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DEREGULACJA ZAWODU DORADCY PODATKOWEGO  
JAKO NARUSZENIE INTERESU PODATNIKA

Słowa kluczowe: doradca podatkowy, interes podatnika, doradztwo podatkowe

Wstęp

Doradztwo podatkowe obejmuje czynności polegające na zawodowej reprezen-
tacji podatników przez pełnomocnika przed organami podatkowymi, celnymi 
oraz prowadzącymi egzekucję administracyjną1. Każdy z doradców podatkowych 
powinien w sposób odważny i zgodny z prawem chronić interes podatnika poprzez 
udzielanie porad podatkowych, informowanie strony postępowania podatkowego 
o przysługujących jej środkach odwoławczych. Zadanie to mogą także wyko-
nywać radcy prawni, adwokaci i biegli rewidenci (w ograniczonym zakresie). 
Przepisy prawa podatkowego, jako należące do jednych z najbardziej skompliko-
wanych w systemie prawa, wymagają stałej lektury. Dlatego też intencją twórców 
samorządu doradców podatkowych było koncypowanie zawodu, w którym osoby 
zajmowałyby się tylko i wyłącznie zakresem obowiązków publicznoprawnych 
podatnika. Pośród dyskusji2 nad zasadnością podejmowanych przez doradców 
podatkowych działań oraz zakresu ich uprawnień, niezaprzeczalnym wydaje się 
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1 Zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz.u. z 2012 r., poz. 1015, t.j.).

2 E. Sibrecht-Ośka, D. Trzaska, Jest już ustawa o doradztwie. Kto może zostać doradcą podat-
kowym, Przegląd Podatkowy 1996/8, s. 2; iidem, Komentarz do ustawy o doradztwie podatko-
wym, Dom Wyd. ABC, Warszawa 1997, s. 13; J. Wojnowski, Zakres przedmiotowy doradztwa 
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wyższy poziom wiedzy podatników na temat ich praw do wzruszalności decyzji 
podatkowych. Można podważać sposób reprezentacji przed sądami administra-
cyjnymi oraz jakość świadczonych przez pełnomocników usług, jednak nie budzi 
wątpliwości fakt, że doradcy podatkowi mają większą niż inni przedstawiciele 
wolnych zawodów wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Tym samym działalność 
doradców podatkowych poprawia sytuację prawną podatników, którzy często 
traktowani są jak uczestnicy postępowania inkwizycyjnego3. Warto zastanowić 
się, czy doradcy podatkowi będą w stanie realizować powierzone im zadania oraz 
zachowywać status zawodu zaufania publicznego w kontekście zmian noweli-
zacyjnych, jakie weszły w życie dnia 10 sierpnia 2014 r.4 Zmianie uległ sposób 
odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych, 
tryb przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz charakter niektórych czyn-
ności doradztwa podatkowego. Należy zbadać jak zaistniałe zmiany wpłyną na 
funkcjonowanie tego zawodu zaufania publicznego. Celem przedmiotowego ar-
tykułu jest jednak przede wszystkim refleksja nad pojęciem ,,interesu podatnika” 
oraz sposobami jego realizacji przez pełnomocników profesjonalnych. Trudno 
szczegółowo sprecyzować, w ilu postępowaniach doradcy podatkowi ochronili 
(poprzez swoje działania) podatnika przed negatywnymi skutkami błędnej decyzji 
organu podatkowego. Możliwe jednakże jest zbadanie, czy charakter doradztwa 
podatkowego oraz sposób uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego ma 
wpływ na interes podatnika.

Zawód zaufania publicznego

Profesja doradców podatkowych podczas niespełna dwudziestu lat swojego istnie-
nia ewoluowała od grupy osób prowadzących działalność nieregulowaną w zakre-
sie ksiąg rachunkowych do wolnego zawodu posiadającego swoje umocowanie 
w ustawie i immunitet materialny. Początkowo doradcy podatkowi wywodzili 
się z grupy księgowych oraz osób mających styczność ze stosowaniem prawa 

podatkowego, Biuletyn Skarbowy 1997/5, s. 23; S. Dolata, Podstawa wiedzy o podatkach 
i polskim prawie podatkowym, Wyd. uniw. Opol., Opole 1999, s. 279–282.

3 A. Mariański, Swobodna czy dowolna ocena dowodów – teoria a praktyka, Przegląd Podatkowy 
2008/8, s. 7; D. Strzelec, Dowody w postępowaniu podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 
2013, s. 60–63. Zob. wyrok WSA w Łodzi z dnia 19 marca 2008 r., I SA/ Łd 919/07, lex 
467988. 

