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Sygn. akt SDo 5/15                                                                 Poznań, dnia 29 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 29 lipca 2015 roku sprawy o rozpoznanie zażalenia na 

postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP o odmowie wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego dotyczącego doradców podatkowych ... nr wpisu … i … nr wpisu … tocząca 

się pod sygnaturą SDo 5/15  postanowił utrzymać w mocy postanowienie Rzecznika 

Dyscyplinarnego o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego. 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 27 kwietnia 2015 r. Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych po rozpoznaniu skargi złożonej przez … dotyczącej naruszenia zasad etyki 

doradców podatkowych przez … (doradcę podatkowego nr wpisu …) i … (doradcę 

podatkowego nr wpisu …), wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego.  

Podstawowym zarzutem skarżącego jest kwestia wysokości jego długu wobec … – 

doradcy podatkowego. Z posiadanych materiałów oraz z wyjaśnień skarżącego wynika, że 

zawarł on umowę pożyczki na kwotę 100.000 PLN z osobą fizyczną …. Z posiadanych przez 

Sąd informacji wynika, że umowa pożyczki pomiędzy stronami miała wyłącznie charakter 
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cywilnoprawny i w żaden sposób nie wiązała się z wykonywaniem przez … doradztwa 

podatkowego. 

Również cesja praw z umowy pożyczki pomiędzy … i … – doradcami podatkowymi, 

miała wyłącznie cywilnoprawny charakter.  

Skarżący … uznał te czynności i w formie aktów notarialnych uznał swój dług i jego 

kwotę. Wynika to zarówno z materiałów Rzecznika Dyscyplinarnego jak też wyjaśnień 

złożonych na rozprawie przez skarżącego i …. 

Także kwestia kapitalizacji odsetek umownych od zaciągniętej przez skarżącego 

pożyczki ma wyłącznie charakter stosunków cywilnoprawnych pomiędzy stronami, 

zaakceptowanych ponadto w dokumentach notarialnych.  

Zarzuty podnoszone w skardze nie mają żadnego odniesienia do zachowań doradców 

podatkowych … i … jako doradców podatkowych. Zdaniem Sądu są to wyłącznie zdarzenia 

cywilnoprawne i jako takie mogą być rozpatrywane wyłącznie przez sądy powszechne w 

trybie cywilnoprawnym. 

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Dyscyplinarny jest zgodny ze stanowiskiem 

Rzecznika Dyscyplinarnego, iż działania doradców podatkowych …    i … 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               

      


