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DoraDztwo 
poDatkowe

Zdzisław Modzelewski

wbrew obiegowej opinii doradca na 
co dzień zajmuje się bardziej przy-
ziemnymi sprawami niż zakładanie 
spółek w  rajach podatkowych, czy 
architekturą wymyślnych konstrukcji 
finansowo-prawnych, które pozwa-
lają uciec przed nadmierną chciwością 
krajowego fiskusa. Doradca podat-
kowy przede wszystkim pomaga po-
datnikom (tym, którzy płacą własne 
podatki), oraz płatnikom i inkasen-
tom (tym, którzy pobierają i  płacą 
podatki za kogoś) w określeniu, lub 
wyjaśnieniu ich statusu prawno-po-
datkowego. Ta pomoc może sprowa-
dzać się do omówienia określonych 
kwestii lub przygotowania pisem-

nej opinii w  danym zakresie. Do-
radca może również w imieniu danej 
osoby wystąpić do właściwego organu 
z wnioskiem o wydanie indywidual-
nej interpretacji prawa podatkowego, 
czyli urzędowego wyjaśnienia okre-
ślonego problemu natury podatko-
wej, które to wyjaśnienie ma wiążący 
charakter dla organów podatkowych.

Czym zajmuje się 
doradca podatkowy 
Doradca podatkowy może prowa-
dzić księgi podatkowe, lub szcze-
gólne ewidencje podatkowe innych 
podmiotów, a nawet składać zezna-
nia, lub deklaracje podatkowe do 
właściwych organów – w tym zakresie 
jego praca zbliżona jest do roli księ-
gowego. Należy jednak pamiętać, że 
doradca podatkowy to nie taki droż-
szy księgowy, a księgowy to nie do-
radca podatkowy. Każda z tych osób 
posiada inne kompetencje i z założe-
nia zajmuje się czymś innym, chociaż 
w  pewnym zakresie ich aktywność 

może się pokrywać. Jeśli złożone ze-
znania lub deklaracje nie spodobają 
się organom podatkowym, doradca 
w imieniu swojego mocodawcy może 
skontaktować się z urzędnikami i wy-
jaśnić problem. gdy wyjaśnienia nie 
przekonają skarbówki, doradca po-
może klientowi w zaskarżeniu aktu 
wydanego przez dany organ, w tym 
także zaskarżeniu do sądu admini-
stracyjnego. Na co dzień osoba pry-
watna zwykle nie potrzebuje doradcy 
podatkowego. Jeśli jednak dokonuje 
istotnych ruchów prawnych lub fak-
tycznych w zakresie swojego majątku, 
np. sprzedaje lub kupuje nierucho-
mości, otrzymuje znaczną darowi-
znę lub dziedziczy spadek, warto, by 
poradziła się doradcy podatkowego. 
Czasami nawet tak przyjemne sytu-
acje jak zaręczyny (pierścionek zarę-
czynowy) lub ślub (prezenty weselne) 
mogą wywoływać określone skutki 
podatkowe i też warto skonsultować 
się z ekspertem. Analogia roli doradcy 
do swoistego ubezpieczenia jest więc 
tu oczywista – jeśli nic spektakular-
nego nie dzieje się w moim życiu, nie 
korzystam z ubezpieczeń. Jeśli jednak 
coś wyjątkowego się zdarzy (np. wa-
kacje w egzotycznym kraju) kupuję 
ubezpieczenie. w takich nieoczywi-
stych sytuacjach doradca podatkowy 
pomoże efektywnie wywiązać się 
z ciążących na osobie fizycznej obo-

wiązków (ile, w jakim terminie i do 
którego organu zapłacić i ewentual-
nie jaką deklarację złożyć), albo zare-
komenduje rozwiązanie, które da jej 
możliwości uniknięcia, redukcji lub 
odroczenia podatku w zgodzie z  li-
terą prawa. 

Doradca podatkowy 
w twojej firmie
Dobrą praktyką jest korzystanie 
z asysty doradcy podatkowego, w sy-
tuacjach gdy dochodzi do istotnych 
zdarzeń związanych z  majątkiem. 
Przykładowo, osoba, która zakłada 
firmę powinna dokładnie określić 
formalne i  faktyczne warunki jej 
funkcjonowania. Co i gdzie trzeba 
zgłosić, co można odliczyć, a czego 
nie, jeśli ma określone przychody, 
to czy i jak powinny być one opo-
datkowane (skala podatkowa –  18 
i 32 proc., liniowe 19 proc., ryczałt 
ewidencjonowany, karta podatkowa, 
a może jeszcze coś innego). Czy ist-
nieje obowiązek zarejestrowania się 
jako podatnik VAT, a  może zwy-
czajnie opłaca się być vatowcem? 
Czy przychody są opodatkowane 
23  proc., czy może tylko 8  proc. 
VAT, bo taka 15-punktowa różnica 
istotnie wpływa na konkurencyjność 
przedsiębiorcy. Czy sytuacje, gdy 
przedsiębiorca ma stawkę 0  proc. 
i zwolnienie od VAT są tożsame? Po-

zornie wydaje się że tak, gdyż w obu 
przypadkach nie płaci on VAT, ale to 
iluzja – zwolnienie uniemożliwia od-
zyskanie VAT zawartego w naszych 
zakupach. Są też przypadki, że nawet 
sprzedaż zwolniona od VAT pozwala 
odzyskać VAT naliczony w  zaku-
pach. Taka mnogość opcji i ich kon-
sekwencji prawno-podatkowych 
może przyprawić o zawrót głowy na-
wet wytrawnego biznesmena, o no-
wicjuszu nie wspominając.
wiedza i doświadczenie doradcy po-
datkowego pozwalają mu zgrabnie 
poruszać się w gąszczu przepisów po-
datkowych. Efekt: pomaga wybrać 
rozwiązanie, które –  przy określo-
nych założeniach – będzie np. naj-
tańsze, najprostsze, najszybsze lub 
z minimalnym ryzykiem. I tutaj do-
piero dochodzimy do „rasowej” opty-
malizacji podatkowej.
warto też pamiętać, że wskazane po-
wyżej sytuacje to zaledwie promil 
problemów podatkowych, z którymi 
borykają się firmy i obywatele. Tym-
czasem polski ustawodawca przynaj-
mniej kilka razy w roku zmienia te, 
i tak już mocno skomplikowane re-
guły. Na koniec więc jeszcze jedna 
„funkcja” doradcy podatkowego 
– pomoże przygotować się do tych 
zmian i ich konsekwencji. 

