Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) – wejście w życie 01.03.2017 r.

Art. 28 W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 794)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 20:
a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
,, 9) organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej; ",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które zajmowały stanowiska sędziów,
asesorów sądowych oraz prokuratorów lub wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza,
biegłego rewidenta, nie obejmuje zakresu egzaminu wymaganego do uzyskania takiego stanowiska
lub zawodu.
c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
4. Zakres tematyczny egzaminu, o którym mowa w ust. 3, ustalany jest w stosunku do sędziów,
asesorów sądowych i prokuratorów po zasięgnięciu opinii Ministra Sprawiedliwości, w stosunku do
adwokatów, radców prawnych, notariuszy i biegłych rewidentów - właściwego samorządu
zawodowego, a w stosunku do osób, o których mowa w ust. 5 - ministra właściwego do spraw finansów
publicznych.
5. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w służbie
stałej, posiadających ośmioletni staż służby w Służbie Celno-Skarbowej.
2) w art. 22 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1) dwudziestu przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych zatrudnionych
w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jednostkach
organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub będących funkcjonariuszami Służby CelnoSkarbowej, mających co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie tworzenia lub stosowania
przepisów prawa co najmniej w jednej z dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu na
doradcę podatkowego; ";
3) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Przez rozstrzyganie spraw, o których mowa w ust. 1, rozumie się przeprowadzanie kontroli
podatkowej, celno-skarbowej, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych oraz
uznawanie złożonych zeznań i deklaracji za prawidłowe.
4) art. 33 otrzymuje brzmienie:
,, Art. 33. Doradca podatkowy nie może prowadzić spraw podatnika, płatnika i inkasenta, jeżeli
małżonek tego doradcy jest zatrudniony lub pełni służbę w organie podatkowym, organie celnym, lub
w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych na stanowisku, na
którym wykonuje obowiązki w zakresie przygotowywania rozstrzygnięć w sprawach związanych
z ustalaniem lub określaniem zobowiązań podatkowych lub celnych lub poborem podatków lub ceł od
tego podatnika, płatnika i inkasenta. ";
5) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz organy podatkowe, pracownicy zatrudnieni
w urzędach obsługujących te organy, a także minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz

pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych nie mogą
w jakiejkolwiek formie reklamować konkretnego podmiotu świadczącego doradztwo podatkowe.

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) - wejście w życie 21.06.2017r.

Art. 223 W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 794 i 1948)
w art. 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,, 2) firmy audytorskie uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań
finansowych; ".

