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POSTANOWIENIE

PoMoRsKlEGo oDDzlAŁU zAMlE]scoWEGo
sĄDU DYscYPLlNARNEGo

KRAJoWEJ lzBY DoRADCÓW PoDATKoWYCH

Dn1a 03 WrŻeśnia 2015 r'

pomorski oddział Zam]ejscowy

sądu Dyscypl1narnego
w Gdańsku K DP

W następującYrn s](ładŻle:

Przewodniczący - doraCJca podatkowy olimpia skup1eńska nr Wp]su

sędŻia _ doradca oooa' 'ow\ l 'żblela Rdtowl n'wp 'L
siazia _ doradca podatkowy GrŻegorz Kutniewski nr Wp]su

Protokolant ' doradca podatkowy ]V]lrosława sŻczęsna nrWpisu

po roZpoznaniu na posiedzeniu jaWnym W dniu o3 Września 2015 r' Żażalenia na

postanowien]e o umorzeniu postĘpowania Wyjaśnjającego Ż dnia 13'10'2014r'

Rep. Nr1743/2013/159/2013/PoM wnlesionego przez

doradcę podatkowego nr urpisu

PosTANoWlŁ

Na podstawie art. 437 s 1w związku z art' 434 Kodeksu Postępowania

Karne8o utrzymać w mocy zaskarżone PostanoWienie o umorzeniu

po'ięJo*uni" Wyjaśniającego zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej

Izby ooradców eodatkowych oddział Pomorskiz dnia 13'10'2014r'

sąd poucza skarżącego na podstawie s 31 Regulanrinu sądóW DVscYplinarnych o możliwości

uJn 
".i"ni" 

oa*ołunli ao Wyższego sądu Dyscyplinarnego W Warszawie' W termjnje 14 dni

od daty otrzyman1a n1njejsŻego postanowienia Wraz Ż uza5adnienlem

Przewodnjczący sędzja sędzja



Sygn, akt SDo 4/15

Gdańsk' 09_09 2015r

UZASADNIENIE

skarżący Doradca podatkowy nr WpisLr Wn ó51Żażalenle na Postanow]enie o

umorŻenlu postępowania wyjaśniając€go Ż dn a 13'10 2014l' Rep' Nr 1743 /2aI3/7s9/2013/PaM, vłfosŻąc a)

'uchylenle postanoWienia o umorzeniu postępowania wyjaśnia.]ąceeo ze W?ględu na zn]komą szkodIiwość

_ odda enie zawiadoml€nia o moż iwości popełn enia cŻynu rodzącego odpowiedzia ność dyscypIinarną lub
umorzen]e postępowania wyjaśnia]ącego Ż powodu braku zarŻucanego cŻynu

Zdaniem 5karżącego Żarzucany czyn nie miał m]ejsca' Ponadto skarżący poinformował, że:

doradztwo podatkowe wykonuje jako blegly rewident,
_ Ż dn]em wpjsu na listę doradcóW podatkowych ŻaWie5ił Wykonywan]e doradŻtwa podatkowe8o jako doradca
podatkowy
_ W formie tabe arycŻnej skarżący przedstawi], że ]ako doradca podatko 

'y zaWjeszony nie wJ-konuje doradŻtwa
podatkowego, nie jest u obowiązany do ubezpiecŻen a oc Ż tytułu doradŻtu/a podatkowego, jest ŻWo]niony z

obovr']ąŻku sŻkolenia, podplsywanie opinii, raportów i spraWozdań n e WYkonuje jako doradca ŻaWiesŻony;
jako b]egiy reWident Wykonuje zawód na podsiaWie usiawy o b]egłych rewidentach i ich sanrorŻądzie,

podmiotach UpraWnionvch do badania sprawoŻdrń finansowych j ]radzorŻ€ publ]cznyrn z dnia 07'o5'2009r',
na podstaWie tej sarn€j ustawy Wykonuje doradŻtwo podatkowe, posjada Ubezp eczenie oc jako biegłY
rewident, ucu estnicŻY W szko eniach w K]BR, podp suje opin e, raporty, sprawoŻdania jako biegły rewident,
ponadto skarźący stw erdza, że doradztwo podatkowe po deregu]acji Żawodu może Wykonywtsć praktyczn]e
kazdy.

