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Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodo-
wych nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki, sposób i tryb
przeprowadzania testu umiej´tnoÊci oraz oceny umie-
j´tnoÊci wykazanych przez obywateli paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych
paƒstwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podat-
kowego, zwanych dalej „wnioskodawcami”, a tak˝e
sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu
umiej´tnoÊci oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu
op∏aty za przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci.

§ 2. 1. W przypadku wystàpienia okolicznoÊci,
o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 mar-
ca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodo-
wych nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej, organ prowadzàcy post´powanie w spra-
wie uznania kwalifikacji, zwany dalej „w∏aÊciwym or-
ganem”, ustala, w drodze postanowienia, zakres te-
matyczny testu umiej´tnoÊci.

2. Zakres tematyczny testu umiej´tnoÊci jest usta-
lany indywidualnie dla ka˝dego wnioskodawcy,
z uwzgl´dnieniem ró˝nic pomi´dzy kwalifikacjami
wnioskodawcy a wymaganymi do wykonywania za-
wodu doradcy podatkowego, okreÊlonymi w przepi-
sach ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podat-
kowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130,
poz. 829 i Nr 180, poz. 1112).

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, dor´-
cza si´ wnioskodawcy oraz Paƒstwowej Komisji Egza-
minacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, zwa-
nej dalej „Komisjà Egzaminacyjnà”.

4. Wraz z postanowieniem, o którym mowa w ust. 1,
wnioskodawcy dor´cza si´ informacje o koniecznoÊci
wystàpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 3, oraz
wskazuje adres siedziby Komisji Egzaminacyjnej.

§ 3. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia,
o którym mowa w § 2 ust. 1, wyst´puje z wnioskiem
do Komisji Egzaminacyjnej o przeprowadzenie testu
umiej´tnoÊci.

§ 4. 1. Test umiej´tnoÊci jest przeprowadzany
przez Komisj´ Egzaminacyjnà, na warunkach, w spo-
sób i w trybie okreÊlonym w rozporzàdzeniu, w termi-
nach egzaminów na doradc´ podatkowego wyznacza-
nych przez Przewodniczàcego Komisji Egzaminacyj-
nej, z tym ˝e nie rzadziej ni˝ dwa razy w roku kalenda-
rzowym.

2. Je˝eli wnioskodawca wystàpi z wnioskiem,
o którym mowa w § 3, póêniej ni˝ na 30 dni przed ter-
minem okreÊlonym w ust. 1, przyst´puje do testu
w nast´pnym wyznaczonym terminie.

3. O terminie oraz miejscu przeprowadzenia testu
umiej´tnoÊci Komisja Egzaminacyjna powiadamia
wnioskodawc´ nie póêniej ni˝ na 21 dni przed wyzna-
czonym terminem testu umiej´tnoÊci.

§ 5. 1. Test umiej´tnoÊci przeprowadza si´ w wy-
dzielonej sali, w warunkach umo˝liwiajàcych osobom
przyst´pujàcym do testu samodzielnà prac´.

2. Przed wejÊciem na sal´ egzaminacyjnà osoba
przyst´pujàca do testu umiej´tnoÊci jest obowiàzana
okazaç dokument potwierdzajàcy jej to˝samoÊç.

3. Prace pisemne sà oznaczane kodem.

4. Przewodniczàcy sk∏adu egzaminacyjnego mo˝e
wykluczyç z testu umiej´tnoÊci osob´, która w trakcie
tego testu korzysta∏a z cudzej pomocy, pos∏ugiwa∏a
si´ niedozwolonymi materia∏ami pomocniczymi, po-
maga∏a pozosta∏ym jego uczestnikom lub w inny spo-
sób zak∏óca∏a przebieg testu.

5. Wykluczenie z udzia∏u w teÊcie umiej´tnoÊci jest
równoznaczne z jego niezaliczeniem.

6. Podczas testu umiej´tnoÊci osoba przyst´pujà-
ca do tego testu mo˝e opuÊciç sal´ egzaminacyjnà po
uzyskaniu zgody przewodniczàcego sk∏adu egzamina-
cyjnego. Przed opuszczeniem sali osoba przyst´pujà-
ca do testu przekazuje prac´ sekretarzowi sk∏adu eg-
zaminacyjnego.

