
Podatkowa puszka Pandory 
– czy wystarczy po prostu księgowy?
Wymóg płatności tylko na 
wskazane rachunki bankowe 
(tzw. „biała lista”), mechanizm 
podzielonej płatności, dodatkowe 
sankcje w VAT oraz w podatkach 
dochodowych, pułapki obecne 
w wielu regulacjach – nawet w tak 
korzystnych jak zwolnienie z PIT 
osób do 26. roku życia. Zmiany 
w zakresie prawa podatkowego 
przyprawiają przedsiębiorców  
i ich księgowych o zawrót głowy.

Przedsiębiorcy często zapominają, że 
uprawnienie do doradzania w zakresie 
prawa podatkowego nie przysługuje księ-
gowym. Księgowy zaksięguje, sporządzi 
deklarację – ale już nie doradzi. Wyspecja-
lizowanymi i uprawnionymi podmiotami 
w zakresie doradztwa są natomiast dorad-
cy podatkowi. Za wykonywanie czynno-
ści doradztwa podatkowego bez uprawnień 
grozi grzywna do 50.000 zł. Postępowania 
w tym zakresie są regularnie wszczynane 
przez prokuratury w całym kraju. To gwa-
rancja, że porady podatkowe będą udzie-
lane na należytym poziomie, przez oso-
by, które zdały trudny, państwowy egza-
min, legitymują się określonym doświad-
czeniem, podlegają ciągłemu doskonale-
niu zawodowemu oraz są ubezpieczone 
od odpowiedzialności cywilnej. Doradcy 
podatkowi reprezentują też często zaawan-
sowane umiejętności z zakresu dochodze-
nia wierzytelności, zarządzania przedsię-
biorstwem, spraw kadrowych, są partnerem 
w zakresie kształtowania struktur sukcesyj-
nych (m.in. lista certyfikowanych zarząd-
ców sukcesyjnych, prowadzona przez Kra-
jową Radę Doradców Podatkowych).  

Samorząd doradców podatkowych 
obserwuje zwiększone zainteresowanie 
uzyskaniem uprawnień zawodowych. – 
W naszych szeregach nie brakuje prawni-
ków i ekonomistów. Na egzamin organizo-
wany na początku tego roku przez Państwo-
wą Komisję Egzaminacyjną w Minister-
stwie Finansów zapisało się 1506 osób. To 
rekordowy wynik – mówi doradca podat-
kowy Jerzy Dworakowski, przewodniczą-
cy Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP. – 
Doradcy podatkowi mają najlepszą statysty-
kę w występowaniu przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym. Jesteśmy samorządem, 
który jest bardziej skuteczny przed NSA 

w zakresie spraw podatkowych niż adwokaci 
czy radcowie prawni. Prawdopodobnie dlate-
go, że prawo podatkowe to bardzo specyficz-
na dziedzina, która wymaga solidnej specja-
lizacji.

Doradca podatkowy nie tylko sporzą-
dzi deklarację i udzieli wskazówek co do 
rozliczeń podatkowych, ale także przej-
mie reprezentowanie w trakcie kontro-
li podatkowej. Ponadto, doradca podatko-
wy jest zobowiązany do zachowania tajem-
nicy zawodowej, która obejmuje wszyst-
ko, co doradca dowiedział się w związ-
ku ze świadczeniem pomocy prawnej, jest 
nieograniczona w czasie i obowiązuje tak-
że wobec organów administracji publicznej 
oraz sądów. W dobie podatkowej rewolu-
cji podatnik musi również pamiętać o moż-
liwości zaskarżenia decyzji podatkowych 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego. Wówczas niezależny sąd zbada zgod-
ność z prawem działania organów, a pełno-
mocnikiem może być doradca podatkowy. 
Nowa siedziba Łódzkiego Oddziału Krajo-
wej Izby Doradców Podatkowych w sposób 
symboliczny podkreśla te uprawnienia – 
znajduje się przy ul. Piotrkowskiej 132 lok. 
nr 5, naprzeciwko Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi. 

Najbliższego doradcę podatkowego 
można znaleźć, korzystając z bazy dorad-
ców podatkowych na stronie www.kidp.pl, 
ale także w bardziej atrakcyjnej wizual-
nie formie – w Internetowym Katalo-
gu Doradców Podatkowych na stronie  
www.twojdoradcapodatkowy.info. Łódz-
cy doradcy podatkowi zachęcają również 
do odwiedzenia nowej siedziby, a także do 
udziału w licznych wydarzeniach skiero-
wanych do przedsiębiorców, organizowa-
nych na terenie województwa. Informa-
cje są umieszczane na bieżąco na stronie  
www.lodzki.kidp.pl, a także na stronie 
Oddziału na Facebooku.
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