4 ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regu-
lowanych (Dz.u. z 2014 r., poz. 768) – zwana dalej ,,uoddwnzr” lub ,,ustawa deregulacyjna”.
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podatkowego. Z biegiem lat nadano tej grupie zawodowej liczne uprawnienia, 
zarówno stricte podatkowe (reprezentacja w postępowaniu podatkowym), jak 
i quasi-prawnicze, np. występowanie przed sądami administracyjnymi. Chodź 
w założeniu5 doradcy podatkowi nie mieli wykonywać zawodu prawniczego, 
to jednak w praktyce nowelizacje przepisów o doradztwie podatkowym mogą 
prowadzić do zrównania (w pewnych aspektach) doradców z adwokatami i rad-
cami prawnymi. Aktualnie doradcy podatkowi występują jako pełnomocnicy 
przed organami podatkowymi i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (lub 
Naczelnym Sądem Administracyjnym). Pomimo że poddawana jest w wątpli-
wość6 legitymacja doradców do wykonywania niektórych czynności w imieniu 
podatnika (np. sporządzenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 
prawomocnego orzeczenia), to stwierdzić należy, że na rozprawie przed sądem, 
doradca podatkowy traktowany jest jako pełnomocnik profesjonalny.

Profesję doradcy podatkowego należy definiować jako zawód zaufania 
publicznego, gdyż doradcy podatkowi są objęci ochroną w zakresie tajemnicy 
zawodowej, posiadają etykę zawodową i immunitet formalny7. Takie przesłanki 
zapewniają właściwy poziom świadczonych klientom usług doradztwa podatko-

5 Por. W. Modzelewski, R. Janiec, Ustawa o doradztwie podatkowym, Twigger, Warszawa 1996, 
s. 8; T. Michalik [w:] A. Mariański (red.), Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 11; M. Malicka, Sąd naprawia błąd, Monitor Podatkowy 
1999/3, s. 11. Zdaniem A. Mariańskiego, doradcy podatkowi, wykonując zawód, dokonują 
najczęściej usług prawniczych – A. Mariański [w:] idem (red.), Doradca podatkowy podczas 
kontroli skarbowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 14.

6 R. Bernat, Doradca Podatkowy jako pełnomocnik przed sądami administracyjnymi, Zesz. Nauk. 
WSIZiA w Warszawie 2014/1, s. 41–43; J.P. Tarno, Uprawnienie doradcy do sporządzenia 
skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, Przegląd Podatkowy 
2011/7, s. 43; idem [w:] idem (red.), Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należ-
ności pieniężnych, Warszawa 2012, s. 22–24.

7 Por. J. Smarż, Definiowanie pojęcia „zawodu zaufania publicznego”, Studia Prawnicze 2012/3, 
s. 123 oraz B. Pogonowska, Zawód doradcy podatkowego z perspektywy kulturowych funkcji 
zawodu zaufania publicznego: konflikt wartości, [w:] H. Ćwikliński, B. Kubska-Maciejewicz, 
Z. Godecki, Etyka a podatki i doradztwo podatkowe, WSB Poznań, Poznań 2006, s. 5. Zdaniem 
P. Sarneckiego, zawód zaufania publicznego to taki, który polega na świadczeniu pomocy jed-
nostkom w sytuacji zagrożenia ich interesu – P. Sarnecki, Glosa do wyroku SN z dnia 29 maja 
2001 r., I CKN 1217/98, Palestra 2005/5–6, s. 24. M. Szydło twierdzi, że ustawodawca celowo 
zezwala na stworzenie samorządu zawodowego jeśli jest to niezbędne do ochrony interesu 
publicznego – M. Szydło, Samorząd gospodarczy w warunkach gospodarki rynkowej, Państwo 
i Prawo 2003/5, s. 94. Podobnie twierdzi E. Tkaczyk, dodając, że przedstawiciele tego rodzaju 
zawodów mają obowiązek przyjmować informację o życiu prywatnym klienta przy zachowaniu 
najwyższych standardów etycznych – E. Tkaczyk, Samorząd zawodowy w świetle Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej, Przegląd Sejmowy 2011/6, s. 61.
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wego a także są dowodem na niezależność samorządu doradców podatkowych. 
Doradcy podatkowi są zobligowani świadczyć usługi w sposób odważny, zgodny 
z prawem, przy zachowaniu standardów etycznych, tajemnicy zawodowej oraz 
z poszanowaniem dla innych uczestników postępowań, w których występują 
jako pełnomocnicy (vide rozdział II i III Zasad Etyki Doradców Podatkowych, 
art. 36–38 ustawy o doradztwie podatkowym w zw. z art. 17 ust. 1 Konstytucji 
RP8). Ponadto przedstawiciele tego zawodu korzystają z wolności słowa (ograni-
czonej przepisami prawa) oraz prawa do zachowania poufności korespondencji 
z klientem (na ujawnienie może zezwolić sąd). Tytuł doradcy podatkowego 
podlega ochronie prawnej, a wykonując czynności doradztwa podatkowego 
pełnomocnik jest niezależny i może np. odmówić wykonania danej czynności 
procesowej (uzasadniając to na piśmie). Przedstawione cechy samorządu do-
radców podatkowych nie pozostawiają złudzeń co do tego, że zawód ten nosi 
znamiona zawodu zaufania publicznego. Warto postawić pytanie, czy zaufanie 
publiczne i przestrzeganie interesu klienta są niezbędne do spełnienia kryteriów 
zawodu zaufania publicznego. Dokonując wykładni doktrynalnej9 przepisów 
korporacyjnych różnych zawodów regulowanych, można odnieść wrażenie, że 
doradcy podatkowi korzystają (w ograniczonym) zakresie z władzy w postaci 
prawa do stosowania prawa podatkowego w sposób wpływający pośrednio 
w przyszłości na treść norm prawnych. Choć teza niepozbawiona jest logicznego 
wytłumaczenia, to może spotkać się z krytycznym poglądem o rozdzieleniu wła-
dzy publicznej od przedstawicieli wolnych zawodów. Co prawda władza ustawo-
dawcza określa ramy kompetencji doradców podatkowych, władza wykonawcza 
(jednostka Ministerstwa Finansów) prowadzi proces egzaminacyjny, to jednak 
wpisu dokonuje Krajowa Rada Doradców Podatkowych na wniosek kandydata. 
Doradcy podatkowi korzystają z uprawnień uregulowanych ustawowo, lecz nie 
wydają decyzji administracyjnych i nie są reprezentantami władzy publicznej. 

