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Wstęp

Niniejszym oddajemy w Państwa ręce opracowanie stanowiące kompendium praktycz-
nej wiedzy o  tworzeniu opinii podatkowych wraz z wzorami opinii oraz zadaniami do 
rozwiązania. Publikację kierujemy zarówno do osób nieposiadających doświadczenia 
w zakresie sporządzania opinii podatkowych, jak i do tych, które pragną poszerzyć swoje 
umiejętności w tym zakresie.

Książka stanowi świetne uzupełnienie dla osób przystępujących do egzaminu na do-
radcę podatkowego oraz dla osób rozpoczynających praktykę zawodową. Egzamin na do-
radcę podatkowego składa się z części testowej, egzaminu pisemnego polegającego na spo-
rządzeniu pisma procesowego w  ramach opisanego kazusu oraz egzaminu ustnego. 
W związku z powyższym na rynku wydawniczym dostępne są już opracowania zawierają-
ce odpowiedzi na pytania testowe, opracowanie zawierające wzory kazusów, jak również 
publikacja zawierająca przykładowe odpowiedzi na pytania otwarte części ustnej egzami-
nu na doradcę podatkowego, zgodnie z nową uchwałą Nr 4/VII/2019 Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 21.8.2019 r. w sprawie wykazu pytań 
i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.

Egzamin jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów 
na doradców podatkowych. Nie obejmuje jednak kursu w zakresie sporządzania opinii po-
datkowych, których sporządzanie stanowi nieodłączny element świadczenia usług doradz-
twa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 pkt 1 DorPodU czynności do-
radztwa podatkowego obejmują w  szczególności udzielanie podatnikom, płatnikom 
i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, opinii z zakresu ich obowiązków podatko-
wych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. 

Publikacja z powodzeniem może być jednak wykorzystywana również przez pracowni-
ków działów prawnych nieposiadających uprawnień zawodowych.

Autorzy niniejszego opracowania podczas przygotowania opracowania nie tylko skupi-
li się na praktycznych aspektach tworzenia opinii prawnych i  przystępnym wskazaniu 
standardów ich tworzenia, ale również przywiązywali dużą wagę do warstwy merytorycz-
nej przykładowych opinii. W książce poruszono zarówno zagadnienia dotyczące celu spo-
rządzania opinii podatkowych i ich roli, w tym przy podejmowaniu strategicznych decyzji 
biznesowych, jak i omówiono rodzaje opinii podatkowych, elementy konstrukcji opinii 
podatkowych, etyczne aspekty ich sporządzania i kwestie odpowiedzialności za wydanie 
opinii podatkowej. Istotny element publikacji stanowi omówienie zagadnienia sporządza-
nia opinii podatkowych w  kontekście przepisów o  raportowaniu schematów podatko-
wych. Najobszerniejszą część publikacji stanowią wzory różnych rodzajów opinii. Publi-
kacja obejmuje przykłady opinii zewnętrznych, np. opinię dla klienta kancelarii dotyczącą 
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analizy prawnej określonego zagadnienia, opinię o braku podstaw do wniesienia środka 
zaskarżenia, a także przykłady opinii wewnętrznych sporządzonych w szczególności dla 
zarządu spółki czy na potrzeby działu rachunkowości. W przykładach opinii poruszono 
szerokie spektrum zagadnień. Dotyczą one zarówno przepisów materialnego prawa po-
datkowego, jak i przepisów prawa procesowego.

Niniejsze opracowanie zawiera starannie przygotowane podstawy prawne zaprezento-
wanych odpowiedzi. 

Ufamy, że przedstawione opracowanie będzie stanowiło nie tylko uzupełnienie sku-
tecznych przygotowań do egzaminu na doradcę podatkowego, ale również wsparcie w co-
dziennej praktyce doradcy podatkowego.

Autorzy



Przejdź do księgarni 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18784-opinie-w-sprawach-podatkowych-dla-doradcow-podatkowych-henryk-dzwonkowski

	wstep
	18784-opinie-w-sprawach-podatkowych-dla-doradcow-podatkowych-henryk-dzwonkowski-wstep
	2

