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Refleksje o podatkach i doradcach

podatkowych na tle jubileuszu

XX-lecia uchwalenia ustawy

o doradztwie podatkowym

Wywiad z prof. Adamem Mariañskim, Uniwersytet £ódzki

Jubileusz XX-lecia uchwalenia ustawy o doradztwie po-

datkowym i jej wejœcia w ¿ycie to okazja do refleksji na

temat doradztwa podatkowego w Polsce. Jak Pan Profe-

sor ocenia te dwadzieœcia lat? Co siê uda³o osi¹gn¹æ

w rozwoju zawodu i jego samorz¹du?

Doradca podatkowy to stosunkowo m³ody zawód zaufania

publicznego, zw³aszcza w Polsce. Na 20 lat jego formalnego

funkcjonowania postêp w rozpoznawaniu i renomie jest wiêk-

szy, ni¿ mo¿na by³o przypuszczaæ. Obecnie wiêkszoœæ przed-

siêbiorców, ale tak¿e urzêdników i polityków kojarzy doradz-

two w zakresie podatków i innych nale¿noœci publicznopraw-

nych z doradc¹ podatkowym, a nie z radcami prawnymi czy

adwokatami. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, i¿ s¹ to trzy takie

same zawody zaufania publicznego, choæ ró¿ny jest zakres wy-

konywanych czynnoœci. Poziom us³ug doradców podatko-

wych jest co najmniej taki sam jak pozosta³ych zawodów,

a w wielu przypadkach, zw³aszcza w obszarze prawa podatko-

wego, jest wy¿szy.

W jednym z wywiadów stwierdzi³ Pan Profesor, ¿e kance-

laria prawna bez doradcy podatkowego nie jest obecnie

w stanie zapewniæ ochrony przedsiêbiorcy. Potwierdza

Pan fakt, ¿e doradcy podatkowi najlepiej radz¹ sobie ze

specyficzn¹ tematyk¹ prawa podatkowego?

Coraz czêœciej powstaj¹ spó³ki radców prawnych i adwoka-

tów z doradcami podatkowymi. Wspó³czeœnie kancelaria praw-

na bez doradcy podatkowego nie zapewni ochrony przedsiê-

biorcy. Ka¿da czynnoœæ wi¹¿e siê ze skutkami podatkowymi.

Niestety, wiêkszoœæ kancelarii prawnych nie ma w ogóle albo

ma s³abo zbudowany dzia³ doradztwa podatkowego. Zdarza siê

nawet, i¿ kancelarie prawne wskazuj¹, ¿e œwiadcz¹ pomoc

w sprawach podatkowych, a w rzeczywistoœci nie maj¹ w zespo-

le jakiegokolwiek specjalisty! Dzieje siê tak, albowiem zdaj¹ so-

bie sprawê z u³omnoœci zakresu wykonywanych us³ug.

Tymczasem rzadko siê zdarza, i¿ radca prawny b¹dŸ adwo-

kat poradzi sobie z problemem podatkowym tak dobrze jak do-

radca podatkowy. Oczywiœcie zdarzaj¹ siê wyj¹tki, ale co do za-

sady to doradca podatkowy lepiej sobie radzi z zagadnieniami

z dziedziny prawa podatkowego.

Jak Pan Profesor widzia³by przysz³oœæ zawodu doradcy

podatkowego i samorz¹du doradców podatkowych? Ja-



kie uprawnienia powinien zyskaæ doradca podatkowy

i jaka powinna byæ procedura zabiegania o ich rozszerze-

nie oraz rola samorz¹du w tym zakresie?

Samorz¹d zawodowy powinien przede wszystkim promo-

waæ doradcê podatkowego jako podmiot niezbêdny dla ka¿dego

przedsiêbiorcy, a zw³aszcza jego przewagê nad innymi zawoda-

mi, zarówno ksiêgowego, jak i adwokata czy radcy prawnego.

Niezbêdna jest strategia tego planu, a nastêpnie realizacja przez

wszystkie struktury.