Autor jest doradcą podatkowym, wspólnikiem 
praktyki podatkowej GWW

Co doradca robi w pracy, czyli…. jak 
zminimalizować swoje obciążenie podatkowe?
Kilka tygodni temu wybuchła afera „Panama papers” 
i zapewne wiele osób pomyślało sobie, że to konsekwencje 
działań optymalizacyjnych tych „złych” doradców 
podatkowych. Powszechnie doradca podatkowy kojarzony 
jest bowiem jako osoba, która zajmuje się poważnymi 
optymalizacjami finansowymi lub podatkowymi, często 
dokonywanymi na pograniczu prawa. Jednak rzeczywistość 
znacząco odbiega od tej filmowej wizji. 

Doradztwo podatkowe to coraz lepiej 
rozwijający się sektor branży finanso-
wej. Na wsparcie doradcy podatko-
wego decydują się obecnie nie tylko 
duże przedsiębiorstwa, lecz także 
mniejsze firmy, którym zależy na kom-
pleksowej obsłudze wykwalifikowa-
nych specjalistów, którzy są w stanie 
pomóc firmie również pod kątem 
prawnym. Doradcy podatkowi posze-
rzyli zakres swoich usług o klientów in-
dywidualnych, którzy również mogą 
liczyć na wsparcie tego sektora. Nasz 
ranking jest więc nie tylko dla firm, ale 
i dla osób prywatnych. 
Ranking najlepszych firm zajmują-
cych się szeroko pojętym doradztwem 
podatkowym, to kolejne zestawienie 
stworzone przez dział Biznes Raport 
„gazety finansowej”. Przedsiębior-
stwa, które wzięły udział w rankingu 
wg wstępnych założeń miały być po-
dzielone na dwie kategorie: do 20, oraz 
powyżej 20 zatrudnionych doradców. 
Jednak po analizie zgłoszonych ankiet 
doszliśmy do wniosku, że taki podział 
byłby niemożliwy, bowiem tylko dwie 
firmy, które przesłały do nas ankiety, 
zatrudniały powyżej 20 pracowników. 
Ostatecznie zatem wszyscy znaleźli się 
w jednym zestawieniu. Na podstawie 
przyznanych punktów w poszczegól-
nych kategoriach ustalona została ko-
lejność naszego rankingu. 
Jak się przedstawia? Zapraszam do 
lektury. 

Od redakcji
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Joanna Stolarek

Należy pamiętać, że sukcesja mię-
dzypokoleniowa jest procesem bar-
dzo złożonym i trwa kilka, a niekiedy 
nawet kilkanaście lat. Tyle bowiem 
czasu zajmuje znalezienie i „wycho-
wanie” następców, którzy będą mieli 
nie tylko zdolności i predyspozycje, 
lecz także – a może przede wszystkim 
– motywację do dalszego prowadze-
nia biznesu. Kluczowe jest również 
przygotowanie ich do pełnienia tej 
roli. w wielu firmach, które odniosły 
sukces i często, pomimo niesprzyjają-
cych okoliczności, uporały się z proce-
sem transferu międzypokoleniowego, 
sukcesorzy już od najmłodszych lat 
uczestniczyli w prowadzeniu biznesu, 
zdobywając szacunek i zaufanie kadry 
zarządzającej i pozostałych pracowni-
ków. Doświadczenie życiowe wska-

zuje, iż powinny to być osoby, które 
przejmą relacje z kontrahentami. 

Dziedziczenie firmy – 
co warto wiedzieć?
Bardzo istotnym elementem jest 
przygotowanie samego przedsiębior-
stwa do tego procesu.  Złożoność 
realiów gospodarczych, ekspansja pol-
skich firm za granicę, a tym samym 
coraz częściej występujące skompliko-
wane struktury prowadzenia działal-
ności – to tylko niektóre z elementów, 
które mogą przesądzać o sukcesie czy 
porażce planowanych zmian. Nie-
jednokrotnie wśród polskich przed-
siębiorców spotykane są sytuacje 
zgoła inne –  gdy forma prowadze-
nia działalności jest niedostosowana 
do jej aktualnych rozmiarów. Nie-
kiedy bowiem firmy osiągające wie-
lomilionowe przychody prowadzone 
są w formie jednoosobowej działal-
ności gospodarczej, czy spółki cy-
wilnej, która nie jest odpowiednia 
do planowania sukcesyjnego i  sta-
nowi zagrożenie dla ciągłości biz-
nesu. Dlatego właśnie w większości 
przypadków konsolidacja czy restruk-
turyzacja są nieodłącznym elemen-

tem procesu sukcesyjnego. Jednym 
z  elementów planowania sukcesyj-
nego jest bez wątpienia sporządze-
nie testamentu. Należy sobie jednak 
uświadomić, że czynność ta w dzisiej-
szych czasach jest czymś zupełnie in-
nym, niż jeszcze kilkanaście lat temu. 
Proces sukcesji nie sprowadza się bo-
wiem do wizyty u notariusza i wska-
zania, kto i na jakich zasadach ma 
dziedziczyć, a kogo ewentualnie tego 
przywileju pozbawić. Jeżeli bowiem 
zapisy testamentowe nie znajdą od-
zwierciedlenia w dokumentach kor-
poracyjnych (przede wszystkim 
–  umowach spółek, czy statutach), 
na niewiele się one zdadzą. To co jest 
bowiem wystarczające w przypadku 
spadkodawcy posiadającego miesz-
kanie, samochód i środki pieniężne 

na rachunku bankowym, nieko-
niecznie będzie przydatne dla osoby, 
która prowadzi sprawnie działające 
przedsiębiorstwo.

Doradca podatkowy 
– bliski współpracownik 
Sporządzenie testamentu i  jego do-
stosowanie do dokumentów kor-
poracyjnych, restrukturyzacja, czy 
konsolidacja prowadzonej działalno-
ści, podejmowanie działań zmierza-
jących do osiągnięcia efektywności 
jeżeli chodzi o zobowiązania podat-
kowe –  czy w  tych czynnościach 
może pomóc doradca podatkowy? 
Oczywiście. Należy jednak zdawać 
sobie sprawę, że jest to niezwykle wą-
ski wycinek całego planowania sukce-
syjnego, którego nawet profesjonalne 

i rzetelne przeprowadzenie może nie 
zapewnić osiągnięcia przez sukcesora 
długofalowych celów. Oferując wy-
łącznie tego typu usługi, nie staniemy 
się dla klienta partnerem do dyskusji. 
Naszą ambicją, jako doradców podat-
kowych, powinno być zatem uzyska-
nie statusu doradcy biznesowego, 
który nie będzie się ograniczał wyłącz-
nie do kwestii prawnych i podatko-
wych, ale, znając otoczenie biznesowe 
klienta i jego sytuację rodzinną (nie-
kiedy przecież niezwykle skompliko-
waną), będzie w stanie doradzić mu 
także w  innych obszarach. Podpo-
wie, jakie działania powinny zostać 
podjęte w celu zwiększenia rentow-
ności firmy dla przygotowania jej do 
procesu sukcesji, jaki kapitał będzie 
potrzebny do wzajemnych spłat i roz-
liczeń, tak by konieczność ich doko-
nania nie zaburzyła funkcjonowania 
biznesu, jak zapewnić dostęp do środ-
ków bezpośrednio po śmierci spadko-
dawcy, a nie dopiero po zakończeniu 
trwających wiele miesięcy (a niekiedy: 
lat) procedur spadkowych. Doradcy, 
który stworzy systemy motywacyjne 
dla przyszłych sukcesorów czy kadry 
zarządzającej, które na lata zwiążą te 
osoby z przedsiębiorstwem i zapew-
nią zwiększenie jego wartości lub 
spowodują, że najbardziej cenni pra-
cownicy staną się jego współwłaści-
cielami. Czy wreszcie doradcy, który 
będzie w stanie doradzić klientowi, 
którego celem jest zapewnienie pew-
nych świadczeń nie tylko swoim dzie-
ciom, lecz także swoim wnukom czy 
prawnukom.