sąd ustalił następujący stan faktycŻny:

PostanoWieniem z dnia 14'07'2014r' o Wszczęcju postępowania Wyjaśniającego RŻecŻnik Dyscvpl]narnv
Krajowej lzbY DoradcóW Podatkowych na podstaWie ań' 69 !5t'4 ustawy Ż dnia 05'07'1996r' o doradŻtwie
podatkowym ( tekst jednolity| 02 U' Ż 2o11r' rr 41 poz 213), zgodn e z art' 93 ś 3 KPK Wszczął postępowanje
Wyjaśnia]ące mające na ce]u wyjaśnienle oko]jcŻności koniecŻnYch do usta]en]a Żnamion czynu zarzucanego

[skarżącemu] Ż tytułu niena eźytego wykonywan]a obowiązkóW Żawodowych
doradcy podatkowe8o określonYch praWern p.Żez narusŻen e ar!' 36 p' 2 Ustawy Ż dnia 05'o7.1996r' o
doradztwle podatkowym (tekst]ednoIiiy: DŻ'U Ż2011r.nr41poz.213)WŻWjązkuŻart'4ust'2ZasaclEtyki
Doradców Podatkowych, tj n]€wywiąŻania się prŻeŻ doradcę podatkowego Ż oboWiązku stałe8o podnosŻenia
kwa lf]kacj zawodowych W zakresie odpowiadającym tematyce egzaminU na doradcę podatkowe8o w okresie
r ozlicŻe| owy fi 2aL1 /2a12'
Po uzyskaniu Wy]aśnień od doradcY podatkowego Zastępca Rzecznika
Dyscyp inarnego postanowieniem Ż dnia 13 10'2014r' umorŻyl postępowanie Wy]aśniające na podstawie art'
17ś1 pkt 3 KPK t.]' ze Względu na Żnikomą szkodliwość społeczną cŻynU'

Żostał wp]sany na stę doradcóW podatkowych na podstaWje decYŻji z dnia
2] ńarca1'991l'i otrzymał nr wpisu _ pjsmo Min sterst\4/a Fin3nsóV/[d3 ej MF] z dnia 31Lipca1997 r
Pismem Ż dnia 23 lutego1999 r' kjerowanYm do Ministershla FinansóW zgłosił przerWę W

wykonywanlu zawodu doradcy podatkowego od dn a 22 lureg01999 r.

Na podstaW]e art' 10 ust' 1 pkt 2 lit'b ustawy z dnia 05'07'1996r. o doradŻtw e podatkowvrn ( tekst jednolitv:
Dz.|'z201'1l'nl47paz'213)skarżącYŻostatŻdniern8utego2oo5r'skreśonyŻ]stydoradcóW
podatkowych Z tYiułu przekroczenia 5'letn]ego okresu zawiesŻenia na podstawie ari' 10 ust' 1 pkt 2 lit.b
ustaWyŻdnia05'07'1996r odoradztwiepodatkowym(tekstiednolityiDz-|' Ż2aL-1.. ff 47 poz.21'3)'
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4 paźdz ernlka 2010r' ŻłożyłWniose<oponournyWpsnalisię,napodstawieart'7ust'2ustau/Y

Ż dnia 10 czerwca 2010 r' o Żmianie ustawy o doIedŻtWie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (D2'U' Nr

L22, paŻ' a26)

2 OśÓbaskleś]anaż li'ty dorcd.óŃ podoikawy.h2pe|.łny akPślÓnejv oi laB| 1pkl2ljl'h!ś|cif||f ienianejwan'1' bnni?nlu

ÓbÓviąz!)qĆyń pned d;jPr, v)ejś.io w żyĆje rirje]sz?] dlldw|l n.że w t.nrjnietŻerhn|E'ęĆy ad cric ||ejsna wirie niniejszej rś|a|ł,ł.żyć da

k|ljaŃeiRady Dara'lów Po,jotkadych Ń!]iosek a pÓnÓ||ny,xps na liłe..Ell. pal1d|lavy.i' Da !żyrkdrid pjs, jeł kahie.ne spe]njenle

wa|Unków, a któl'/th nov]a vJ drt 6 !ł 1 pkt 2 5 
'łcfuylłyń|enianq'' 

an ) "

