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UZASADNIENIE 

 

Przygotowanie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty za 

egzamin na doradcę podatkowego, które ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę 

podatkowego (Dz. U. z 2010 r. poz. 1493), wynika z konieczności dostosowania wysokości tej 

opłaty do ponoszonych przez budżet państwa kosztów przeprowadzania egzaminów oraz 

wydatków związanych z funkcjonowaniem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw 

Doradztwa Podatkowego (dalej: Komisja Egzaminacyjna). 

Stosownie do art. 24 ust. 1-4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2117) – dalej: ustawa: 

 egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej, 

 warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części 

pisemnej egzaminu, 

 w przypadku negatywnego wyniku części pisemnej lub ustnej egzaminu może on być 

powtarzany, 

 kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część 

egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu. 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy, za egzamin na doradcę podatkowego pobiera się opłatę, 

która stanowi dochód budżetu państwa.  

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego, opłata za egzamin na doradcę 

podatkowego wynosi 900 zł (ust. 1). W przypadku negatywnego wyniku z części pisemnej albo 

ustnej egzaminu na doradcę podatkowego opłata za ponowny egzamin z tej części egzaminu 

wynosi 600 zł (ust. 2). 

Obowiązująca wysokość opłaty za egzamin na doradcę podatkowego oraz opłaty za ponowny 

egzamin z części pisemnej albo ustnej, które określa ww. rozporządzenie, nie była zmieniana 
od 2010 r. 

Jak wynika z art. 25 ust. 2 ustawy, wysokość opłaty za egzamin określa minister 

właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze koszty 

przeprowadzania egzaminów oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji 

Egzaminacyjnej. 

Na koszty przeprowadzania egzaminu składają się przede wszystkim wydatki na: 

 najmem sal egzaminacyjnych,  

 wynagrodzenia członków składu egzaminacyjnego za przeprowadzenie egzaminu, 

 wynagrodzenia przewodniczącego składu egzaminacyjnego za dokonanie ponownej 

oceny pracy egzaminacyjnej, 

 koszty podróży służbowych członków Komisji Egzaminacyjnej związanych 

z przeprowadzaniem egzaminu, 

 materiały biurowe do przygotowania egzaminu (m.in. papier do wydruku testów i zadań 

egzaminacyjnych, protokołów z egzaminu, kart odpowiedzi, zestawów pytań, koperty 

i karty do kodowania prac), 

 eksploatację sprzętu komputerowego i poligraficznego do przygotowania ww. 

dokumentacji związanej z egzaminem. 
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Na wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Egzaminacyjnej składają się przede 

wszystkim: 

 wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej za opracowanie wykazu pytań 

i zadań egzaminacyjnych oraz udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnej, za 

pracę w zespołach rozpatrujących wnioski uczelni o zawarcie umowy z Komisją 

Egzaminacyjną, 

 wynagrodzenia przewodniczącego i sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, którzy 

realizują stałe i bieżące zadania związane z organizacją egzaminu, 

 zwrot kosztów podróży służbowych członków Komisji Egzaminacyjnej związanych 

z pracami Komisji Egzaminacyjnej, 

 zakup materiałów biurowych na bieżące potrzeby Komisji Egzaminacyjnej. 

Określając wysokość opłaty za egzamin należy mieć na względzie, że każdy wniosek 

o dopuszczenie do egzaminu angażuje członków Komisji Egzaminacyjnej oraz pracowników 

Ministerstwa Finansów realizujących zadania związane z obsługą administracyjno-biurową 

Komisji Egzaminacyjnej, którzy podejmują działania niezbędne do zorganizowania egzaminu. 

W związku z tym, wykonują czynności takie jak weryfikacja wniosku kandydata, 

kwalifikowanie do egzaminu, wyznaczenie egzaminu i zawiadomienie o jego terminie, 

zaciągnięcie zobowiązania finansowego na najem sali egzaminacyjnej (zawarcie umowy 

z podmiotem zewnętrznym dysponującym salą odpowiadającą wymogom przeprowadzenia 

egzaminu na doradcę), wyznaczenie członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu i konieczność wypłaty z tego tytułu wynagrodzenia, przygotowanie dokumentacji 

i materiałów na egzamin, zorganizowanie i opłacenie przez członków Komisji podróży 

służbowej na egzamin, której koszt zwracany jest z budżetu państwa. Wymienione koszty 

ponoszone są przez budżet państwa niezależnie od tego, czy kandydat, który zgłosił się na 

egzamin, następnie faktycznie do niego przystąpił.  