Autorka jest doradcą podatkowym, managing 
associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski 

Doradca podatkowy a proces sukcesji 
międzypokoleniowej
Dane statystyczne są niepodważalne. Doświadczenia 
zagranicznych przedsiębiorców wskazują bowiem, że 
tylko 30 proc. firm rodzinnych ma szansę przetrwać 
do drugiego pokolenia, a niecałe 10 proc. do trzeciego. 
Konieczność przeprowadzania procesów sukcesyjnych nie 
tylko w zaplanowany i zorganizowany sposób, lecz także 
z odpowiednim wyprzedzeniem jest zatem niezbędnym 
warunkiem dla zapewnienia ciągłości biznesu. Bez wątpienia 
polskie firmy stoją u progu zmian. Co pocieszające, coraz 
większa liczba przedsiębiorców zdaje sobie z tego sprawę, co 
być może pozwoli na poprawę tych statystyk.

Nazwa spółki dynamika wielkości 
przychodów pkt

Liczna zatrudnionych 
doradców 

podatkowych 
2015 pkt

Wielkość 
przychodów 

firmy 2015 (netto 
w tys. zł) pkt

liczba klientów 
instytucjonalnych 

2015 pkt

liczba klientów 
indywidualnych 

2015 pkt

liczba 
obsługiwanych 

spółek notowanych 
na GPW 2015 pkt

suma pkt

1 KPMG 0 226 10 6 0 0 242

2 TPA Horwath Sztuba Kaczmarek 0 44 9 6 4 2 65

3 Russell Bedford Poland 7 32 9 6 3 3 60

4 Kancelaria Ożóg Tomczykowski 5 30 10 6 1 2 54

5 Grupa Instytut Studiów Podatkowych 1 32 10 6 0 0 49

6 Grant Thornton 5 22 10 6 2 3 48

7 Arena Tax 9 12 7 2 1 1 32

8 SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. 5 12 9 2 1 1 30

9 Ecsovis System Rewident 1 8 10 6 1 1 27

10 ADVICERO TAX 10 6 5 5 0 0 26

10 Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe 0 18 5 3 0 0 26

10 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A. 5 6 5 6 3 1 26

10 Taxpoint 0 16 5 3 1 1 26

11 CSWP Tax Kołecki Małkiewicz 9 8 5 2 0 1 25

12 K.R. Group 0 12 7 2 0 0 21

12 Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy 3 10 5 2 1 0 21

12 SD & Partners 10 0 7 2 0 2 21

13 Lizyngodar 3 2 3 2 3 0 13

13 UHY ECA Podatki 0 6 3 2 1 1 13

14 Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk 0 2 1 1 1 0 5

Najlepsi doradcy podatkowi

oprac.: CBSF, źródło: firmy
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Mateusz rudaś

w tym kontekście warto zastanowić 
się nad procesem kształceniem po-
tencjalnych kandydatów do wyko-
nywania tego zawodu. Egzamin na 
doradcę podatkowego słynie wręcz 
z  niskiej zdawalności. Czy jest to 
spowodowane szczególnie wysokim 
poziomem trudności? Czy może bra-

kiem odpowiedniego przygotowania 
zdających? większość osób podcho-
dzących do egzaminu na doradcę 
legitymuje się wyższym wykształ-
ceniem ekonomicznym lub praw-
niczym. Należy jednakże zwrócić 
uwagę, że doradztwo podatkowe 
nie jest typowym zawodem prawni-
czym lub ekonomicznym. Dlatego 
też prawnicy na egzaminie mają 
problemy z rozwiązaniem kazusów 
z  rachunkowości, a  ekonomiści ze 
sprawnym przemieszczaniem się 
w gąszczu przepisów prawnych. Pro-
wadzi to do wniosku, że klasyczne 
kierunki studiów nie przygotowują 
odpowiednio do wykonywania za-
wodu doradcy podatkowego.

Szkoła wyższa – jak wybrać 
tę odpowiednią
Studia podyplomowe w  tematyce 
podatkowej organizowane są przez 
większość renomowanych uczelni 
w Polsce. Ich niewątpliwym plusem 
jest fakt, że część zajęć prowadzonych 
jest przez praktyków –  doradców 
podatkowych, sędziów NSA, bie-
głych rewidentów. Daje to niezwykle 
cenną możliwość spojrzenia na pro-
blematykę podatkową przez pryzmat 
stosowania prawa, a nie tylko dywa-
gacji teoretycznych. Minusem stu-
diów podyplomowych jest ich cena, 
która waha się od kilku do nawet kil-
kunastu tysięcy złotych, a także ko-
nieczność wydłużenia ścieżki edukacji 
studentów o kolejny rok lub dwa.
wydaje się, że dobrą alternatywą dla 
kandydatów na doradców podat-
kowych są kierunki studiów łączące 
w swoich programach wiedzę z dzie-
dziny prawa, finansów czy ekonomii. 
Przykładem są organizowane przez 
Uniwersytet warszawski magisterskie 
studia Prawo finansowe i  Skarbo-
wość, które kładą nacisk na interdy-
scyplinarną wiedzę z zakresu prawa 
podatkowego, rachunkowości i  fi-
nansów. Takich kierunków wciąż jest 

jednak zbyt mało, by mówić o przeło-
mie w procesie kształcenia przyszłych 
doradców podatkowych. 