Powyższy Wniosek 7ostał poŻytywnie roŻpalrŻony prz€z Komisię KRDP' w na5tępstw]e cŻego KRDP podjęła

decyzję Ż dnia 29 marca 2011 r' o ponoWnym Wp]sie na stę doradcóW podatkowych

Data ponownego wpisu l]czona jest od daty ś ubowanla t.]' od 19 kwietnia 2011r'

6 nraja 2011 do Biura KLDP \,Vpłynęło zawiadonrienie o ŻawlesŻen]u Wykonywania zawodu

doradztwa podatkolvego - data sporządŻenia pisma 29kWietnia2011(nadanje'2maja2011)'Żdnlem

Wpi5u na istę doradcóW podatkowych tj' od 19 kW]etnia 2c11r'

,,Alt' 3a iŻo nllDńiente o ni?pÓdję.i0 llyk.ryiDąia zal!ldt]
1 Daldllca padatkawy ÓbĆwjąŻDnyjesl z'',ildańlćKloja ą Radę DÓlall.óN Padotkawc]1 v tehirie 3Ó dni ad dat/fupbu no li'Ę 

' 
ża 1lze

rie&ykoaylńnio za|DllU plze. akres rÓ rrjnrie] 5 nlesięc',lieŻą.ad dai. |/pjsJ'

2. Dtad;a pÓlJdlka''],ob^|iązory]Pł za iddanić klaJal|ą Fodę Dorad.ó'| Padrtlafuy.h Ó zeNle v vykanywdniu zawalln twajqcej dluzejnr6

3 ol;esL o któryeh nava ust 1i2,takt]e ' ę]dkÓŻO k9e ]n Ńykan|||cn)a 
'za'nad!'"

]ednocześnie jest biegłym rewldentem _Wpjsanym do rejesiru b e8lych

rew]dentóW pod numerem bierze cŻYnny udz]ał w ob gatory]nyrn doskonalen]u Żawcdowym

dla biegłych rewjdentóW, odbywa]ąc \,V Iatach 2011 2014 pe]ne szko enla, tzn' że każdego rokU

ka endarŻowego Wyrn ar szkolenla WYnosł40godŻ]nlekcyjnych(godzina]e(cyjna

- 45 rninutl.

ob igatoryjn€ doskonalenle zawodowe W którYm brał ldz ał w poszcŻególnYch

]atach obe]rnowało następującą ternatYkę :

2011rok
Moduł L] _ nstrumentv finansowe Według po skich i międŻynarodowych standardóW

RachUnkowości finansoWej;
_ Moduł V - Wycena W wartośc ach szaclrnkowych ] ]ch badanie'

' Moduł Vl - Bada nie sprawozdania finansowego W środoW]sk!r zaaWansowanym lnJormatycznie (badania

zgodnośc], badanle ]T]j

_ Moduł Vll _ UjaWnienla !v spraWozdan ach f]nan5oWych sporządzanych zgodnie z MssF (MSR 1, MssF 7, MsSF

8);

2012 rok
_ IV]oduł - Wycena W Wartościach szac!nkowYch l lch badanie'

_ Moduł V - Kontrakty długoterminowej

' Mod!ł Vl - Zm]any W MSR/N]ssF;

VodJ \l rreJ rLg oeB''8o'e/r''derlr
2013 rok
_ Moduł V - Żmiana Żasad poLityki rachunkowości, wartości szacunkowych, poplaw an e

błędóW, zdalzenla następujące po dn Ll b] anso /ym'

_ Moduł Vl _ Wycena i ujaWniarie zapasóW w praw]e kIajorr']ynr i międŻynarodowym;