Ponadto samorz¹d musi bacznie obserwowaæ i reagowaæ

na pomys³y ograniczenia, a mo¿e nawet i likwidacji zawodu

doradcy podatkowego. Co wiêcej, nale¿y podj¹æ dzia³ania

w celu rozszerzenia zakresu uprawnieñ doradcy podatkowego.

W tym celu postulujê jednak wprowadzenie aplikacji doradcy

podatkowego. W ten sposób osoby te odbêd¹ praktyki jak na

innych aplikacjach, zw³aszcza w s¹dach powszechnych. W ta-

kiej sytuacji ³atwiej bêdzie promowaæ rozszerzenie uprawnieñ.

Mo¿e pierwszym krokiem by³oby dopuszczenie w sprawach

przed s¹dami powszechnymi udzia³u doradcy podatkowego

wraz z radc¹ lub adwokatem? Prawda jest taka, ¿e o ile adwo-

kat zna procedurê karn¹, to najczêœciej nie posiada wystar-

czaj¹cej wiedzy o prawie podatkowym. W jaki sposób ma bro-

niæ klienta oskar¿onego o oszustwa podatkowe? A liczba tych

spraw bêdzie drastycznie ros³a. S¹ jednak inne sprawy, o które

mo¿na rozszerzyæ dzisiaj uprawnienia doradcy, przyk³adowo

przed KRS, jak rejestracja spó³ek, a tak¿e w sprawie ubezpie-

czeñ spo³ecznych.

Rola samorz¹du jest w tym zakresie kluczowa. Powinniœmy

wypracowaæ zasady wzmocnienia pozycji zawodu doradcy,

a nastêpnie rozszerzenia jego uprawnieñ.

Jedn¹ z najwa¿niejszych cech zawodu doradcy podatko-

wego jest tajemnica zawodowa. Jaka jest jej rola, kto

i kiedy mo¿e z niej zwolniæ? Czy dla wszystkich zawodów

zaufania publicznego jest ona równie wa¿na?

Tajemnica zawodowa jest najistotniejsz¹ gwarancj¹ wy-

konywania zawodu. Zrównanie zasad jej ochrony z zasadami

obowi¹zuj¹cymi inne zawody, zw³aszcza adwokatów i radców

prawnych, jest istotnym osi¹gniêciem ostatnich lat. Tym sa-

mym tylko s¹d mo¿e, i to w wyj¹tkowych sytuacjach, zwolniæ

z tajemnicy. Dlatego istotne jest aktywne dzia³anie w razie poja-

wienia siê propozycji jej ograniczenia, do czego zdaje siê przy-

mierzaæ kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Du¿a rola

przypadnie samorz¹dowi, a w ostatnim czasie brakuje dzia³añ

zapobiegaj¹cych projektom zmian.

Konieczna jest tak¿e ochrona doradców podatkowych

przed sprzecznymi z prawem dzia³aniami organów podat-

kowych. Bardzo jaskrawym przyk³adem ostatnich miesiêcy

s¹ próby wymuszenia wydania dokumentacji poza siedzibê

podatnika lub miejsce prowadzenia ksi¹g. Powoduje to na-

wet wszczynanie postêpowañ karnych o utrudnianie kon-

troli.

Jak Pan Profesor ocenia nasz system podatkowy i rolê

doradców podatkowych w jego tworzeniu? Czy zdaniem

Pana Profesora g³os doradców podatkowych jest s³yszal-

ny przez rz¹dz¹cych? Czy dostatecznie korzystaj¹ z wie-

dzy doradców podatkowych podczas tworzenia za³o¿eñ

do nowych przepisów?