Przygotowanie do zawodu 
– nie taka łatwa sprawa
Na chwilę obecną, w przeciwieństwie 
chociażby do tradycyjnych zawodów 
prawniczych takich jak adwokat 
lub radca prawny, nie ma jednoli-
tej ścieżki edukacji przygotowującej 
do wykonywania zawodu doradcy 

podatkowego. Kandydaci zmuszeni 
są do poszukiwania wiedzy na wła-
sną rękę i lawirowania pomiędzy róż-
nego rodzaju kursami, szkoleniami 
czy studiami podyplomowymi. To 
z pewnością nie prowadzi do zwięk-
szania liczby doradców podatkowych 
i  w  konsekwencji hamuje rozwój 
rynku doradztwa podatkowego.
Na pocieszenie można jedynie dodać, 
że pozytywną stroną tego stanu rzeczy 
jest większa świadomość i odpowie-
dzialność kandydatów na doradców 
podatkowych niż kandydatów do in-
nych zawodów. Żeby zostać doradcą 
podatkowym trzeba bowiem w pew-
nym momencie dokonać wyboru, 
skręcić zdecydowanie na tę drogę 
i na niej pozostać, gdyż żadne studia 
nie wprowadzą do tego zawodu nie-
jako automatycznie. To zaś jest cenne 
i niezwykle pożądane, gdyż właściwe 
merytorycznie przygotowanie to je-
dynie pewna podstawa, baza, bez 
której nie da się wykonywać zawodu. 
Dobrego doradcę podatkowego defi-
niuje jeszcze to, że zna rynek, potrafi 
wsłuchiwać się w puls biznesu i po-
dejmować właściwe decyzje.

Autor jest doradcą podatkowym w Kancelarii 
Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy Sp. k.

Reklama

Wsłuchiwać się w puls biznesu
Obserwowane od dłuższego czasu dynamiczne zmiany 
w zakresie prawa podatkowego wpływają na rozwój rynku 
usług doradczych. Przedsiębiorcy nie nadążają za stale 
przeobrażającym się porządkiem prawnym i potrzebują 
profesjonalnego wsparcia. Dobrze przygotowany do 
zawodu doradca podatkowy jest gwarancją bezpieczeństwa 
dla firmy. Jednakże w praktyce z fachowej opieki wciąż 
korzystają jedynie duże firmy. Jedną z przyczyn tego 
stanu rzeczy jest stosunkowo niewielka liczba doradców 
podatkowych. Na listę wpisanych jest aktualnie niecałe 
9000 osób, z czego prawie jedna trzecia zawód wykonuje 
w województwie mazowieckim. 

Żeby zostać doradcą 
podatkowym trzeba 
w pewnym momencie 
dokonać wyboru, 
skręcić zdecydowanie 
na tę drogę i na niej 
pozostać, gdyż żadne 
studia nie wprowadzą 
do tego zawodu niejako 
automatycznie 
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Jarosław Ferdyn

Błędem jest przekonanie, że na 
usługę doradczą pozwolić sobie 
mogą jedynie wielkie korporacje. 
Na rynku jest duża konkurencja, 
która wymusza obniżenie stawek 
i, co także istotne, wpływa po-
zytywnie na jakość obsługi i  jej 
kompleksowość. Małe i  średnie 
przedsiębiorstwa mogą czerpać zy-
ski z korzystania z usług doradztwa 
podatkowego i z pewnością mogą 
one przewyższyć koszt tej usługi. 
wskazują na to przytoczone poni-
żej argumenty.

Oszczędność czasu i pieniędzy
Mówi się często, że czas to pie-
niądz i rzecz jasna wiele jest w tym 
prawdy. Powierzenie spraw podat-
kowych profesjonalnemu doradcy 
to oszczędność czasu. Przedsiębiorca 
nie musi bowiem poświęcać go na 
analizę, często skomplikowanych, 
przepisów i samodzielne dokonywa-
nie rozliczeń podatkowych. Może on 
skupić się na swoim biznesie.

w  tym sektorze przedsiębiorstw 
może nie być zasadne powoływanie 
w ramach wewnętrznych struktur 
osobnych komórek, zespołów zaj-
mujących się obsługą podatkową. 
Szczególnie w  przypadku małego 
przedsiębiorcy, koszt zatrudnienia 
na stałe zespołu osób zdolnych do 
prawidłowej realizacji wszystkich 
zadań w zakresie księgowości i po-
datków może wykraczać bowiem 
poza jego możliwości finansowe. 
Swoisty outsourcing takiej obsługi 
to zatem optymalizacja kosztów, 
tym bardziej, że nie wymaga to an-
gażowania doradcy na „pełny etat”.

Doradca jako wsparcie 
księgowego
Nawet zatrudnienie na stałe księ-
gowego, czy też posiadanie całego 
działu księgowości, nie gwaran-
tuje jednak w  pełni prawidłowo-
ści rozliczeń podatkowych. w tym 
przypadku doradca podatkowy 
jest zatem naturalnym uzupełnie-
niem i wsparciem dla księgowego, 
który może zweryfikować prawi-
dłowość dokonywanych rozliczeń 
podatkowych.
Z pomocy doradcy podatkowego 
można korzystać w  różnych for-
mach w  zależności od indywidu-
alnych potrzeb. Można korzystać 
ze stałego doradztwa, czy też tylko 
z bieżących konsultacji. wsparcie 

doradcze istotne może być już na 
etapie podejmowania działalności, 
a zwłaszcza w przypadku planowa-
nia i podejmowania nowych przed-
sięwzięć, zawierania kluczowych 
kontraktów, czy też w  sytuacji 
sporu z  organami podatkowymi. 
w przypadku posiadania własnego 
działu księgowości, szczególnie 
przydatne okazują się usługi do-
radcze w postaci okresowych szko-
leń dla personelu, co ma istotne 
znaczenie zwłaszcza w przypadku 
częstych zmian regulacji podatko-
wych. Pomocne są także przeglądy 
lub audyty podatkowe, które po-
zwalają na weryfikację prawidło-
wości rozliczeń podatkowych we 
wskazanym obszarze, wskazanie 
obszarów ryzyka i  oszczędności 
podatkowych.

Kompleksowa obsługa
wspomniana na wstępie kom-
pleksowość obsługi to kierunek, 
w  którym zdaje się podążać ry-
nek doradztwa. Obsługę taką 
– obejmującą zarówno prowadze-
nie księgowości, obsługę kadrowo-
-płacową, doradztwo podatkowe, 
audyt, jak i doradztwo prawne 
i  biznesowe –  są bowiem w  sta-
nie zapewnić nie tylko najwięksi 
gracze na rynku. Istotne jest na-
tomiast to, iż przedsiębiorca, uda-
jąc się do doradcy, może w jednym 
miejscu uzyskać kompleksową po-
radę i wszechstronną analizę przed-
stawionego przez siebie problemu. 
Aby dobrze zaplanować i przeana-
lizować swoje zamierzenia bizne-
sowe, trzeba rozpatrzyć zagadnienie 
z różnych punktów widzenia, a po-
datki to tylko jeden z elementów, 

który musi być w tym planowaniu 
i analizie uwzględniony.
Zatrudnienie księgowego, czy też 
doradcy podatkowego, nie zwolni 
rzecz jasna przedsiębiorcy od od-
powiedzialności za zobowiązania 
i zaległości podatkowe. Zaangażo-
wanie doradcy podatkowego może 
jednak w praktyce znacznie ograni-
czać tę odpowiedzialność. Doradca 
podatkowy, czy też spółka doradz-
twa podatkowego, musi bowiem 
posiadać ubezpieczenie od odpo-
wiedzialności cywilnej. Taka po-
lisa ma zapewniać bezpieczeństwo 
klientom. Jeśli bowiem klient po-
niesie szkodę z powodu czynności 
wykonywanych przez podmioty 
wykonujące doradztwo podat-
kowe, będzie on mógł wystąpić 
o wypłatę odszkodowania.

