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ORZECZENIE 
SĄDU  DYSCYPLINARNEGO 

KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH 

 

            

Skład Sądu: 

 

  Przewodniczący składu orzekającego:     Sędzia SD doradca podatkowy Zbigniew Fabisiak, 

                                                                    Sędzia SD doradca podatkowy Sławomir Lisowski, 

                                                                    Sędzia SD doradca podatkowy Bogdan Widawski. 

 

  Protokolant:                                               Doradca podatkowy Mirosława Fastyn 

 

    Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2017 roku sprawy z wniosku Rzecznika 

Dyscyplinarnego KIDP z dnia 6 września 2016 r. rep. 3046/2015/215/2015/LOD  o ukaranie 

doradcy podatkowego …..……nr wpisu ………, obwinionej o naruszenie przepisów art. 7 ust 

7 oraz art. 36 pkt 1 Ustawy o doradztwie podatkowym (tekst jednolity z 25.02.2011 r. z późn. 

zmianami) t.j. niewywiązanie się z obowiązku zawiadomienia Krajowej Rady Doradców 

Podatkowych o zmianie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby) oraz 

posługiwanie się nieprawdziwym adresem miejsca prowadzenia działalności w obrocie 

gospodarczym (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – 

CEIDG).  

   Sąd uznał doradcę podatkowego …….. winną zarzucanego czynu i na podstawie art. 64 ust. 

1 pkt 2  ustawy o doradztwie podatkowym wymierzył określoną w art. 64 ust. 2 pkt 4 tej 

ustawy karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu. 
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UZASADNIENIE ORZECZENIA 
SĄDU  DYSCYPLINARNEGO 

KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH 

Z DNIA 4 KWIETNIA 2017 R. 

 

    Zgodnie z przepisami ustawy o doradztwie podatkowym doradca podatkowy (zwaną dalej 

Ustawą) winien postępować zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i z 

zasadami etyki zawodowej (art. 36 pkt. 1 Ustawy). 

    W myśl art. 7 ust. 7 Ustawy doradca podatkowy jest obowiązany zawiadomić Krajową 

Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych określonych w art. 7 ust. 3 w 

terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.  W art. 7 ust. 3 pkt 3 wymienione jest 

oznaczenie miejsca wykonywania działalności gospodarczej (siedziby). Powyższe oznacza, że 

doradca podatkowy winien o każdej zmianie miejsca prowadzenia działalności (siedziby) 

zawiadomić Krajową Radę Doradców podatkowych w określonym wyżej terminie. 

    Prowadzący działalność doradca podatkowy jako osoba fizyczna podlega przepisom 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W świetle art.14 ust. 2 (dalej Usdg) tej ustawy 

doradca podlega wpisowi do CEIDG. Wśród danych podlegających wpisowi są adresy, pod 

którymi wykonywana jest działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca 

wykonywania działalności gospodarczej (art. 25 ust. 1 pkt 5 Usdg). Art. 30 ust. 1 pkt 1 Usdg 

stanowi, że przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni 

od dnia zmiany danych, o których w zdaniu poprzednim. 

    Z wymienionych obowiązków obwiniona się nie wywiązał. Jej postawa od momentu 

wszczęcia przez Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP wskazuje, że dalej nie zamierza tych 

obowiązków wykonać. Świadczy o tym zarówno korespondencja kierowana do Rzecznika 

Dyscyplinarnego, jak również treść pisma złożonego przez obwinioną do Sądu. Od momentu, 

w którym Obwiniona dowiedziała się o wszczęciu postępowania wyjaśniającego przez 

Rzecznika Dyscyplinarnego minęło wystarczająco dużo czasu, by popełnione zaniedbania 

naprawić. Wobec uporczywego uchylania się przez Obwinioną od wykonania obowiązków 

Sąd orzekł, jak w sentencji. 
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