
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 24 listopada 2007 r.

o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym

(druk nr 15)

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. O DORADZTWIE PODATKOWYM (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 86, z późn. zm.)

Uwaga: Przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 nie będzie obowiązywał od dnia
5.12.2007 r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z
dn 22.05.2007 r. Sygn. akt K 42/05

Art. 2.

1. Czynności doradztwa podatkowego obejmują:
1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz,

porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg
podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy
w tym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 3,

<2a) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg
podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im
pomocy w tym zakresie,>

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i
deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,

4) (skreślony).

1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności wykonywanych na rzecz osób
trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych
podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16,
poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr
130, poz. 1452).

2. Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie
dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

3. (uchylony).
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[Art. 3a.

Podmioty uprawnione, zgodnie z odrębnymi przepisami, do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych mogą również wykonywać czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3.]

<Art. 3a.

Podmioty uprawnione, zgodnie z odrębnymi przepisami, do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych mogą również wykonywać czynności, o których mowa w art. 2 ust.
1 pkt 2a i 3>

Uwaga: Przepis art. 27 ust. 1 pkt 1 nie będzie obowiązywał od dnia
5.12.2007 r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z
dn 22.05.2007 r. Sygn. akt K 42/05

Art. 27.

1. Doradca podatkowy wykonuje ten zawód jako:

1) osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek
lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem spółki
komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej,

<1a) osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny
rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej, z
wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej,>

2) osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami, o których mowa w pkt 1, oraz z
podmiotami, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1.

2. Doradcy podatkowi mogą wykonywać swój zawód uczestnicząc w spółkach, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, pod warunkiem, że komplementariuszami w spółce komandytowej
oraz wspólnikami w pozostałych spółkach są wyłącznie doradcy podatkowi.

[Art. 30.

Doradcy podatkowi będący wspólnikami spółek, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1,
przesyłają w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub uprawomocnienia się
postanowienia sądu rejestrowego Krajowej Radzie Doradców Podatkowych odpis umowy
spółki, a w stosunku do spółek handlowych - także wypis z rejestru przedsiębiorców.]

<Art. 30.

Doradcy podatkowi będący wspólnikami spółek, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1a,
przesyłają w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub uprawomocnienia się
postanowienia sądu rejestrowego Krajowej Radzie Doradców Podatkowych odpis
umowy spółki, a w stosunku do spółek handlowych – także wypis z rejestru
przedsiębiorców.>