Bezpieczeństwo podatkowe
Korzystając z  usług doradcy po-
datkowego przedsiębiorca kupuje 
niejako bezpieczeństwo podat-
kowe. Nikt rzecz jasna, w  tym 
i  doradca podatkowy, nie jest 
w  stanie zagwarantować sukcesu 
i wykluczyć ryzyka sporu z orga-
nami podatkowymi. Jednak ko-
rzystanie z  usług doradczych np. 
przy planowaniu transakcji, przed 
zawarciem umowy, czy też doko-
naniem rozliczenia podatkowego, 
to niewątpliwie minimalizacja tego 
ryzyka i możliwość uniknięcia du-
żych kosztów i negatywnych kon-
sekwencji w  przyszłości, choćby 
w  postaci doszacowania podatku 
przez organy podatkowe i koniecz-
ności zapłaty odsetek za zwłokę.
Decyzje dotyczące kluczowych 
transakcji przedsiębiorstwa mogą 

bowiem zaważyć na jego całym 
biznesie. Dobre zaplanowanie 
i przeanalizowanie transakcji może 
natomiast zabezpieczyć przedsię-
biorstwo przed ryzykiem podat-
kowym. Nie skorzystanie w  tym 
zakresie z doradztwa, choćby tylko 
w  kluczowych transakcjach (np. 
z uwagi na ich kwotę, czy wyjątko-
wość), to zatem częstokroć branie 
na siebie ryzyka, które może rzuto-
wać na całą działalność.

Optymalizacja obciążeń 
podatkowych
Korzystanie z usług doradczych to 
w wielu przypadkach także moż-
liwość wygenerowania oszczęd-
ności w  obszarze podatków, tj. 
optymalizacja obciążeń podat-
kowych. w  szczególności bo-
wiem odpowiednie zaplanowanie 
i przeprowadzenie transakcji może 
przyczynić się do minimalizacji ob-
ciążenia podatkowego. Pomoc do-
radcza pozwala również w  porę 
reagować na zmiany podatkowe, 
w  tym wykorzystać wynikające 
z nich szanse lub zminimalizować 
ich negatywny wpływ na działal-
ność. w  każdym razie doradca 
z  pewnością pomoże przedsię-
biorcy należycie się do tych zmian 
przygotować.
Reasumując, stwierdzić należy, iż 
małe i  średnie przedsiębiorstwa 
mogą osiągnąć wymierne korzyści 
z  korzystania z  usług doradztwa 
podatkowego i z pewnością zaan-
gażowanie doradcy podatkowego 
może być opłacalną decyzją.

Autor jest doradcą podatkowym, menadżerem 
działu doradztwa Grupy Gumułka

W porę reagować na zmiany
Doradztwo podatkowe to nie tylko usługa dla dużych 
przedsiębiorstw, czy też korporacji. Wśród klientów 
indywidualnych doradców, czy też spółek doradczych jest 
wielu małych i średnich przedsiębiorców. Zresztą nie tylko 
przedsiębiorców, jako że z usług doradztwa podatkowego 
korzystają także osoby nie prowadzące działalności 
gospodarczej.

Nazwa spółki Wielkość przychodów 
firmy 2015 (netto 

w tys. zł)

Wielkość przychodów 
firmy 2014 (netto 

w tys. zł)

Dynamika 
wielkości 

przychodów (proc) 

pkt

1 SD & Partners 3420 1105 209,50 10

2 ADVICERO TAX 2 305 1620 42,28 10

3 Arena Tax 3022 2460 22,85 9

4 CSWP Tax Kołecki Małkiewicz 1607 1316 22,11 9

5 Russell Bedford Poland 7911 6761 17,01 7

6 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 
P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

1540 1350 14,07 5

7 SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy 8245,12 7258 13,60 5

8 Kancelaria Ożóg Tomczykowski 12300 10900 12,84 5

9 Grant Thornton 52247 46872 11,47 5

10 Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy 2880 2650 8,68 3

11 Lizyngodar 747 690 8,26 3

12 Grupa Instytut Studiów Podatkowych 25900 25800 0,39 1

13 Ecsovis System Rewident 12171,5 12159,4 0,10 1

14 Taxpoint 2064 2203 -6,31 0

15 Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk 429 463 -7,34 0

16 Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe 2694 2961 -9,02 0

17 TPA Horwath Sztuba Kaczmarek 8800 10500 -16,19 0

18 UHY ECA Podatki 977 1525 -35,93 0

Dynamika wielkości przychodów r/r

Nazwa spółki Wielkość przychodów firmy 
2015 (netto w tys. zł)

pkt

1 KPMG 127000,00 10

2 Grant Thornton 52247,00 10

3 Grupa Instytut Studiów Podatkowych 25900,00 10

4 Kancelaria Ożóg Tomczykowski 12300,00 10

5 Ecsovis System Rewident 12171,50 10

6 TPA Horwath Sztuba Kaczmarek 8800,00 9

7 SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy 8245,12 9

8 Russell Bedford Poland 7911,00 9

9 K.R. Group 5461,00 7

10 SD & Partners 3420,00 7

11 Arena Tax 3022,00 7

12 Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy 2880,00 5

13 Independent Tax Advisers 
Doradztwo Podatkowe

2694,00 5

14 ADVICERO TAX. 2305,00 5

15 Taxpoint 2064,00 5

16 CSWP Tax Kołecki Małkiewicz 1607,00 5

17 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 
P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

1540,00 5

18 UHY ECA Podatki 977,00 3

19 Lizyngodar 747,00 3

20 Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk 429,00 1

Wielkość przychodów w 2015 r.

oprac.: CBSF, źródło: firmy
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Przemysław więcek

Zamiast często dzwonić po pogo-
towie podatkowe, lepiej znaleźć ko-
goś, kto dobrze zdiagnozuje, co się 
w naszej jednoosobowej działalności 
gospodarczej może niedobrego wy-
darzyć. w dziedzinie podatków i po-
dobnych należności publicznych, 
takim lekarzem może być doradca 
podatkowy. Bez fachowej pomocy 
jednoosobowy przedsiębiorca, który 
sam prowadzi sobie księgowość, na-
rażony jest na zmiany przepisów. Nie 
oszukujmy się. Nikt nie czyta Dzien-
nika Ustaw, a w prasie codziennej lub 
czasopismach branżowych sprawy 
rachunkowości i  podatków nie są 
pierwszoplanowe. Dla wielu ludzi 
wyglądają na zawiłe i nudne. Bardzo 
często można po prostu nie zauważyć, 
że coś się w ustawie zmieniło.

