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Wstęp
Opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce, zawiera odpowiedzi na pytania testowe do 
egzaminu na doradcę podatkowego zgodne z uchwałą Nr 19/VI/2017 Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 28.4.2017 r. w sprawie wykazu pytań 
i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego oraz uchwałami Nr 28/
VI/2017 z 20.10.2017 r. i Nr 31/VI/2018 z 23.2.2018 r. Egzamin ten jest sprawdzianem teo-
retycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na doradców podatkowych i skła-
da się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Część pisemna polega na rozwiązaniu testu 
składającego się ze 100 pytań, co jest przedmiotem niniejszego opracowania, a następnie 
rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w imieniu klien-
ta do organu podatkowego lub sądu administracyjnego.
Regulamin przeprowadzania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje kandydatów na do-
radców podatkowych został zawarty w  Rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Finansów 
z 2.11.2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podat-
kowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1972 ze zm.).
Część pisemną egzaminu przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwia-
jących kandydatom samodzielną pracę. Przed wejściem na salę egzaminacyjną kandydat 
jest obowiązany okazać dowód osobisty lub paszport. Przed rozpoczęciem części pisemnej 
egzaminu kandydaci są informowani o:
1) sposobie przeprowadzania egzaminu;
2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie egzaminu;
3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;
4) terminie ogłoszenia wyników egzaminu;
5) czasie rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu kandydat powinien sprawdzić komplet-
ność testu i zadania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości kandy-
dat powinien niezwłocznie powiadomić o tym przewodniczącego składu egzaminacyjne-
go. Po zakończeniu egzaminu kandydat zwraca pracę egzaminacyjną, która jest oznaczana 
przez członka składu egzaminacyjnego kodem nadawanym na potrzeby oceny części pi-
semnej egzaminu. 
Część testowa egzaminu pisemnego trwa 100 minut i polega na rozwiązaniu testu składa-
jącego się ze 100 pytań. Każde pytanie testowe oceniane jest w następujący sposób:
1) odpowiedź prawidłowa – dwa punkty;
2) odpowiedź nieprawidłowa – minus jeden punkt;
3) brak odpowiedzi – zero punktów.
Warunkiem zdania części testowej egzaminu pisemnego jest uzyskanie co najmniej 80% 
maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie testu.
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Nie podlegają ocenie prace egzaminacyjne:
1) zawierające elementy pozwalające na identyfikację autora pracy;
2) niezawierające kompletnych arkuszy z testami egzaminacyjnymi oraz z zadaniami;
3) rozwiązane w sposób nietrwały lub nieczytelny.
Wyniki części pisemnej egzaminu są ogłaszane, przy wykorzystaniu indywidualnego nu-
meru kandydata, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu ob-
sługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w  terminie 14 dni 
od dnia przeprowadzenia egzaminu.
Forma niniejszego opracowania została przygotowana w sposób zapewniający Korzystają-
cemu jak najlepsze przygotowanie się do prawidłowego rozwiązania testu. W  tym celu 
pod każdym pytaniem testowym zamieszczony został odnoszący się do niego przepis pra-
wa, co powinno umożliwić Czytelnikowi próbę samodzielnego wskazania prawidłowej 
odpowiedzi i skrócić czas jej samodzielnego poszukiwania w przepisach prawa podatko-
wego.
Należy również podkreślić, że w związku z zakresem przedmiotowym egzaminu na do-
radcę podatkowego oraz przytoczoną powyżej formą opracowania praca niniejsza nie po-
winna być traktowana wyłącznie jako opracowanie służące kandydatom na doradców po-
datkowych. Może być ona z powodzeniem wykorzystana także podczas przygotowań do 
innych egzaminów obejmujących swoim zakresem szeroko rozumiane prawo podatkowe. 
Wydanie 11. zawiera zaktualizowane podstawy prawne na dzień 1.4.2018 r. (uwzględnia 
zmiany uchwalone na 1.6.2018 r. oraz zmiany z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę 
Prawo Przedsiębiorców). Mamy nadzieję, że kolejne wydanie naszej publikacji spotka się 
ponownie z przychylnym przyjęciem z Państwa strony i będzie służyło jako materiał po-
mocniczy podczas przygotowań do egzaminu na doradcę podatkowego. 
Życzymy powodzenia!

Autorzy