Krajowa Rada Doradców Podatkowych powinna podejmo-

waæ odpowiednie dzia³ania, ¿eby staraæ siê wp³ywaæ na prawid-

³ow¹ legislacjê. Umo¿liwia to tak¿e promocjê zawodu poprzez

budowanie pozytywnego wizerunku aktywnego uczestnika

procesu legislacyjnego, zw³aszcza w zakresie ochrony interesów

podatników. Myœlê tutaj zw³aszcza o potrzebie prawid³owej

legislacji. Wydaje siê, i¿ samorz¹d radców prawnych jest pod

tym wzglêdem bardziej aktywny, a tym samym zaczyna budo-

waæ wizerunek radcy prawnego jako specjalisty od prawa po-

datkowego. Czas utworzyæ odpowiednie procedury i nauczyæ

siê takich dzia³añ. Wszyscy uczestnicy procesu legislacyjnego,

ale tak¿e podatnicy powinni mieæ tylko jeden odruch: w sprawie

zobowi¹zañ podatkowych zawsze udajê siê do doradcy podat-

kowego.

Projektodawcy w ogóle rzadko korzystaj¹ z porad, jak bu-

dowaæ system podatkowy, konstruuj¹ go bowiem na swoje po-

trzeby. Prawo podatkowe najbardziej komplikuj¹ politycy oraz

urzêdnicy, którzy realizuj¹ swoje wizje, jak¿e odmienne od

oczekiwañ podatników. Najlepiej, gdyby obydwie te grupy nie

tworzy³y prawa podatkowego.

Czy nale¿a³oby obni¿yæ podatki w Polsce? A mo¿e po-

wróciæ do pomys³u liniowego opodatkowania? Co

wed³ug Pana oznaczaj¹ „sprawiedliwe podatki”?

Problem z okreœleniem sprawiedliwego opodatkowania ist-

nieje tak d³ugo, jak d³ugo istniej¹ podatki. Wspó³czeœnie kon-

centruje siê to wokó³ podatków dochodowych, zw³aszcza pro-

gresywnego opodatkowania. Mityczne sta³o siê ju¿ twierdzenie,

i¿ wysokoœæ obci¹¿eñ podatkowych winna byæ uzale¿niona od

zdolnoœci p³atniczej. Odejœcie od zasady ekwiwalencji i przej-

œcie na zasadê zdolnoœci p³atniczej jest prostym zabiegiem

maj¹cym uzasadniæ, ¿e aksjomatem jest koniecznoœæ ponosze-

nia wy¿szych obci¹¿eñ przez osoby o wy¿szych dochodach. Od-

wrócenie siê od teorii ekwiwalencji ogólnej ma za zadanie zacie-

mniæ obraz rzeczywistoœci, poniewa¿ osoby o wy¿szych docho-

dach korzystaj¹ dzisiaj mniej ze œwiadczeñ podmiotów publicz-

nych. Co wiêcej, opodatkowanie progresywne jest sprzeczne

z polsk¹ konstytucj¹.

Progresywne opodatkowanie jest tylko jednym z proble-

mów sprawiedliwego opodatkowania podatkami dochodowy-

mi. Generalnie mo¿na powiedzieæ, i¿ nie da siê zbudowaæ spra-

wiedliwego opodatkowania tymi podatkami. A poza tym to naj-

gorsza forma opodatkowania z mo¿liwych: droga w poborze,

³atwa do unikniêcia, przerzucalna na konsumentów itd. Najle-

piej by³oby zrezygnowaæ z podatków, a w najlepszym razie

wprowadziæ dla wszystkich podatek liniowy.

Czego ¿yczy³by Pan Profesor na kolejne dwadzieœcia lat

doradcom podatkowym i ich samorz¹dowi?

Przede wszystkim nieustannego zwiêkszania liczby cz³on-

ków naszego samorz¹du zawodowego. Dalszej promocji, za-

równo wœród podatników, jak i adeptów studiów wy¿szych,

którzy bêd¹ marzyli o tym, by zostaæ doradc¹ podatkowym.

¯yczê te¿ powszechnej rozpoznawalnoœci i dalszego wzrostu re-

nomy zawodu doradcy podatkowego.

Dziêkujê za rozmowê.

Wies³awa Moczyd³owska
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