Jak nie przegapić zmian 
w przepisach 
Nie mniejszym ryzykiem jest prze-
oczenie, że jakaś zmiana może do-
tyczyć również nas. Na przykład 
zlikwidowanie 1 kwietnia 2015 roku 
zwolnienia z podatku VAT na sprze-
daż towarów używanych spowo-
dowało, że wielu przedsiębiorców, 
sprzedając firmowy samochód oso-
bowy, musiało zapłacić 23  proc. 
VAT. Kto o tym zawczasu wiedział, 
mógł wcześniej sprzedać samochód 
lub wycofać go z firmy. Doradcy po-
datkowi zajmują się nie tylko mo-
nitorowaniem zmian w przepisach, 
lecz także często sporządzają opinie 
na ten temat. Mają wiedzę, jak po-
prawić sposób prowadzenia biznesu, 
zapisy w umowach z kontrahentami, 
aby zmiany nie były zbyt dotkliwe. 
Na wiele sposobów zapobiegają pro-
blemom. Nie każdy wie, że doradcy 
podatkowi mają obowiązek podno-
szenia kwalifikacji i że są z tego rozli-
czani (co dwa lata, z końcem każdego 
parzystego roku). Chętnie słuchają 
pytań klientów i  pochylają się nad 
ich problemami. Te rozmowy po-
kazują im, w jakich dziedzinach po-
winni się szkolić, aby stać się bardziej 
przydatnymi dla przedsiębiorców, 
którzy z nimi współpracują.

Sądowe uprawnienia 
doradców podatkowych
wiele biur rachunkowych kon-
centruje się na bieżącej księgowo-

ści. Doradcy podatkowi zawsze 
zajmują się również sprawami bar-
dziej skomplikowanymi. Świetnie 
znają procedury podczas postępo-
wania podatkowego, kontroli, czy 
obowiązujące w  sądach admini-
stracyjnych. Kiedy ktoś proponuje 
jakąś optymalizację podatkową, 
śmiało trzeba zapytać, czy obroni ją 
w sądzie. Jeśli nie jest doradcą po-
datkowym, nie ma uprawnień do 
występowania przed sądem.
Przy dobrej opiece ze strony fa-
chowca od podatków, kontrola 
w firmie przebiega dużo lżej. Do-
radca podatkowy ma kwalifikacje, 
aby broniąc swojego klienta, wdać 
się w spór z organem podatkowym, 
a nawet pójść do sądu. Zwykły księ-
gowy nie ma uprawnień, aby się 
procesować. Naturalne jest, że nie 
będzie wchodzić na nieznane sobie 
obszary, może więc doradzać ugodę 
z fiskusem, a przecież w wielu wy-
padkach nie jesteśmy skazani na 
przegraną. Sądy administracyjne 
uchylają ponad 20  proc. decy-
zji wydanych przez urzędy i  izby 
skarbowe. widać z  tego, że warto 
współpracować z  osobami, które 
w razie potrzeby, wniosą skargę na 
niekorzystne decyzje podatkowe 
i będą bronić swojego klienta.

Przepisy – właściwe 
zrozumienie to podstawa
Plagą w  polskich podatkach są 
zmiany interpretacji przepisów. 
Trzeba mieć nie lada umiejętności 
i sporo czasu, aby to wszystko śle-
dzić. Coś, co kiedyś było dozwo-
lone, np. szybka (jednorazowa), 
amortyzacja motocykla, zostaje za-
bronione. Czy można jakoś uchro-
nić się przed ewolucją poglądów 
fiskusa? Od jakiegoś czasu tak, bo 
każdy może poprosić w  Krajowej 
Informacji Podatkowej o  pisemną 
interpretację swojej indywidual-
nej sprawy. Diabeł jednak tkwi 
w szczegółach i o dobrą interpretację 
trzeba umieć zawnioskować. Przede 
wszystkim trzeba opisać sytuację na 
tyle ogólnie, żeby nawet jeśli nastą-
pią jakieś zmiany w  drobiazgach, 
nadal pasowała do naszej sytuacji. 
Z kolei chęć uzyskania korzystnej 
interpretacji nie może skłaniać do 
zatajenia w opisie istotnych szczegó-
łów, aby uzyskać pozwolenie fiskusa 
na organizowanie zakrapianych spo-
tkań z kontrahentami, trzeba się na-
prawdę nieźle nagimnastykować…

Prawie jak prawnik?
Korzystanie na co dzień z usług do-
radcy podatkowego daje szansę za-
oszczędzić na usługach prawniczych. 
Zdarzyło się kiedyś, że właściciel sta-
cji paliw poszedł do notariusza, aby 
przepisać stację na swojego syna. 
Notariusz zrozumiał go dosłownie 
i  przygotował umowę darowizny 

zabudowanej nieruchomości. Tym-
czasem panu chodziło o  przenie-
sienie na syna prowadzonego przez 
niego przedsiębiorstwa, to jest nie 
tylko ziemi ze stacją paliw, ale także 
wyposażenia, podpisanych kontrak-
tów i licencji. Zabrakło kogoś, kto 
rozumie potrzeby przedsiębiorcy, 
a jednocześnie zna język prawniczy.
Ale nawet jeśli przedsiębiorca wie, 
co i  jak chce załatwić u  notariu-
sza, w sądzie, albo zapisać w umo-
wie, korzystne będzie, jeśli asystuje 

mu doradca podatkowy. Trudno 
powiedzieć, czy parlament i  rząd 
robią to specjalnie, ale bardzo czę-
sto, transakcja przeprowadzona od 
strony prawnej w  możliwie naj-
prostszy sposób, jest mało opłacalna 
od strony podatkowej. Rozmowy 
z radcą prawnym lub adwokatem, 
gdy jeszcze jest pod ręką specjali-
sta od podatków i rachunkowości, 
mają dobry wpływ na poczynione 
ustalenia.