_ Moduł VLl Badanie 5prawozdania f]nansoWego w środowisku 2aawansowanynr informatycznie (badania

zgodnoścl, badanie lT)'

2014 rok
_ Moduł V _ Partnerstwo pub lcŻno_prywatne _ aspekty podatkowo biIansolve;

ModułVl] PrzychodY - rachunkowość i re\i/iŻia finansowa'

Moduł lX - Doktrmentowanie procesU badanla !v sposób Żgodny z Wymog.mi MsRF'

str. 2



KBRpolnformo\,vałróWn]eż,żeszkoIenlaobcwiązującedoradcówpodatkowychnesązaljcŻanejako
WYpeln]en e obowiązku ob gatory]nego r]oskona]en a z'Wodowego d a biegłYch relv dentóW'

stosownjedotreściań.410KodeksupostĘpowan]akarnego,pozapoznaniusęzcałokształlemokol]cŻności

ujawn]onych W toku posiedŻenia, sąd W swo]m or?eczeniu klerov/ał s ę plzede Wszystkim obow]ąŻującvrń]

prŻep]sami prawa iW tYm zakresie dokonał oceny Wnjeslony'h zarzLrtóW'

W ramach tak wyŻnacŻonych kompetencj] sącl nje podŻiela st3nowlska skarżącego i utrŻyrńuje W mocy

zaskarżonepostanoW]en]e'SkarżącYodmienn]eniżZastępcaRzecznikaDyscyplinarnegouznał,ż€jakoDoradca

Podatkowy, którY 
^Vi€sił 

WykonYWanLe Żav/odu DoIadcy Podatkowego nie ma obowiązku podnoszenia

kWalIf ikacji W okresie zawiesŻenia'

skarżącY We Wnies]onym Żażalen u n]e Wskazał normY prawnej' z której Wynikałoby to zwoInienie a jedYnie

ogran]czYł się do stwlerdzenia braku obowiąŻku stałego podnosŻenia kWalif kac]] jako Doradca Podatkowv' Z

treśc] wries]onego Żaźalenia można by Wnioskoweć' iż podnosząc swoje kwalifikacjĘ w

zaWodŻje B egły Rewidert, uWaża żejestto równoznaczne z podnoszenlenr kwaLif]kacjiW ŻawodŻie DoradcV

Podatkowego, który to zawódjak oświadczył skarźący' nroże Wykonywać każdy'

sąd n]e podzieLa stanow]ska skarżącego, gdyŹ nie zna]du]e ono odŻWierciedLenia w ureguIowaniach pra$/nych W

tYm zakresie' Zgodnie Ż treścią art' ań' 36 pkt 2 ustawy o doradŻtW]e podatkowYm' każdY doradca podatkowy

wpisany na listę doradców podatkowvch jest obowiązany stale podnosić swoje kWa]if]kacje' Przepis ten

naklada bezwzględny obowiązek podnoszenia kWa]ifikacji' przez każdego doradcę podatkowego w tyrn

doradcę podatkoWego, który zawiesił WYkonyu/anle zawod{r'

Kolejne uregulowania dotvcŻące podnosŻenia kwal]fikacji przez Doradcę podatkowe8o na podstawie art'51 ust'

1 punkt 8 ustawy o doradztwie podatkowynr W ŻWią7ku Ż art' 12 L]stawy z dnia 10 cŻerwca 2010 r' o 2mianle

ustaWY o doradŻtwie podatkowym oraŻ niektórych ]nnych ustaW (Dz'L]' Ż 2010' nr 122' poŻ' 826)ŻostałY

zawarte W akcie wewnątrz korporacyjnym tJ' W UchwaLe Ż dn]a 8 8rudn]a 2o1o r' zAsADY ETYKl DoRADcow

PoDAKoWYcH.Wwskazanejuchwale.ZasadachEtYkiDorad.óWPodatkowychkwest]epodnoszen]a

kwaliiikacj1 zostały ureg!]owane W art' 4 ora7 rozdŻlal€ Vla

lJreguLoWania dotYczące podnoszenja kwa]ifikacjiŻawodowych ?aWarte W tym akcie zaw]era]ą precyzyjne

okreś|enie:

> 5posobóW podnoszenia kwal]fjkacji,

> Żakresu tematvcŻnego w jakim nalży podnos]ć kwalif kacje

> iLościwvnraganYch punktów do 7dobycla W dwuletn]ch okresach roŻL]cz€niowYch'

> zasad przyznawania punktóW,

>zwonieniapodmioto\,vedlaDoradcóWPodatkollych2obowązku!zyskan]apunktówŻtytt]łu

podnoszenia kWalif ikacji ŻaWodowych'

Uchwała ta pr?ewiduje ŻWoln]enia 2 oboW ązku Lrzyskanja punktów Ża podnoszenle kwaLif]kacjj Żawodowych W

alt' 11 f punki' 6. Na podstawie Wskazanej normy prawnej Żwo nien] Ż uzYskania punktóW Ża podnoszenie

kwalifikaciizawodowych zostalj doladcy podaikowy bęclącY pracownikami naukowyrniwvższYch UczeIn oraŻ

doradcy podatkowi będący członkarni Państwowe! Komisji Egzaminacyjne] 
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]ak Wyn]ka z przedstawionego stanu faktycŻnego l prawnego żaden z prŻepisóW prawa nie przewiduje

zwolnienia 7 poclnoszen]a kwa]ifikacji zawodowYch ani z oboW]ąŻku Uzy.kania Wymaganych punktów ? tego

tYtułtJ prŻez Doraclcę Podatkowego' który ŻaW]€sił WYkony$lanie Żawodu'

,uo r.")o",r"'* '""'""e 
zaża]enie ŻWrócił uwagę na składane prŻeu skarżącego ośW]adc7en]a o

wykonywan!u zawodLl Doradcy Podatkowego jako Bieg1y ReWident na podstawie ań' 48 Llst' 2 ustawa o

bi€głych rewidentach iich Śamorządzie' podmiotach Lrprawnionych do badania sprawoŻdań finansowych oraz

o nad?orŻe pub]icznYm' Przepis ten nie daje uprav'lnień Bj€głemu ReWid€ntowi do WykonY!^]ania zawodu

DoradcY Podatkowego ale jedYnie pozwal' na ulYkonywanie prŻez Bi€gł€go Reu]ir]enta zawodu DoradcY

Podatkowego \'! u aklesje o którym rnowa W ustaw]e z dn]a 05'07'1996r' o doradŻtwie podatkowym (iekst

'*""'nu, 
o'. u' z 2o11r' nr 41 poŻ' 213) o ile n]e zavriesił jego Wykonywanla'

\a poo'rB\^lP oo\^"/7 " 'cr LŚrB'el. )qd'

nemógłuznać,zeskar"-""!:::',]]::JI:;::;T:T#:T;:::'::;:ifi:"]:il';'Til:1}1l'"
'óglooo.'C_aWadon''er'aonoż\Ąon."oo,,"o""."=*"l"r1'a;d.pgo'oorieWaŻwo-_'pJoNrJLĄ''er'd

":il::i:il::H:::'Ji:l]i"'lliiT';';;"wioneskarżącemuzarz''ltY'copogorszyłobYsytuację:r";;"';_ń""-"'',uC-\ r ' f o7A or_4r'a l'"^o'''9' o'' ar:oc"Bo

Biorąc pod UWagę powyźs?e Sąd postanow]ł:

Napodstaweart'43751'*:1::::::".'ń::::,j:[T:::,,',:i'::#::-:T';,l1:,l"[::T,*T:[''
PostanoWienie o LlmorzeniU posiępoWanl

nilla.o* poa"'lo*u'n oddŻiał Pomorski Ż dnia 13'10'2014r'

sędŻia

Elżbie!a RatoWt

sęd7ia

Grzegorz Kutniewskl

PrzeWodnicŻąca skladu orŻekającego

olimpia skupieńska
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