywania czynności doradztwa podatkowego oraz podejmowanie starań o obniżenie 
wysokości składek przez zawieszonego doradcę podatkowego. 
 
 

Przewodniczący    Sędzia    Sędzia 
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POSTANOWIENIE

Dnia  21.11.2017 r.

Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych  - Mazowiecki Oddział Zamiejscowy 

W następującym składzie:

Przewodniczący
- doradca podatkowy Marcin Jamroży 

Sędzia


- doradca podatkowy Elżbieta Kasprowicz Orlik

Sędzia


- doradca podatkowy Andrzej Chojnacki

Rzecznik Dyscyplinarny – Jacek Sklepowicz doradca podatkowy

Protokolant
Wioletta Stykowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada 2017 roku sprawy z wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych o ukaranie numer wpisu  obwinionego o czyn:


- polegający na nieopłacaniu składek członkowskich na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Na dzień 6.06.2017 r. Pan zalegał z zapłatą składek za okres od 1 stycznia 2015 r. do chwili obecnej na łączną kwotę 2320 zł i do chwili obecnej nie uregulował tej kwoty.


•
co stanowi naruszenie przepisów art. 36 pkt 3 ustawy o doradztwie podatkowym

postanowił 

1. Na podstawie art. 17 §1 pkt. 3 kpk w związku z art. 79 ustawy o doradztwie podatkowym wszczęte postępowanie sądowe umorzyć.

2. Orzec o kosztach na podstawie art. 626 kpk w związku z art. 79 ustawy o doradztwie podatkowym kosztami postępowania w całości obciążyć Krajową Izbę Doradców Podatkowych.


3. Doręczyć niniejsze postanowienie Panu, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, Krajowej Rady Doradców Podatkowych pouczając strony, że od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie na podstawie art. 460 kpk w związku z art. 79 ustawy o doradztwie podatkowym w terminie 7 dni od daty jego doręczenia do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Przewodniczący 


Sędzia



Sędzia


Uzasadnienie

Fakt nieterminowego lub w niepełnej wysokości uiszczania składek ma charakter bezsporny. Oceniając postępowanie obwinionego Sąd uwzględnił okoliczności uiszczenia zaległości w pełnej wysokości do września 2017 r. włącznie, fakt zawieszenia wykonywania czynności doradztwa podatkowego oraz podejmowanie starań o obniżenie wysokości składek przez zawieszonego doradcę podatkowego.

Przewodniczący 


Sędzia



Sędzia