 Porównanie ponoszonych obecnie kosztów przeprowadzania egzaminu na doradcę 

podatkowego i funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnej oraz wysokości opłaty za egzamin 

wskazuje, że obowiązująca opłata jest zbyt niska i pokrywa jedynie połowę tych kosztów. 

W okresie ponad 10 lat obowiązywania dotychczasowej opłaty za egzamin nastąpił znaczny 

wzrost kosztów przeprowadzania egzaminu wynikający z ogólnego wzrostu cen dóbr i usług, 

zwłaszcza usług związanych z najmem sal egzaminacyjnych, materiałami niezbędnymi do 

przeprowadzenia egzaminu, kosztami podróży służbowych członków Komisji Egzaminacyjnej, 

dodatkowymi zadaniami członków Komisji Egzaminacyjnej związanymi z pracą w zespole 

rozpatrującym wniosek uczelni wyższej o zawarcie z Komisją Egzaminacyjną umowy, o której 

mowa w art. 22 ust. 13a ustawy. Praca w tym zespole obejmuje m.in. weryfikację programu 

kształcenia prowadzonego przez uczelnię pod kątem zgodności z zakresem wiedzy 

i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę oraz uzgadnianie treści 

umowy z uczelnią, z czym wiąże się z wypłata wynagrodzenia dla członków zespołu. 

Podkreślić należy też, że inflacja w styczniu 2010 r. wynosiła 3,6%, podczas gdy w lipcu 

2022 r. wynosi 15,5%. 

Na wzrost kosztów przeprowadzania egzaminu wpłynęła także konieczność kwalifikowania na 

jeden termin egzaminu mniejszej niż dotychczas liczby kandydatów, co spowodowane jest 

sytuacją epidemiczną i ograniczeniem liczby osób uczestniczących w wydarzeniach 

organizowanych w obiekcie zamkniętym, jakim jest sala egzaminacyjna. Obecnie, pomimo 

uchylenia stanu epidemii i związanych z tym wielu obostrzeń, nadal obowiązuje stan 

zagrożenia epidemicznego, w związku z czym zasadne jest utrzymanie podstawowych zasad 

ostrożności, zwiększających ochronę zdrowia i bezpieczeństwo uczestników egzaminu 

(kandydatów i członków Komisji), wychodząc tym samym naprzeciw ich oczekiwaniom. 
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Powoduje to, że terminów egzaminów na doradcę podatkowego dla tej samej liczby 

kandydatów organizowanych musi być więcej, a to z kolei przekłada się na wyższe koszty 

egzaminu, wynikające przede wszystkim z najmu większej liczby sal egzaminacyjnych 

i wypłaty wynagrodzeń dla członków dodatkowych składów egzaminacyjnych.  

Jak wynika z szacunków, średni koszt przeprowadzenia egzaminu na doradcę 

podatkowego dla jednej osoby wynosi obecnie 1 850 zł, przy czym w wyliczeniach nie 

uwzględniono kosztów działalności Ministerstwa Finansów związanych z przeprowadzaniem 

egzaminu i funkcjonowaniem Komisji Egzaminacyjnej, które - z uwagi na realizację przez 

urząd także szeregu innych zadań - byłyby trudne do wyszczególnienia. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie kosztów przeprowadzania egzaminu na doradcę 

podatkowego i funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnej przypadających średnio na jedną 

osobę (jednego kandydata), wyrażonych w kwotach brutto. 

koszt 1 części egzaminu 

 

średnia liczba osób 

przystępujących do 

egzaminu 

koszt egzaminu na 

1 osobę 

część pisemna: 

 wynagrodzenie członków składu 

egzaminacyjnego (za przeprowadzenie 

egzaminu i wynagrodzenie 

przewodniczącego za ponowną ocenę 

prac egzaminacyjnych) – 8 400 zł, 

 organizacja egzaminu (w tym najem sali 

egzaminacyjnej) – 20 000 zł, 

 koszty podróży służbowych członków 

składu egzaminacyjnego – 2 000 zł. 

RAZEM: 30 400 zł 

60 osób 

przystępujących do 

jednej części pisemnej 

egzaminu 

500 zł 

 

część ustna:  

 wynagrodzenie członków składu 

egzaminacyjnego – 7 400 zł, 

 organizacja egzaminu – 300 zł 

 koszty podróży służbowych członków 

składu egzaminacyjnego – 2 000 zł. 

