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S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH

- o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o doradztwie podatkowym oraz
ustawy o rachunkowości (druk nr 3276),
- o senackim projekcie ustawy o zmianie
ustawy o rachunkowości (druk nr 3244)

Marszałek Sejmu - po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - zgodnie z art. 37 ust. 1,

art. 40 ust. 1 i art. 95b Regulaminu Sejmu skierował w dniu 24 września 2004 r. projekt

ustawy z druku nr 3276, a zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu

skierował w dniu 7 września 2004 r. projekt ustawy z druku nr 3244 - do Komisji

Finansów Publicznych do pierwszego czytania.

Komisja Finansów Publicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz po

rozpatrzeniu tych projektów ustaw na posiedzeniach w dniach 8 i 13 października 2004 r.

wnosi:

W y s o k i   S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy.
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Komisja - zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu - przedstawia na żądanie

wnioskodawcy następujący wniosek mniejszości:

w zmianie 3 skreślić lit. a i skreślić zmianę 7

- poseł M.Jedoń

Warszawa, dnia 13 października 2004 r.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Sprawozdawca Finansów Publicznych

(-) Anna Górna - Kubacka (-) Marek Olewiński
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P r o j e k t

USTAWA

z dnia                          2004 r.

o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości

Art. 1.

W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 86, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby fizyczne, któ-
rych kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały
uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o za-
sadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz.
954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr
96, poz. 959), zwanej dalej „ustawą o uznawaniu kwalifikacji”, jeżeli:

1) spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2 i 3,

2) wystąpią z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w terminie 12
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji wydanej na
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o uznawaniu kwalifikacji.

4. W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa do stwierdze-
nia pełni praw publicznych właściwe są przepisy prawa państwa, którego
obywatelstwo posiada dana osoba.”;

2) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych prowadzi listę doradców
podatkowych, zwaną dalej „listą”, oraz podejmuje decyzje w
sprawach wpisu na listę lub skreślenia z niej.

2. Wpisu na listę dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) nazwisko, imię oraz datę urodzenia,

2) oznaczenie miejsca zamieszkania,

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153,

poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 62,
poz. 577.
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3) oznaczenie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego
(siedziby),

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer służą-
cy identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń
społecznych nadany w państwie pochodzenia osoby składa-
jącej wniosek,

5) informacje o zmianach danych wymienionych w pkt 1-4, do-
konanych w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o
wpis.

4. Do wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5, dołącza się:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6
ust. 1 pkt 2 i 3,

2) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru
Karnego,

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 i 7.

5. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 3, do wniosku dołączają
wyłącznie:

1) kopię decyzji wydanej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o
uznawaniu kwalifikacji,

2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6
ust. 1 pkt 2 i 3.

6. Wpis doradcy podatkowego na listę obejmuje:

1) numer i datę wpisu,

2) dane wymienione w ust. 3 pkt 1-4.

7. Doradca podatkowy jest obowiązany zawiadomić Krajową Radę
Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych określo-
nych w ust. 3 w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.”;

3) w art. 10:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której
mowa w art. 44 ust. 1,”,

b) w ust. 1a w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w
brzmieniu:

„5) utraty prawa do wykonywania zawodu w państwie pochodzenia.”;

4) w art. 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w Dzienniku
Urzędowym Ministra Finansów komunikat o dokonaniu wpisu osoby praw-
nej do rejestru, a także o zmianie lub skreśleniu tego wpisu.”;

5) w art. 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Do egzaminu na doradcę podatkowego jest dopuszczona osoba speł-
niająca warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 5.”,

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Krajowa Rada Doradców Podatkowych może zwolnić obywatela pol-
skiego, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub pań-
stwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z wy-
mogu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 6, jeżeli wykonywali oni czynno-
ści doradztwa podatkowego co najmniej przez 2 lata w jednym z tych
państw.”;

6) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza test umiejętności dla osób,
które, w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do
wykonywania zawodu doradcy podatkowego, zostaną zobowią-
zane do zdania testu umiejętności, na zasadach określonych w od-
rębnych przepisach.”;

7) art. 43-46 otrzymują brzmienie:

„Art. 43. W razie wyrządzenia szkody przy wykonywaniu czynności, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 1 oraz art. 31 ust. 2-4, doradca podatkowy
oraz osoby, z których pomocą czynności te wykonuje lub którym
powierza ich wykonanie, ponoszą odpowiedzialność za szkodę na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Art. 44. 1. Doradca podatkowy jest obowiązany do zawarcia umowy ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wy-
niknąć w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa
w art. 2 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 i 4.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także odpo-
wiedzialność osób, którym doradca podatkowy powierza wyko-
nywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz art. 31
ust. 3 i 4, lub z których pomocą czynności te wykonuje.

3. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust.
1, ciąży na doradcach podatkowych wykonujących zawód we
własnym imieniu i na własny rachunek oraz w formie spółek
niemających osobowości prawnej. W przypadkach określonych w
art. 27 ust. 1 pkt 2 obowiązek ten ciąży na podmiotach zatrudnia-
jących doradców podatkowych.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasię-
gnięciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pol-
skiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szcze-
gółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w
ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimal-
ną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę w szczególności rozmia-
ry wykonywanej działalności oraz zakres i specyfikę realizowa-
nych czynności.

Art. 45. 1. Podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 3, są obowiązane do zawar-
cia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody
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wyrządzone przy wykonywaniu czynności polegających na pro-
wadzeniu ksiąg i ewidencji do celów podatkowych oraz sporzą-
dzanie zeznań i deklaracji na podstawie danych wynikających z
tych ksiąg.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnię-
ciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Polskiej
Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegóło-
wy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust.
1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną
sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę w szczególności specyfikę
wykonywanej działalności oraz zakres realizowanych czynności.

Art. 46. 1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3, są obowiązane
do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za
szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czyn-
ności, o których mowa w art. 2 ust. 1.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasię-
gnięciu opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pol-
skiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szcze-
gółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w
ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimal-
ną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę w szczególności specy-
fikę wykonywanej działalności doradczej oraz zakres realizowa-
nych czynności.”;

8) po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu:

„Art. 46a. 1. Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44-46, są upraw-
nieni minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz
Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Spełnienie obowiązku
zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44-46,
ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpiecze-
nia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wy-
stawionego przez zakład ubezpieczeń.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych nadzoruje wy-
konywanie przez Krajową Radę Doradców Podatkowych zadań
określonych w ust. 1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych jest
obowiązana do składania ministrowi właściwemu do spraw finan-
sów publicznych raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, spra-
wozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalen-
darzowym.”;

9) w art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych należy:

1) zwoływanie Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych,

2) zapewnienie wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Doradców Po-
datkowych,

3) reprezentowanie doradców podatkowych,



Liczba stron : 5       Data :  04-10-19       Nazwa pliku : 3343-ustawa.doc
IV kadencja/ druk nr 3276

5

4) opracowywanie rocznych planów finansowych Krajowej Izby Dorad-
ców Podatkowych oraz sprawozdań z ich wykonania,

5) podejmowanie decyzji w sprawach wpisu na listę i skreślania z niej,

6) wysuwanie kandydatów na członków Komisji Egzaminacyjnej,

7) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa po-
datkowego i przedstawianie wniosków w tym zakresie,

8) prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpie-
czenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 44-46, oraz sporządza-
nie sprawozdań w tym zakresie,

9) wykonywanie innych zadań.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.
694, z późn. zm.2)) w art. 21 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w
ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki doku-
mentowania zapisów księgowych.”.

Art. 3.

Do zobowiązań wynikających z umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wej-
ścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1
pkt 7 i 8 oraz  art. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

                                                
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz.

535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr
145, poz. 1535 i Nr 146, poz. 1546.




