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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

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.  

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117), za egzamin na 

doradcę podatkowego pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa (ust. 1). Minister właściwy do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za egzamin, mając na uwadze koszty 

przeprowadzania egzaminów oraz wydatki związane z funkcjonowaniem ww. Komisji Egzaminacyjnej (ust. 3). 

Obowiązująca obecnie wysokość opłaty za egzamin na doradcę podatkowego została określona w 2010 r. i od tego czasu 

nie była zmieniana. Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia, opłata za egzamin na doradcę podatkowego wynosi 900 zł (ust. 

1). W przypadku negatywnego wyniku z części pisemnej albo ustnej egzaminu, opłata za ponowny egzamin z tej części 

egzaminu wynosi 600 zł (ust. 2). 

Na koszty przeprowadzania egzaminu i wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Egzaminacyjnej, o których mowa 

w art. 25 ust. 3 ww. ustawy, składają się przede wszystkim wydatki na najmem sal egzaminacyjnych, wynagrodzenia 

członków składu egzaminacyjnego, koszty podróży służbowych członków Komisji Egzaminacyjnej oraz wydatki na 

materiały biurowe. 

W okresie ponad 10 lat obowiązywania dotychczasowej opłaty za egzamin nastąpił wzrost kosztów przeprowadzania 

egzaminu wynikający z ogólnego wzrostu cen dóbr i usług, w tym usług związanych z najmem sal egzaminacyjnych 

i materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia egzaminu. Sytuacja epidemiczna wymusiła ograniczenie liczby osób 

uczestniczących jednorazowo w egzaminach, co spowodowało konieczność najmu większej liczby sal egzaminacyjnych 

i wypłaty wynagrodzeń dla członków dodatkowych składów egzaminacyjnych oraz dodatkowych zwrotów kosztów 

podróży służbowych. Obecnie, pomimo uchylenia stanu epidemii i związanych z tym wielu obostrzeń, nadal obowiązuje 

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

zwiększających ochronę zdrowia i bezpieczeństwo uczestników egzaminu (kandydatów i członków Komisji).  

Podkreślić należy, że opłata za egzamin 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, albo – w przypadku części pisemnej egzaminu – zwracana jest mu opłata egzaminacyjna.  

Przeprowadzone przez Ministerstwo Finansów wyliczenia aktualnych kosztów przeprowadzania egzaminu 

i funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnej  uwzględniające powyższe wydatki  wskazują na konieczność 

podwyższenia opłaty za egzamin na doradcę podatkowego do kwoty 1800 zł i opłaty za ponowny egzamin z części 

pisemnej lub ustnej do kwoty 900 zł (obecnie jest to odpowiednio 900 zł i 600 zł). 
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

Zawód doradcy podatkowego funkcjonuje tylko w niektórych państwach UE, a tylko w części z tych państw jest on 

zawodem regulowanym (np. w Niemczech i w Austrii). Przeprowadzanie i organizacja egzaminu na doradcę podatkowego 

nie jest regulowana na poziomie prawa międzynarodowego i unijnego, w związku z czym Rzeczpospolita Polska ma 

możliwość uregulowania tej kwestii niezależnie od rozwiązań przyjętych w tym zakresie w innych państwach.   

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Kandydaci na doradców 

podatkowych 

ok. 1 200 rocznie Dane własne Ministerstwa 

Finansów 

Podwyższenie opłaty za 

egzamin na doradcę 

podatkowego, którą należy 

wnieść składając wniosek o 

dopuszczenie do egzaminu lub 

wniosek o wyznaczenie 

terminu ponownego egzaminu 

z części pisemnej lub ustnej. 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

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) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów oraz 

konsultacji publicznych zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl), w celu umożliwienia zgłaszania opinii na jego temat przez wszystkie zainteresowane 

podmioty. 

 

W ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zostanie przekazany m.in. do następujących podmiotów:  

1) Krajowa Rada Doradców Podatkowych; 

2) Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego. 

 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione w raporcie z konsultacji. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa  0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 8,6 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa  0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 8,6 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, opłata za egzamin na doradcę 

podatkowego stanowi dochód budżetu państwa. 