8 uchwała nr 32/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych https://krdp.pl/strona.php/1041_za-
sady_etyki_doradcow_podatkowych__tekst_ujednolicony.html; stan na dzień 03.08.2014 r.; 
ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.u. z 2011 r., Nr 41, poz. 213) – 
dalej uodp.; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.u. z 1997 r., 
Nr 78, poz. 498).

9 M. Muszalska, Pojęcie władzy publicznej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
a wykonywanie zawodu zaufania publicznego przez notariusza, Rejent 2011/11, s. 94–98; 
T. Krawiel, Czy konstytucja chroni korporacje zawodowe ? Kogo chroni art. 17 Konstytucji?, 
Przegląd ustawodawstwa Gospodarczego 2007/12, s. 28; E. Fojcik-Mastalska, R. Mastalski, 
Doradca podatkowy w procesie stosowania prawa podatkowego, [w:] C. Kosikowski, Prawo 
skarbowe i prawo finansowe. Szkoły i uczniowie. Księga pamiątkowa dedykowana pamięci 
Profesora Jerzego Lubowickiego, Temida 2, Białystok 2013, s. 117–121.
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Fakt, że od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przysługuje odwołanie 
do Sądu Apelacyjnego, Wydział Pracy i ubezpieczeń Społecznych (art. 75 uodp) 
nie czyni organów samorządu doradców podatkowych organami administracji 
publicznej. Dlatego też należy stwierdzić, że doradca podatkowy to zawód za-
ufania publicznego, pozbawiony atrybutów władzy publicznej, lecz posiadający 
pośredni wpływ na wymiar prawa podatkowego w przyszłości.

Zmiany w przepisach dotyczących doradców podatkowych

Deregulacja niektórych zawodów regulowanych (np. doradcy podatkowego, 
księgowego, notariusza, biegłego rewidenta) spotkała się z sprzeciwem zarówno 
samorządów zawodowych, jak i przedstawicieli doktryny prawa10. Podstawo-
wymi zarzutami kierowanymi do legislatorów mogą być: brak zrozumienia dla 
specyfiki zawodu, ułatwianie dostępu poprzez zniesienie obowiązku sprawdzania 
wiedzy i nabytego doświadczenia kandydata. Od początku powstania zawodu 
doradcy podatkowi poszerzali swoje ustawowe kompetencje, otrzymując ko-
lejno: możliwość występowania przed sądami administracyjnymi w sprawach 
egzekucji należności publicznoprawnych lub prawo do poświadczania niektórych 
dokumentów. Dlatego jako swoiste novum można traktować zapoczątkowane 
przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości prace legislacyjne nad 
ułatwieniem dostępu do tego zawodu oraz zniesieniem większości ograniczeń 
w zarobkowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Konsekwencją podjętych przez 
władzę ustawodawczą działań jest wprowadzenie z dniem 10 sierpnia 2014 r. 
do polskiego porządku prawnego ustawy deregulacyjnej. Zgodnie z art. 3 pkt. 
1 ustawy deregulacyjnej, doradcy podatkowi mogą świadczyć usługi w zakre-
sie prowadzenia dla podatników ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych 
ewidencji rachunkowych. Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 3 OP księgami 
podatkowymi są także księgi rachunkowe. Tym samym zmiana nie wprowadza 
niczego odkrywczego, a jest jedynie dowodem niespójności przepisów prawa 
podatkowego i doradztwa podatkowego. Nowością jest jednak skrócenie do 