§ 6. 1. Test umiej´tnoÊci jest przeprowadzany w j´-
zyku polskim.

2. Test umiej´tnoÊci sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej
i ustnej.

3. Osoba, która nie zaliczy testu umiej´tnoÊci, mo-
˝e go powtarzaç. Termin ponownego przystàpienia do
testu umiej´tnoÊci mo˝e byç wyznaczony nie wczeÊ-
niej ni˝ po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia testu, którego
wynik by∏ negatywny.

1125

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 7 paêdziernika 2008 r.

w sprawie testu umiej´tnoÊci przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
doradcy podatkowego

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
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§ 7. 1. Cz´Êç pisemna testu umiej´tnoÊci polega na:

1) rozwiàzaniu testu;

2) rozwiàzaniu zadania b´dàcego sporzàdzeniem wy-
stàpienia w imieniu klienta do organu podatkowe-
go lub sàdu.

2. Liczb´ pytaƒ w teÊcie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, ustala si´ jako iloczyn liczby 10 i liczby dziedzin
obj´tych zakresem tematycznym testu umiej´tnoÊci
okreÊlonym w postanowieniu, o którym mowa w § 2
ust. 1.

3. Czas trwania testu, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, jest równy liczbie minut odpowiadajàcej liczbie
pytaƒ w teÊcie.

4. Rozwiàzanie zadania, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, trwa 180 minut.

5. Rozwiàzujàc zadanie, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, osoba przyst´pujàca do testu mo˝e korzystaç
z publikacji zawierajàcych wy∏àcznie akty normatywne.

§ 8. 1. Ka˝de pytanie w teÊcie, o którym mowa
w § 7 ust. 1 pkt 1, jest oceniane w nast´pujàcy sposób:

1) odpowiedê prawid∏owa — dwa punkty;

2) odpowiedê nieprawid∏owa — minus jeden punkt;

3) brak odpowiedzi — zero punktów.

2. Rozwiàzanie zadania, o którym mowa w § 7
ust. 1 pkt 2, jest oceniane w skali od 0 do 20 punktów.

3. Warunkiem zaliczenia cz´Êci pisemnej testu
umiej´tnoÊci jest uzyskanie co najmniej:

1) 80 % maksymalnej liczby punktów za rozwiàzanie
testu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, oraz

2) 10 punktów za rozwiàzanie zadania, o którym mo-
wa w § 7 ust. 1 pkt 2.

§ 9. 1. Cz´Êç ustna testu umiej´tnoÊci jest przepro-
wadzana bezpoÊrednio po zakoƒczeniu cz´Êci pisem-
nej tego testu.

2. Cz´Êç ustna testu umiej´tnoÊci polega na udzie-
leniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wyloso-
wanym zestawie pytaƒ.

3. Liczba pytaƒ w zestawie, o którym mowa w ust. 2,
jest równa liczbie dziedzin obj´tych zakresem tematycz-
nym testu umiej´tnoÊci, okreÊlonym w postanowieniu,
o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 10. 1. W cz´Êci ustnej testu umiej´tnoÊci sk∏ad
egzaminacyjny ocenia odr´bnie odpowiedê na ka˝de
pytanie, przyznajàc punkty wyra˝one pe∏nà liczbà
w skali od 0 do 6 punktów za ka˝dà odpowiedê, a na-
st´pnie sumuje punkty przyznane za ka˝dà odpowiedê.

2. Warunkiem zaliczenia cz´Êci ustnej testu umie-
j´tnoÊci jest uzyskanie co najmniej 70 % maksymalnej
liczby punktów.

§ 11. Sekretarz sk∏adu egzaminacyjnego sporzà-
dza protokó∏ przebiegu testu umiej´tnoÊci. Protokó∏
podpisujà wszystkie osoby egzaminujàce.

§ 12. Test umiej´tnoÊci uwa˝a si´ za zaliczony, je-
˝eli osoba przyst´pujàca do testu uzyska∏a z cz´Êci pi-
semnej tego testu liczb´ punktów, o której mowa
w § 8 ust. 3, a z jego cz´Êci ustnej — liczb´ punktów,
o której mowa w § 10 ust. 2.