RAZEM: 9 700 zł 

8 osób 

przystępujących do 

jednej części ustnej 

egzaminu 

1 200 zł 

 

koszty funkcjonowania Komisji 

Egzaminacyjnej – rocznie: 

 stałe wynagrodzenie przewodniczącego 

i sekretarza Komisji Egzaminacyjnej – 

48 000 zł, 

 wynagrodzenie członków Komisji 

Egzaminacyjnej za opracowanie wykazu 

pytań i zadań egzaminacyjnych, udział w 

posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnej i 

pracach zespołu rozpatrującego wniosek 

uczelni o zawarcie umowy z  Komisją 

Egzaminacyjną – 42 000 zł, 

800 osób 

przystępujących 

rocznie do egzaminu 
150 zł 
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 koszty podróży służbowych członków 

Komisji Egzaminacyjnej – 20 000 zł, 

 zakup materiałów biurowych na potrzeby 

Komisji Egzaminacyjnej – 10 000 zł. 

 RAZEM: 120 000 zł 

RAZEM: 1 850 zł 

Wskazać także należy, że opłata za egzamin na doradcę podatkowego, która zgodnie 

z wytycznymi ustawowymi ma pokryć koszty przeprowadzania egzaminu na doradcę 

podatkowego, powinna także pokryć koszty organizacji egzaminów, na które kandydat się 

zgłasza, ale się nie stawia i w ramach tej samej opłaty jest organizowany dla kandydata kolejny 

termin egzaminu, bądź opłata jest kandydatowi zwracana. Warunkiem zmiany terminu i zwrotu 

opłaty jest udokumentowanie przyczyn niestawiennictwa na egzaminie. 

Za egzamin, którego termin – na wniosek kandydata – został zmieniony, kandydat nie uiszcza 

dodatkowej opłaty. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. 

w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego 

i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1972, z późn. zm.) 

dopuszczają wielokrotną możliwość zmiany terminu części pisemnej egzaminu oraz 

jednokrotną możliwość zmiany terminu części ustnej egzaminu, co oznacza że organizowanych 

jest dla kandydata kilka egzaminów, a kandydat płaci tylko za jeden.  

Dodatkowo, w przypadku części pisemnej egzaminu, kandydat, który nie stawił się na 

egzaminie, ma możliwość uzyskania zwrotu opłaty egzaminacyjnej, co również oznacza, że nie 

ponosi on żadnych kosztów zorganizowania egzaminu, na który się zgłosił. 

Dlatego też, koszty organizacji egzaminu, na który kandydat się nie stawił, a który został 

zorganizowany na jego wniosek, powinny zostać uwzględnione przy określeniu wysokości 

opłaty za egzamin na doradcę podatkowego. Z tego względu, przy wyliczeniach uwzględniono 

liczbę osób faktycznie przystępujących do części pisemnej i ustnej egzaminu, a nie liczbę osób 

zakwalifikowanych do egzaminu, których jest więcej. 

Mając na względzie powyższe wyliczenia oraz treść wytycznych ustawowych do 

określenia wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego, należy stwierdzić, że 

zachodzi konieczność dostosowania wysokości tej opłaty do aktualnie ponoszonych kosztów 

przeprowadzania egzaminu i funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnej i w konsekwencji 

podwyższenia opłaty za egzamin na doradcę podatkowego do kwoty 1 800 zł (obecnie jest to 

900 zł). Jednocześnie, z uwagi na powyższy wzrost kosztów, zasadne jest podwyższenie także 

opłaty za ponowny egzamin z części pisemnej lub ustnej do kwoty 900 zł (obecnie jest to 

600 zł). 

 

Projektowany wzrost opłaty za egzamin na doradcę podatkowego, procentowo jest 

zbliżony do wzrostu dochodów społeczeństwa w latach 2010-2022, na co wskazuje 

np. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i przeciętnego wynagrodzenia brutto 

w sektorze przedsiębiorstw. Nadmienić należy, że na podstawie przepisów właściwych ustaw, 

od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę uzależnione są np. opłaty za egzamin 

radcowski i adwokacki, które wzrastają corocznie wraz ze wzrostem tego wynagrodzenia. 
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Rok 

Minimalne 

wynagrodzenie za 

pracę 

Przeciętne 

wynagrodzenie 

brutto w sektorze 

przedsiębiorstw 

Opłata za egzamin 

na doradcę 

podatkowego 

2010 1 317 zł 3 231 zł 900 zł 

2022 3 010 zł 6 064 zł 900 zł  

Procentowy wzrost 

w latach 2010-2022 
129% 88% 0%  

 

Porównanie opłaty za egzamin na doradcę podatkowego z opłatami za egzaminy 

w innych zawodach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego  radcowie 

prawni, adwokaci, biegli rewidenci  wskazuje, że opłata ta jest obecnie na rażąco niskim 

poziomie, podczas gdy w 2010 r. wysokość tych opłat była zbliżona. Dodatkowo, nawet przy 

podwyższeniu opłaty do przewidzianej w projekcie wysokości 1 800 zł, opłata ta nadal 

pozostanie znacznie niższa niż opłata za porównywalne egzaminy zawodowe. 

