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Sygn. akt SDo 3/15                                                                 Poznań, dnia 30 lipca 2015 roku 

 

ORZECZENIE  

SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH  

 

 

Wielkopolski Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych w Poznaniu w następującym składzie: 

Przewodniczący - doradca podatkowy Henryk Dudziak 

Sędzia   - doradca podatkowy Joanna Krawczyk  

Sędzia   - doradca podatkowy Paweł Łączkowski 

 

Protokolant - doradca podatkowy nr  11765 Grzegorz Symotiuk.  

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2015 roku sprawy o rozpoznanie zażalenia na 

postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP o odmowie wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego dotyczącego doradcy podatkowego … nr wpisu … tocząca się pod sygnaturą 

SDo 3/15 postanowił utrzymać w mocy postanowienie rzecznika dyscyplinarnego Krajowej 

Izby Doradców Podatkowych o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec 

doradcy podatkowego … nr wpisu …. 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 16 lutego 2015 r. Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych po rozpoznaniu skargi złożonej przez … dotyczącej naruszenia zasad etyki 

doradców podatkowych przez … (doradcę podatkowego o numerze wpisu …), wydał 

postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.  

Podstawowym zarzutem skarżącej jest nieuwzględnienie przez doradcę podatkowego 

we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego za okresy po rozwodzie małżonków … 

struktury własnościowej firmy ….  

W powyższej kwestii stanowisko Sądu Dyscyplinarnego KIDP jest zgodne ze 

stanowiskiem Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP. Firma przedsiębiorcy … posiadającego 
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numer ewidencji podatkowej NIP … i numer rejestru przedsiębiorców REGON … jest 

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej pod firmą: …. Doradca Podatkowy … pomimo wyroku sądowego rozwiązującego 

małżeństwo … nie posiadała żadnych uprawnień do kształtowania nazwy firmy …. Tym 

bardziej też doradca podatkowy nie posiada uprawnień do kształtowania stosunków 

majątkowych pomiędzy byłymi małżonkami. Jak wynika z wyjaśnień skarżącej przed 

właściwym sądem powszechnym – sądem cywilnym toczy się sprawa o podział majątku 

pomiędzy byłymi małżonkami i jest to jedyny właściwy organ do rozpoznania spraw 

podnoszonych przez skarżącą. 

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Dyscyplinarny jest zgodny ze stanowiskiem 

Rzecznika Dyscyplinarnego, iż działania doradcy podatkowego … nie naruszyły zasad etyki 

doradców podatkowych ani też obowiązujących norm prawnych.  

Mając powyższe na uwadze, Sąd postanowił jak na wstępie. 

Niniejsze orzeczenie jest ostateczne w trybie dyscyplinarnym i nie podlega 

zaskarżeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….    ……………………………      ……………………………… 

       Przewodniczący                  Sędzia Joanna Krawczyk           Sędzia Paweł Łączkowski          

    Składu Orzekającego 

       Henryk Dudziak               

      