Doradca podatkowy, kiedy 
poprosić go o pomoc?
wiele jednoosobowych firm, ma 
tylko jednego nabywcę, od którego 
zależy ich byt (samozatrudnienie). 
Przejawem zapobiegliwości będzie 
sprawdzenie zawieranych z  nim 
umów. Czasami bowiem mogą za-
wierać niekorzystne zapisy od strony 
podatkowej lub prawnej. Profilak-
tyka jest lepsza od leczenia.
w  biznesie trzeba być optymistą, 
a to znaczy, że firma może się nam 
rozrosnąć. Również wtedy dostrze-
żemy zalety współpracy z doradcą 
podatkowym. Pomoże przefor-
mować jednoosobową działalność 
w spółkę i doradzi w jaką.
warto samemu przekonać się, że 
zarówno stała współpraca z doradcą 
podatkowym, jak również zwraca-
nie się do niego o pomoc przy trud-
niejszych sytuacjach, wychodzi na 
zdrowie.
Autor jest doradcą podatkowym w spółce doradztwa 

podatkowego Lizyngodar sp. z o.o.

Nazwa spółki Liczba zatrudnionych 
doradców 

podatkowych 2015

pkt

1 KPMG 113 226

2 TPA Horwath Sztuba Kaczmarek 22 44

3 Russell Bedford Poland 16 32

4 Grupa Instytut Studiów Podatkowych 16 32

5 Kancelaria Ożóg Tomczykowski 15 30

6 Grant Thornton 11 22

7 Independent Tax Advisers  
Doradztwo Podatkowe

9 18

8 Taxpoint. 8 16

9 Arena Tax 6 12

10 SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy 6 12

11 K.R. Group 6 12

12 Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy 5 10

13 Ecsovis System Rewident 4 8

14 CSWP Tax Kołecki Małkiewicz 4 8

15 ADVICERO TAX 3 6

16 UHY ECA Podatki 3 6

17 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 
P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

3 6

18 Lizyngodar 1 2

19 Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk 1 2

20 SD & Partners 0 0

Liczba doradców podatkowych w 2015 r.

JeDnooSobowa Działalność goSpoDarcza 
– po co doradca podatkowy?
Lekarz, który leczy choroby, może i jest dobry. Ten który 
wyleczy, jest bardzo dobry, ale najlepszy jest lekarz, który 
zapobiega. Sprawy księgowości, rozliczeń ZUS, podatków 
można robić samodzielnie, powierzyć koleżance, oddać 
do biura rachunkowego albo doradcy podatkowemu. Na 
decyzję powinno mieć wpływ to, co chcemy osiągnąć. 

Nazwa spółki liczba klientów 
instytucjonalnych 2015

pkt

1 Grupa Instytut Studiów Podatkowych 3729 6

2 KPMG 3227 6

3 Grant Thornton 1214 6

4 Russell Bedford Poland Sp. 620 6

5 TPA Horwath Sztuba Kaczmarek 390 6

6 Ecsovis System Rewident 326 6

7 Kancelaria Ożóg Tomczykowski 302 6

8 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 
P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

255 6

9 ADVICERO TAX 205 5

10 Taxpoint 120 3

11 Independent Tax Advisers  
Doradztwo Podatkowe

102 3

12 SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy 97 2

13 CSWP Tax Kołecki Małkiewicz 95 2

14 K.R. Group 91 2

15 Arena Tax 83 2

16 UHY ECA Podatki 80 2

17 Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy 80 2

18 SD & Partners 72 2

19 Lizyngodar 71 2

20 Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk 31 1

Liczba klientów instytucjonalnych obsłużonych w 2015 r. 

Nawet jeśli 
przedsiębiorca 
wie, co i jak 
chce załatwić 
u notariusza, 
w sądzie, 
albo zapisać 
w umowie, 
korzystne będzie, 
jeśli asystuje 
mu doradca 
podatkowy

oprac.: CBSF, źródło: firmy
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42 doradztwo podatkowe

Jan pytel

Na polskim rynku funkcjonują ty-
siące firm zajmujących się księgo-
waniem i  rozliczaniem podatków. 
Przedsiębiorca staje przed bardzo 
trudnym zadaniem: jak wybrać tę, 
której powierzy sprawy finansowe 
swojej firmy. Przepisy tzw. ustawy 
deregulacyjnej, które weszły w  ży-
cie w 2014 r. z jednej strony ułatwiły 

dostęp do wykonywania niektórych 
zawodów regulowanych, ale z dru-
giej zwiększyły ryzyko poniesienia 
szkody w wyniku działania osób nie-
posiadających odpowiednich kwalifi-
kacji i doświadczenia. Dlatego dzisiaj 
wybór fachowca od księgowości i po-
datków wymaga znacznie więcej sta-
ranności niż kiedykolwiek wcześniej. 

Doradca podatkowy, czyli kto?
Prawnik i  ekonomista w  jednym, 
który na dodatek doskonale rozu-
mie biznes –  to najkrótsza charak-
terystyka doradcy podatkowego. 
Od biura rachunkowego można 
oczekiwać zaksięgowania dostarcza-
nych dokumentów, natomiast do-
radca podatkowy zrobi to równie 
fachowo, a dodatkowo weźmie pod 
uwagę skutki podatkowe decyzji biz-
nesowych. Działa na dwóch płasz-
czyznach, z  jednej strony chroni 
klientów przed nadmiernym fiska-
lizmem pilnując, by płacili podatki 
tylko w takiej wysokości, do jakiej zo-

bowiązują przepisy prawa, a z drugiej 
– chroni przed niekorzystnymi, z po-
datkowego punktu widzenia, decy-
zjami biznesowymi. w  ten sposób 
zapobiega problemom z  fiskusem, 
a w razie ich wystąpienia reprezen-
tuje klienta przed urzędem lub sądem 
(tak jak adwokat lub radca prawny). 
Ogromną zaletą korzystania z usług 
doradcy podatkowego jest wygoda 
– służy on bowiem kompleksowym 
wsparciem przy prowadzeniu biznesu 
– poza księgowością i podatkami zaj-
muje się sprawami z zakresu prawa 
pracy, kadr i  ubezpieczeń społecz-
nych, a  także aspektami prawnymi 
prowadzenia biznesu, np. zakłada-
niem i przekształcaniem działalno-
ści. Koniecznie trzeba wspomnieć 
o szczególnym charakterze tej profe-
sji, która należy do rodziny zawodów 
zaufania publicznego. Oznacza to, że 
doradca podatkowy nie jest zwyczaj-
nym przedsiębiorcą, ponieważ działa 
w celu ochrony interesów finanso-
wych obywateli-podatników, a  nie 
tylko dla zysku. wykonuje zawód 
powołany w drodze ustawy, obowiąz-
kowo przynależy do samorządu za-
wodowego, który czuwa nad tym, by 
wykonywał swoje czynności zgodnie 
z prawem i zasadami etyki. Doradca 
ma obowiązek zachować w  tajem-
nicy dokumenty i informacje powie-
rzone mu przez klientów – może je 
ujawnić tylko w wyjątkowych przy-
padkach i za zgodą sądu. Poza tym 
musi stale podnosić swoje kwalifika-
cje, ubezpieczać się od odpowiedzial-
ności cywilnej, a za naruszenie prawa 
lub obowiązków zawodowych grozi 
mu odpowiedzialność dyscyplinarna. 
Ze wsparcia doradcy podatkowego 
może skorzystać każda firma – nie-
zależnie od wielkości i na każdym 
etapie rozwoju: zarówno na etapie 
powstawania, jak i poszerzania dzia-
łalności. Zdecydowana większość 
doradców podatkowych świadczy 
swoje usługi w małych lub średnich 
kancelariach. w całym kraju działa 
w  tej chwili blisko 9  tysięcy do-
radców, więc każdy przedsiębiorca 
może znaleźć odpowiednią dla sie-
bie kancelarię podatkową. Aktualna 
i wiarygodna lista osób posiadają-
cych uprawnienia doradcy podat-
kowego dostępna jest w internecie.