10 Deregulacja zawodów następowała etapowo poprzez wprowadzenie kolejnych uproszczeń 
w uzyskiwaniu prawa do wykonywania regulowanego zawodu. Krytykując takie postępowanie 
ustawodawcy wypowiadali się: A. Ćwiklińska, Deregulacja zawodów, Nieruchomości i Prawo 
2012/3, s. 27; A. Wrońska, Deregulacja zawodu notariusza może być częścią marketingu poli-
tycznego, Nieruchomości i Prawo 2012/10, s. 53; A. Oleszko, Nadzór Ministra Sprawiedliwości 
nad działalnością notariuszy i organami samorządowymi a inicjatywy deregulacji zawodu 
notariusza, Rejent 2012/4, s. 113.
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sześciu miesięcy (kalendarzowych) okresu odbycia praktyki zawodowej przez 
kandydata na doradcę podatkowego – art. 3 pkt. 4 ustawy deregulacyjnej. 
Analogicznie zmniejszono staż adaptacyjny do zawodu doradcy podatkowego 
dla prawników zagranicznych, którzy wykonywali czynności doradztwa po-
datkowego minimum sześć miesięcy w innym państwie członkowskim. W obu 
przypadkach praktyka polega na zapoznaniu się kandydata z zakresem czynności 
doradztwa podatkowego przy asystowaniu w wykonywaniu zawodu przez do-
radcę podatkowego, adwokata lub radcę prawnego. W myśl art. 3 pkt. 8 ustawy 
deregulacyjnej, ułatwieniu uległ proces egzaminacyjny kandydatów na doradcę 
podatkowego, poprzez zwiększenie liczby możliwych prób na egzaminie ustnym 
oraz wprowadzenie zwolnienia z egzaminu pisemnego dla osób, które ukończyły 
niektóre kierunki studiów. Jeśli kandydat przedstawi odpis dyplomu ukończenia 
specjalistycznego kierunku na uczelni, z którą Państwowa Komisja Do Spraw 
Doradztwa Podatkowego podpisała umowę, o której mowa w art. 168b Prawo 
o szkolnictwie wyższym11, nie będzie wymagane od niego, aby przystępował do 
części pisemnej egzaminu. Należy zauważyć, że przedmiotowa umowa może 
być podpisana jedynie z uczelniami (uniwersytetami lub szkołami wyższymi), 
które są uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowane-
go z nauk prawnych lub ekonomicznych. Z gramatycznej wykładni art. 3 pkt. 
8b ustawy deregulacyjnej należy wywnioskować, że magister prawa lub ekono-
mii ma prawo przystępować do egzaminu ustnego (z pominięciem pisemnego) 
w terminie roku od zakończenia studiów – zakładając, że ostatnia próba będzie 
mieć miejsce nie później niż 2 lata od końca studiów. Wedle takiej interpretacji 
przepisów, możliwość złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu ustnego 
przysługuje najzdolniejszym absolwentom uczelni wyższych, którzy naukę na 
egzamin rozpoczną w trakcie studiów. Negatywnie należy także ocenić umoż-
liwienie każdej osobie fizycznej (posiadającej ubezpieczenie od odpowiedzial-
ności cywilnej) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych podatnika. Zmiana 
dokonana art. 2 pkt. 2 ustawy deregulacyjnej – w praktyce – oznacza usunięcie 
zawodu księgowego z katalogu profesji regulowanych, których świadczenie było 
reglamentowane. Do 10 sierpnia 2014 r. osoby, które chciały zawodowo zająć się 
prowadzeniem ksiąg rachunkowych musiały uzyskać wpis na listę np. doradców 
podatkowych, biegłych rewidentów lub posiadać certyfikat księgowego (zdając 
uprzednio egzamin organizowany przez Ministerstwo Finansów)12. Zniesienie 

11 ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.u. z 2012 r., poz. 572, t.j.). 
12 W poprzednim stanie prawnym uzyskanie certyfikatu księgowego było świadectwem zweryfi-

kowanej przez Departament Księgowości Ministerstwa Finansów wiedzy kandydata na księgo-
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ograniczeń co do przygotowania merytorycznego księgowych oznacza także 
zmniejszenie kompetencji i wyłącznych uprawnień doradców podatkowych.