Opłaty za egzamin radcowski i adwokacki od 2010 r. stale wzrastały, podczas gdy opłata za 

egzamin na doradcę podatkowego od lat utrzymuje się w niewspółmiernie niskiej, wobec 

kosztów, które ma pokrywać, wysokości. Znaczącego wzrostu nie odnotowała w tym czasie 

jedynie opłata za egzamin na biegłego rewidenta, która jednak już w 2010 r. była ustalona na 

kilkukrotnie wyższym poziomie niż pozostałe opłaty. 

Opłata za 

egzamin w: 

Egzamin 

na doradcę 

podatkowego 

Egzamin 

radcowski 

Egzamin 

adwokacki 

Egzamin 

na biegłego 

rewidenta 

2010 r. 900 zł 988 zł 988 zł 3 900 zł 

2022 r. 900 zł 2 408 zł 2 408 zł 4 100 zł* 

Wzrost opłaty 

2010-2022 
0% 144% 144% 5% 

*Opłata za egzamin na biegłego rewidenta obejmuje: opłatę wstępną za przystąpienie do postępowania 

kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów – 1 000 zł, opłatę za egzamin dyplomowy – 1 550 zł, opłatę za egzamin 

z prawa gospodarczego – 1 550 zł i wynosi łącznie 4 100 zł. 

 

Dodatkowo należy wskazać na znacznie niższą, w porównaniu z egzaminem 

radcowskim i adwokackim, wysokość opłaty za poprawkowy egzamin na doradcę 

podatkowego. W przypadku negatywnego wyniku jednej części egzaminu na doradcę 

podatkowego, kandydat poprawia tylko tę część egzaminu i wnosi niższą opłatę, podczas gdy 

wynik negatywny z jednej części egzaminu radcowskiego lub adwokackiego, oznacza 

konieczność powtarzania całego egzaminu i uiszczenia opłaty w pełnej wysokości. 
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 Egzamin na doradcę 

podatkowego 

Egzamin radcowski Egzamin adwokacki 

Opłata za egzamin 

poprawkowy 
600 zł 2 408 zł 2 408 zł 

Przepis przejściowy. 

Zgodnie z § 2 projektowanego rozporządzenia, do ustalenia wysokości opłaty za egzamin na 

doradcę podatkowego oraz opłaty za ponowny egzamin z części pisemnej albo ustnej, którego 

termin został wyznaczony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na dzień przypadający 

od dnia wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. Warunkiem 

stosowania dotychczasowych regulacji dotyczących wysokości opłaty za egzamin na doradcę 

podatkowego jest wyznaczenie terminu egzaminu w wyżej określonym czasie.  

Zatem osoby, które po wejściu w życie rozporządzenia będą składały wniosek o dopuszczenie 

do egzaminu pisemnego lub ponownego egzaminu (w tych przypadkach zachodzi konieczność 

uiszczenia opłaty za egzamin), będą wnosiły opłatę w dotychczasowej wysokości w sytuacji, 

gdy termin egzaminu, na który się zgłoszą został wyznaczony przed dniem wejścia w życie 

rozporządzenia, a przypadać będzie na któryś z dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

Tym samym osoby, które złożyły przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, wnioski 

o dopuszczenie do egzaminu wyznaczonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 

i wniosły opłatę w wysokości określonej w dotychczasowych przepisach (odpowiednio 900 zł 

albo 600 zł), nie będą zobowiązane do jej uzupełnienia do wysokości wynikającej 

z projektowanych regulacji. 

Do wniesienia opłaty egzaminacyjnej w zmienionej wysokości określonej w niniejszym 

rozporządzeniu, będą zobowiązani kandydaci, którzy zgłosili się lub zgłoszą na egzamin, 

którego termin zostanie wyznaczony po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia. 

 

Projektowane regulacje wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.  

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowana regulacja nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i nie 

podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. 

Projekt nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia. 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. 

Projekt, z chwilą przekazania do uzgodnień i konsultacji publicznych, zostanie udostępniony 

na stronie Rządowego Centrum Legislacji w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248). 