§ 13. Wynik testu umiej´tnoÊci jest og∏aszany
w siedzibie Komisji Egzaminacyjnej w terminie 7 dni
od dnia przeprowadzenia testu umiej´tnoÊci.

§ 14. 1. W terminie 3 dni od dnia og∏oszenia wyni-
ków osoba przyst´pujàca do testu mo˝e zwróciç si´ do
przewodniczàcego sk∏adu egzaminacyjnego z wnios-
kiem o wglàd do cz´Êci pisemnej testu umiej´tnoÊci,
a tak˝e o dokonanie jej ponownej oceny.

2. Wniosek jest sk∏adany w formie pisemnej.

3. Cz´Êç pisemna testu umiej´tnoÊci jest udost´p-
niona w sekretariacie Komisji Egzaminacyjnej, w obec-
noÊci jednego z cz∏onków Komisji Egzaminacyjnej.

§ 15. 1. W terminie 30 dni od dnia przeprowadze-
nia testu umiej´tnoÊci Przewodniczàcy Komisji Egza-
minacyjnej przekazuje jego wynik, w formie zaÊwiad-
czenia, osobie przyst´pujàcej do testu oraz w∏aÊciwe-
mu organowi, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3, oso-
ba przyst´pujàca do testu zg∏asza zamiar powtarzania
testu umiej´tnoÊci Przewodniczàcemu Komisji Egza-
minacyjnej, który zawiadamia o tym w∏aÊciwy organ.

§ 16. 1. Koszty przeprowadzenia testu umiej´tno-
Êci ustala si´ w sposób okreÊlony w przepisach doty-
czàcych op∏at okreÊlonych w ustawie o doradztwie
podatkowym dla przeprowadzenia egzaminów na do-
radc´ podatkowego, nie przekraczajàc wysokoÊci
op∏aty za ten egzamin, okreÊlonej w odr´bnych prze-
pisach, z uwzgl´dnieniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku gdy zakres tematyczny testu umie-
j´tnoÊci obejmuje do 50 % dziedzin wymienionych
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradz-
twie podatkowym, wnioskodawca wnosi po∏ow´ op∏a-
ty za egzamin na doradc´ podatkowego.

3. W przypadku gdy zakres tematyczny testu umie-
j´tnoÊci obejmuje ponad 50 % dziedzin wymienio-
nych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o do-
radztwie podatkowym, wnioskodawca wnosi pe∏nà
kwot´ op∏aty za egzamin na doradc´ podatkowego.

4. W przypadku powtarzania testu umiej´tnoÊci
osoba przyst´pujàca do testu wnosi op∏at´ ustalonà
w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 2 lub 3.

5. Wp∏aty, o których mowa w ust. 2—4, sà wnoszo-
ne na rachunek bankowy urz´du obs∏ugujàcego mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, na
co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem te-
stu umiej´tnoÊci.

§ 17. 1. Wnioskodawca, który z wa˝nych, odpo-
wiednio udokumentowanych przyczyn losowych nie
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móg∏ przystàpiç do testu umiej´tnoÊci w wyznaczo-
nym dla niego terminie, mo˝e przystàpiç do testu
w terminie póêniejszym, uzgodnionym z Przewodni-
czàcym Komisji Egzaminacyjnej lub z osobà upowa˝-
nionà przez Przewodniczàcego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokona-
nà wp∏at´ zalicza si´ na poczet testu umiej´tnoÊci
przeprowadzanego w terminie póêniejszym.

3. W razie rezygnacji z przystàpienia do testu
umiej´tnoÊci dokonana wp∏ata podlega zwrotowi,
pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Komisji
Egzaminacyjnej o rezygnacji nie póêniej ni˝ na 14 dni
przed terminem przeprowadzenia testu umiej´tnoÊci.

§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
21 paêdziernika 2008 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie
testu umiej´tnoÊci przeprowadzanego w celu uznania
kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowe-
go (Dz. U. Nr 41, poz. 387), które traci moc z dniem 21 paê-
dziernika 2008 r. stosownie do art. 39 ustawy z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawo-
dowych nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).