Z drugiej strony, pozytywną zmianą jest uregulowanie niezależności dorad-
cy podatkowego jako pracownika np. kancelarii radców prawnych. W świetle 
art. 3 pkt. 10 ustawy deregulacyjnej, doradca podatkowy nie jest związany pole-
ceniem co do treści udzielonych porad i opinii prawnych. Ponadto do wymiaru 
czasu wykonywania czynności doradztwa podatkowego można także zakwali-
fikować czas niezbędny do załatwienia spraw w sądach i organach administracji 
publicznej. Niejasne wydaje się w przedmiotowym przepisie określenie „czas 
przygotowania się do czynności” doradcy podatkowego. Tak ogólny termin może 
budzić zastrzeżenia pracodawców czy dany doradca podatkowy nie poświęca cza-
su na czynności zbędne w odniesieniu do zajmowanej funkcji (np. pełnomocnika 
podatnika przed sądem). Godnym pochwały jest natomiast pomysł wprowadzenia 
kar grzywny dla spółek świadczących usługi doradztwa podatkowego. Jednakże 
decydujący w kwestii penalizacji deliktów związanych z posługiwaniem się 
tytułami „doradca podatkowy” lub „spółka doradztwa podatkowego” jest tutaj 
stosunek organów ścigania do rzetelnego prowadzenia postępowania dowodo-
wego celem złożenia aktu oskarżenia do sądu.

Zmiany w przepisach o doradztwie podatkowym można podzielić na technicz-
ne oraz mające wpływ na przygotowanie merytoryczne kandydatów. Nowelizacja 
w zakresie ustawowego potwierdzenia expressis verbis niezależności służbowej 
doradców podatkowych oraz uregulowanie sposobu wykonywania w godzinach 
pracy czynności w organach administracji publicznej i sądach powinna wpłynąć 
pozytywnie na pozycję doradcy jako pracownika. Jednakże realne zagrożenie dla 
interesu podatnika stanowią zmiany dotyczące ułatwienia dostępu do zawodu 
osobom z mniejszą (niż dotychczas) wiedzą i doświadczeniem. 

Warto zastanowić się, jak ograniczony zakres czasowy praktyki zawodowej 
oraz zmniejszenie zakresu tematycznego egzaminu wpłynie na interes podatnika.

wego – art. 76 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.u. z 2013 r., poz. 330, t.j.). 
Należy stwierdzić, że wraz z liberalizacją przepisów o rachunkowości pod wątpliwość poddano 
zasadność występowania zasad etyki księgowego. Pozostawienie przesłanki niekaralności nie 
oznacza, że deregulacja pozostała bez wpływu na etykę tego zawodu. Szerzej o etyce księ-
gowego – E. Jaworska, Ryzyko etyczne w zawodzie księgowego, Zesz. Nauk. uniw. Szczec. 
Finanse, Rynki Finansowe, ubezpieczenia 2013/61, s. 75–80. 
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Pojęcie interesu podatnika

Klauzule generalne w prawie podatkowym stanowią zwroty niedookreślo-
ne, które umożliwiają organom podatkowym stosowanie podstawy prawnej 
(sformułowanej w sposób ogólny) przy wydawaniu decyzji w drodze uznania 
administracyjnego. Należy się zgodzić z poglądem, że ustawodawca dał prawo 
elastycznego zachowania się organu podatkowego w sytuacji wątpliwości co do 
możliwych solucji prawnych13. Skoro organ ma świadomość, że pierwszeństwo 
winny mieć przepisy szczególne (lex specialis derogat legi generalis) to stosując 
klauzule generalne może spotkać się z negacją ze strony podatnika zarzucają-
cego dowolną wykładnię przepisów prawa podatkowego. Warto postawić tezę, 
że powoływanie się przez organ podatkowy na klauzule generalne stanowi osta-
teczność i powinno być poprzedzone uzasadnieniem niemożliwości zastosowania 
przepisu wprost. Jednak „interes publiczny” jako pojęcie abstrakcyjne może nie 
wzbudzać zainteresowania podatnika tak jak termin „interes podatnika”. Można 
go zdefiniować jako działanie w celu zachowania dotychczasowych praw po-
datnika lub poszerzenia jego uprawnień poprzez działania organu podatkowego 
lub osób trzecich. Charakterystyczną cechą „interesu podatnika” jest korzyść po 
stronie podatnika. Powinna mieć ona formę pieniężną, rzeczową lub charakter 
prawa osobistego, jak np. pełna informacja o przysługujących stronie środkach 
odwoławczych. Można zgodzić się z poglądem, że w sytuacji, gdy ma miejsce 
luka prawna stosowanie wykładni korzystnej dla podatnika stanowi działanie 
w jego interesie14. Podmiotem realizującym zasadę in dubio pro tributario może 
być zarówno organ podatkowy jak sąd administracyjny. W rozumieniu senso 
largo „interes podatnika” może być realizowany przez każdy podmiot publicz-
ny, którego działanie wpływa na stosowanie prawa podatkowego oraz wymiar 
zobowiązań publicznoprawnych podatnika. W doktrynie prawa podatkowego 
pojęcie interesu podatnika przeciwstawiane jest interesowi publicznemu, który 
tłumaczony jest jako szeroko rozumiany (w aspekcie funkcjonowania państwa, 