 



Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

W oparciu o dane Ministerstwa Finansów dotyczące organizacji egzaminu na doradcę podatkowego 

w poprzednich latach, przyjęto założenia, zgodnie z którymi: 

 rocznie ok. 1 200 osób składa wnioski o dopuszczenie do egzaminu na doradcę 

podatkowego (egzamin pisemny), z czego ok. połowa wnosi pełną opłatę za egzamin na 

doradcę podatkowego. Pozostałe osoby w większości wnoszą opłatę za egzamin 

poprawkowy, a ok. 10% nie uiszcza opłaty w związku ze zmianą terminu egzaminu. 

 Wnioski o wyznaczenie terminu części ustnej składa ok. 800 osób rocznie, z czego ok. 75% 

wnioskuje o egzamin poprawkowy i wnosi niższą opłatę za ten egzamin.  

W oparciu o powyższe założenia przyjęto, że wpływy do budżetu państwa wynikające 

z podwyższenia wysokości opłaty za egzamin o 900 zł i opłaty za egzamin poprawkowy o 300 zł, 

wzrosną o 860 000 zł rocznie. Należy jednakże mieć na względzie, że wpływy te mogą okazać się 

niższe, gdyż wzrost opłaty za egzamin może spowodować zmniejszenie częstotliwości 

przystępowania kandydatów do egzaminu. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 8,6 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

Opłata za egzamin na doradcę podatkowego stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona 

przez kandydatów na doradców podatkowych ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu na 

doradcę podatkowego. 

Projekt będzie miał wpływ na sytuację ekonomiczną obywateli, albowiem podwyższenie opłaty 

za egzamin na doradcę podatkowego spowoduje, że osoby, które będą chciały złożyć wniosek 

o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego, będą musiały wnieść wyższą opłatę za ten 

egzamin. W przypadku wniosku o dopuszczenie do egzaminu osoby te będą ponosić opłatę 

wyższą o 900 zł, a w przypadku wniosku o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu opłatę 

wyższą o 300 zł. Wysokość tego wpływu, w ujęciu pieniężnym, została przedstawiona 

w odniesieniu do kategorii ogólnej „rodzina, obywatele, gospodarstwa domowe”. Zwiększenie 

wydatków kandydatów („obywateli”) na egzamin na doradcę podatkowego odpowiada wysokości 

wzrostu wpływów budżetu państwa z tytułu opłaty za egzamin. 

Projektowane rozporządzenie określa wysokość opłaty za egzamin na doradcę podatkowego 

i opłaty za ponowny egzamin z części pisemnej albo ustnej, do której wniesienia obowiązana jest 

każda osoba składająca wniosek o wyznaczenie takiego egzaminu. Rozporządzenie nie różnicuje 

adresatów jego regulacji według np. kryterium wieku, sytuacji rodzinnej czy niepełnosprawności, 

a uzależnia wysokość opłaty za egzamin jedynie od etapu procedury egzaminacyjnej, do której się 

zgłaszają. Zatem, projektowany akt prawny będzie miał wpływ na sytuację ekonomiczną 

i społeczną rodziny, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych tylko w przypadku, jeżeli osoby 

te będą zainteresowane przystąpieniem do egzaminu na doradcę podatkowego i będą chciały 

złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę lub wniosek o wyznaczenie ponownego 

terminu tego egzaminu  przepisy wymagają w takim przypadku uiszczenia opłaty. 

W pozostałych przypadkach, projektowany akt prawny nie będzie miał wpływu na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Należy mieć jednocześnie na względzie, że skutki finansowe dla kandydatów mogą okazać się 

niższe, gdyż wzrost opłaty za egzamin może spowodować zmniejszenie częstotliwości 

przystępowania kandydatów do egzaminu. 
 



8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Wejście w życie projektu nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Projekt nie będzie miał wpływu na ww. obszary. 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.  

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednocześnie, zgodnie z § 2 projektu 

rozporządzenia, do wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego oraz opłaty za ponowny egzamin z części 

pisemnej albo ustnej egzaminu, którego termin został wyznaczony przed dniem wejścia w życie projektowanego 

rozporządzenia, na dzień przypadający od dnia wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

Brak. 

 

 

  