Na co należy zwrócić uwagę?
w warunkach silnej konkurencji na 
rynku usług księgowych przedsię-
biorcy powinni przede wszystkim 
zachować daleko idącą ostrożność. 
wiele biur zachęca do skorzysta-
nia ze swoich usług posługując się 
argumentem niskiej ceny, a  kwe-
stia wiedzy i doświadczenia schodzi 
niestety na dalszy plan. To oczywi-
ste, że każdy przedsiębiorca chce 
zminimalizować wydatki na ob-
sługę księgowo-podatkową, ale ni-
ska cena w  żadnym wypadku nie 
powinna być najważniejszym kry-
terium doboru podmiotu, któremu 
powierzamy finanse swojej firmy, 
stanowiące zwykle również źródło 
utrzymania siebie i najbliższych. 
Decydując się na współpracę z do-
radcą podatkowym należy spraw-
dzić kwalifikacje – zapytać o numer 
wpisu na listę lub skorzystać z wy-
szukiwarki internetowej. Choć 
obecnie do prowadzenia biura ra-
chunkowego nie jest wymagany 
certyfikat ministra finansów, to taki 
dokument również stanowi wiary-
godne potwierdzenie kwalifikacji 
usługodawcy. Duże znaczenie ma 
doświadczenie, warto więc spraw-
dzić od jakiego czasu biuro działa 
na rynku – im dłuższy staż, tym le-
piej. Dobrze jest zapytać znajomych 
o sprawdzonego, godnego zaufania 
doradcę –  to właśnie dzięki reko-
mendacjom zadowolonych klien-
tów, wyrobionej marce i  dobrej 
opinii, kancelarie najczęściej po-
zyskują nowe zlecenia. ważnym 
czynnikiem przy wyborze specjali-
sty od podatków i  rachunkowości 
jest ubezpieczenie od odpowiedzial-
ności cywilnej. Przed podpisaniem 
umowy trzeba koniecznie sprawdzić, 
czy biuro posiada aktualną polisę 
OC, aby w razie poniesienia ewen-
tualnych szkód można było liczyć 
na odszkodowanie. warto też dopy-
tać o wysokość sumy ubezpieczenia. 
Kolejnym elementem, który należy 
wziąć pod uwagę, to doświadcze-
nie doradcy w obsłudze określonych 
branż. Kancelaria wyspecjalizowana 
w świadczeniu usług dla firm z da-
nego sektora zna dobrze jego spe-
cyfikę, orzecznictwo i  interpretacje 
podatkowe, które go dotyczą i regu-
lacje branżowe. wybierając firmę do-
radztwa podatkowego warto zapytać 
o  sposób komunikacji –  czy jest 
możliwość kontaktowania się przez 
Internet, jak przebiega przekazywa-
nie dokumentów itd. Jest to ważne, 
ponieważ doradztwo podatkowe 
nie jest czynnością jednostronną 
i wymaga współpracy: regularnych 
kontaktów na linii klient-doradca, 
konsultowania kluczowych decy-
zji (inwestycji, wydatków itp.), oraz 
terminowego dostarczanie doku-
mentów. Jest to niezbędny warunek 
do tego, aby doradca poprawnie 
i na czas obliczył wysokość należno-
ści podatkowych, a w razie potrzeby 
odpowiednio szybko zareagował na 
ewentualne zagrożenia.

Autor jest przewodniczącym zarządu Śląskiego 
Oddziału KIDP

Nazwa spółki liczba klientów 
indywidualnych 2015 

pkt

1 TPA Horwath Sztuba Kaczmarek 390 4

2 Lizyngodar 132 3

3 Russell Bedford Poland 100 3

4 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 
P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

82 3

5 Grant Thornton 43 2

6 SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy 30 1

7 Taxpoint 20 1

8 Kancelaria Ożóg Tomczykowski 14 1

9 Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk 12 1

10 Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy 10 1

11 UHY ECA Podatki 5 1

12 Ecsovis System Rewident 5 1

13 Arena Tax 2 1

14 ADVICERO TAX 0 0

15 Independent Tax Advisers  
Doradztwo Podatkowe

0 0

Liczba klientów indywidualnych obsłużonych w 2015 r.

Nazwa spółki liczba obsługiwanych 
spółek notowanych 

na GPW 2015 

pkt liczba obsługiwanych 
zagranicznych 

spółek giełdowych 

pkt

1 Russell Bedford Poland 45 3

2 Grant Thornton 44 3

3 TPA Horwath Sztuba Kaczmarek 20 2

4 SD & Partners 12 2

5 Kancelaria Ożóg Tomczykowski 11 2

6 UHY ECA Podatki 8 1

7 Arena Tax 8 1 3 1

8 Taxpoint 6 1

9 SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy 3 1

11 CSWP Tax Kołecki Małkiewicz 3 1

12 Ecsovis System Rewident 2 1

13 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 
P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

1 1

14 ADVICERO TAX 0 0

15 Lizyngodar 0 0

16 Independent Tax Advisers 
Doradztwo Podatkowe

0 0 18 1

17 Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy 0 0

18 Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk 0 0

Liczba obsługiwanych w 2015 r. spółek notowanych na GPW

SpraWDź kWalifikacje DoraDcy
Każda firma, nawet najmniejsza, powinna korzystać ze 
wsparcia doradcy podatkowego, bo to się po prostu opłaca. 
Samo księgowanie to za mało – planowanie podatkowe 
gwarantuje przedsiębiorcy, że zapłaci podatek tylko w takiej 
wysokości, jak stanowi prawo i ani złotówki więcej. Podatnik 
ma prawo optymalizować swoje zobowiązania wobec 
fiskusa pod warunkiem, że nie narusza prawa. Rzadko 
jednak dysponuje niezbędną do tego wiedzą – i tu z pomocą 
przychodzi doradca podatkowy. Oszczędności, spokój 
i poczucie bezpieczeństwa – to najważniejsze korzyści ze 
współpracy z doradcą.

oprac.: CBSF, źródło: firmy