13 Zob. M. Szalewska, Klauzula generalna fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawach admi-
nistracyjnych przedsiębiorców, Administracja 2010/4, s. 89–92; M. Florczak-Wątor, Kontrola 
konstytucyjności klauzul generalnych, Przegląd Sejmowy 2013/4, s. 49–53.

14 A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 249; R. Mastalski, Zasada państwa prawnego w prawie 
podatkowym, [w:] E. Ruśkowski, W. Konieczny (red.), Podatki w orzecznictwie. Zjazd Katedr 
Prawa Finansowego, Wyd. KiK Konieczny, Wigry 1995, s. 38. B. Brzeziński, Rozstrzyganie 
wątpliwości na korzyść podatnika jako zasada wykładni prawa podatkowego. Próba analizy, 
[w:] A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora 
Wojciecha Łączkowskiego, uAM Poznań, Poznań 2003, s. 255.
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społeczeństwa lub samorządu terytorialnego) interes związany z poborem środ-
ków płatniczych15. Oczywistym jest, że wraz z realizacją interesu publicznego, 
podatnik może doznać szkody na swoim majątku (ograniczone mogą zostać 
także jego prawa). Jednakże nie jest to warunek sine qua non działania organu 
podatkowego zgodnie z interesem publicznym. Rozważano nawet możliwość 
takiego działania organu aby wraz z realizacją interesu publicznego podatnik miał 
poczucie działania w jego interesie jako jednostki16. Nie wydaje się to jednak 
możliwe, z wyłączeniem sytuacji, gdy obie strony (podatnik i organ) zawrą ugodę 
w przedmiocie pomniejszenia żądanych praw, celem osiągnięcia kompromisu. 
O ile w stosunku do podatnika, można by mieć nadzieję na stanowisko koncy-
liacyjne, o tyle organ podatkowy nie może odstąpić od określenia zobowiązania 
podatkowego lub skutków podatkowych czynności prawnej – w taki sposób jak 
to przewiduje litera prawa. Polski system podatkowy nie pozostawia możliwości 
występowania płaszczyzny, w której podatnik i organ podatkowy traktują siebie 
nawzajem jako partnerów życia gospodarczego. Dlatego też, należy sformułować 
tezę, że „interes publiczny” jest pojęciem przeciwstawnym dla terminu „interes 
podatnika”. Realizacja celu publicznego stoi w sprzeczności z korzyścią danej 
jednostki – podatnika.

Ustawa deregulacyjna jako zagrożenie dla interesu podatnika 

Aby odnieść się do wpływu ustawy deregulacyjnej na prawa podatnika (oraz 
jego sytuację prawną) należy sformułować katalog korzyści, jakie do 10 sierpnia 
2014 r. występowały po stronie podatnika z uwagi na jego reprezentację przez 
doradcę podatkowego. Warto przypomnieć, że dzięki samorządowi doradców 
podatkowych podatnik uzyskał pomoc profesjonalisty (praktyka), który posiada 
uprawnienia do odważnego i zgodnego z prawem występowania w imieniu podat-
nika. Dlatego też, dzięki występowaniu doradcy podatkowego w postępowaniu, 
podatnik korzystał na gruncie formalnym oraz materialnym. W zakresie korzyści 
formalnych podatnik nie musiał stawać przed sądem, składać oświadczeń jako 
strona, uczestniczyć w czynnościach kontrolnych, gromadzić materiału dowo-
dowego czy prowadzić ksiąg rachunkowych. W niedawnej przeszłości doradca 

15 Zob. J. Orłowski, Przesłanki umorzenia zaległości podatkowych w Ordynacji podatkowej, 
Radca prawny 2001/4, s. 87; A. Gomułowicz, Podatki a etyka, Wolters Kluwer, Warszawa 
2013, s. 133.

16 Zob. W. Nykiel, O potrzebie równowagi między uprawnieniami i obowiązkami podatnika oraz 
organów podatkowych, Prawo i Podatki 2005/12, s. 25.
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podatkowy wspierał podatnika przede wszystkim jednak w kwestii materialnej 
(merytorycznej). Dzięki obowiązkowej praktyce zawodowej, trwającej 2 lata, 
kandydaci na doradców podatkowych mogli być przyrównywani do aplikantów 
adwokackich lub radcowskich. Kandydat musiał odbyć praktykę w urzędzie 
skarbowym, spółce doradztwa podatkowego lub organie administracji samorzą-
dowej (organie podatkowym I instancji). Taki wymiar przygotowania do zawodu 
był gwarancją nabytego doświadczenia i dawał rękojmię wykonywania profesji 
przez osobę posiadającą praktyczną wiedzę w zakresie stosowania wykładni 
operatywnej przepisów podatkowych. Swoje zasługi w podniesieniu poziomu 
merytorycznego doradców podatkowych miała dotychczas Państwowa Komisja 
Do Spraw Doradztwa Podatkowego, która przeprowadzała proces dwustop-
niowego egzaminu zawodowego. W skład Komisji wchodzą (także obecnie) 
przedstawiciele środowisk naukowych, Ministerstwa Finansów, Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych. Dlatego też osoby, które złożyły z wynikiem pozytyw-
nym egzamin na doradcę podatkowego były przykładem jednostek zajmujących 
się od wielu lat prawem podatkowym. Podatnik (przed opisywaną wyżej noweli-
zacją), wybierając doradcę podatkowego, miał pewność, że osoba ta ma wiedzę, 
doświadczenie (zarówno życiowe, jak i zawodowe) oraz niezbędne uprawnienia 
do występowania przed sądami administracyjnym i organami podatkowymi. Na-
leży zatem stwierdzić, że ułatwienie dostępu do zawodu jest naruszeniem interesu 
podatnika zarówno w wymiarze formalnym (proceduralnym) jak i materialnym 
(merytorycznym). 

Ze zrozumieniem trzeba się odnieść do możliwych obaw podatników co do 
udzielania przez doradców podatkowych – wpisanych przed 10 sierpnia 2014 r. 
– substytucji innym doradcom podatkowym, którzy uprawnienia uzyskali na 
nowych zasadach. Skoro prawo podatnika do reprezentacji przez doradcę podat-
kowego o określonych kompetencjach jest prawem osobistym, to nie może być 
naruszane pośrednio wskutek zmian legislacyjnych. Dlatego też celowe wydaje 
się poinformowanie podatnika, że substytucja została udzielona doradcy podat-
kowemu o mniejszej wiedzy i doświadczeniu. Podatnik może wypowiedzieć 
pełnomocnictwo w każdej chwili i dlatego powinien mieć również pełną wiedzę 
co do kompetencji substytuta swojego pierwotnego pełnomocnika. Wątpliwości 
pojawić się mogą w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych dla podatnika 
przez podwykonawcę doradcy podatkowego, który nie posiada uprawnień (np. 
certyfikatu księgowego – jest on dalej aktualny). W przeświadczeniu podatnika 
może pozostać (dziś już mylne – w świetle omawianej ustawy) przekonanie, że 
zlecenie prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonać jedynie osoba po-
siadająca sprawdzone kompetencje (przez państwową komisję egzaminacyjną).
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Pomimo że regulacje dotyczące doradztwa podatkowego mogą wydawać się 
przepisami spoza kręgu prawa podatkowego, to jednak ich zmiana wpływa także 
na stosunki prawne podatnika i organu w postępowaniu podatkowym. Dlatego 
też, dokonując tak istotnej zmiany przepisów korporacji zawodowej, narusza 
się zasadę pewności prawa podatkowego. Wedle niektórych źródeł17, pewność 
prawa podatkowego jest wartością niezbywalną, która przysługuje podatniko-
wi w przedmiocie stabilności kryteriów oceny skutków podatkowych zdarzeń 
cywilnych, w których jest stroną. Oznacza to, że prawo zmienne, ulegające czę-
stym modyfikacjom, nie pozwala podatnikowi mieć pełnej świadomości co do 
faktycznych skutków podatkowych w przyszłości. Aby strona mogła prawidłowo 
rozliczać się z podatków, musi najpierw zrozumieć treść norm prawa podatko-
wego. Należy sobie postawić pytanie, czy skrócenie czasu odbywania praktyki 
zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych lub ułatwienie procesu 
egzaminacyjnego pośrednio wpływa na naruszenie zasady pewności prawa po-
datkowego. Biorąc pod uwagę, że skuteczność środków zaskarżania podatnika 
jest zależna od wiedzy i doświadczenia pełnomocnika profesjonalnego, należy 
uznać ustawę deregulacyjną jako zagrożenie dla praw podatnika. 

Podsumowanie

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego to działanie legislacyjne o charakterze 
politycznym, które nie znajduje w piśmiennictwie18 zrozumienia jako – w zało-
żeniu ustawodawcy – mające służyć poprawie sytuacji prawnej podatnika. Za-
sadniczą przyczyną ułatwiania dostępu do zawodów regulowanych jest potrzeba 
tworzenia (w sposób sztuczny) dodatkowych miejsc pracy. Należy zgodzić się 
z tezą, że większa liczba doradców podatkowych oraz szybszy proces ich wpro-
wadzenia na rynek usług oznacza niższe stawki wynagrodzenia pełnomocników. 
Jednakże omawiana nowelizacja niesie za sobą zagrożenia dla podatnika, który 

17 Por. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, 
lexis Nexis, Warszawa 1999, s. 246; M. Wojciechowski, Wybrane aspekty problematyki pew-
ności prawa, Gdańskie Studia Prawnicze 2010/24, s. 560; o istocie zasady pewności prawa zob. 
A. Zieliński, Pewność prawa, [w:] A. Wasilkowski (red.), Jakość prawa, Dom Wyd. ABC, 
Warszawa 1996, s. 55.

18 Por. M.D. Malinowski, Kilka refleksji na miesiąc przed IV Krajowym Zjazdem Doradców Po-
datkowych, Przegląd Podatkowy 2014/1, s. 3. Zakres przedmiotowy egzaminu uległ w 2010 r. 
zmniejszeniu, dlatego nie należał (w formie do 10 sierpnia 2014 r.) do najtrudniejszych egza-
minów zawodowych – I. Wołczak [w:] K. Kandut, A. Sędkowska (red.), Ustawa o kontroli 
skarbowej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 627–631.
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będzie reprezentowany przez osobę z mniejszym doświadczeniem i wiedzą 
(okrojony zakres tematyczny egzaminu). Możliwość zwolnienia z części pisemnej 
egzaminu nie wydaje się być pomysłem trafionym, gdyż w interesie podatnika 
jest, aby osoba reprezentująca go posiadała zdolność pisania pism procesowych 
i podatkowych. Należy stwierdzić, że ustawa deregulacyjna narusza interes podat-
nika, ponieważ otrzymuje on pomoc prawną osoby z mniejszymi kwalifikacjami 
i doświadczeniem. Taka zmiana narusza zasadę pewności prawa podatkowego, 
bo choć przepisy o doradztwie podatkowym nie regulują kwestii podatkowych, 
to jednak pośrednio ich kształt wpływa na wymiar stosowania prawa podatko-
wego. Jako postulat de ferenda należy uznać potrzebę uchylenia przedmiotowej 
nowelizacji oraz wszczęcia ponownego procesu legislacyjnego zmierzającego 
do ułatwienia dostępu do zawodu. Wprowadzenie przepisów umożliwiających 
większej liczbie osób nabycie uprawnień doradcy podatkowego nie jest niczym 
nagannym, lecz tworzenie prawa naruszającego interes podatnika jest niewłaści-
we. Należy mieć na względzie, że zawód doradcy podatkowego istnieje po to, 
aby przede wszystkim chronić interes podatnika, który jako nieprofesjonalista 
nie ma często możliwości wnoszenia prawidłowo skonstruowanych środków 
odwoławczych od niekorzystnych dla siebie decyzji podatkowych. 
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THE DEREGULATION OF THE PROFESSION OF A TAX ADVISER  
AS VIOLATION THE INTEREST OF THE TAXPAYER

( S u m m a r y )

Tax advisers are professional attorneys of the taxpayer which into the brave and lawful way have 
to defend the interest of the taxpayer, appearing in tax proceedings. This profession constitutes the 
example of the profession of the public confidence which representatives have great experience 
and knowledge in the interpretation of the tax law. Along with the this year’s amendment of the 
tax counseling laws about the tax consulting a question whether the deregulation of the profession 
of a tax adviser doesn’t cause worsening the legal situation of the taxpayer appears (whether isn’t 
threatening his business). It is worthwhile in addition making analysis of the notion “interest of the 
taxpayer” which in tax regulations is acting as the general clause. The author is thinking as changes 
in traineeships, of examination process of candidates for tax advisers will influence the protection 
in the future “of interest of the taxpayer”. They state, that moving in of the decontrol act is violat-
ing the principle of the certainty of the fiscal law as well as a doubt is arousing in taxpayers as for 
competence of tax advisers which got authorized according to new provisions. According to the 
author’s facilitating the access to the profession of the public confidence with the detriment of the 
interest of the taxpayer is acting to the disadvantage of the professional self-government. As the 
demand de lege ferenda a need of repealing decontrol regulations and conducting new discussion 
on the parameters of the tax consultancy was recognized in the context of the fuller realization of 
the interest of the taxpayer.
Keywords: tax adviser, tax counseling, taxpayer’s interest 
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