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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 1 czerwca 2001 r. 

w sprawie op∏at okreÊlonych w ustawie o doradztwie podatkowym.

Na podstawie art. 19 ust. 3, art. 25 ust. 2 i art. 83
ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podat-
kowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 i z 2001 r. Nr 42,
poz. 474) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wysokoÊç i termin uiszczenia op∏aty za wpis do re-
jestru osób prawnych uprawnionych do wykony-
wania doradztwa podatkowego,

2) wysokoÊç op∏aty za egzamin na doradc´ podatko-
wego,

3) wysokoÊç op∏aty za wpis na list´ doradców podat-
kowych.

§ 2. 1. WysokoÊç op∏aty za dokonanie wpisu do re-
jestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania
doradztwa podatkowego wynosi:

1) 2 000 z∏ — dla organizacji zawodowych, spó∏dziel-
ni, stowarzyszeƒ lub izb gospodarczych,

2) 5 000 z∏ — dla spó∏ek z ograniczonà odpowiedzial-
noÊcià lub spó∏ek akcyjnych.

2. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, nale˝y wnieÊç
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia decyzji o dokona-
niu wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych
do wykonywania doradztwa podatkowego.

§ 3. 1. Op∏ata za egzamin na doradc´ podatkowego
wynosi 500 z∏.

Dziennik Ustaw Nr 57 — 3852 — Poz. 596

2. W razie negatywnego wyniku cz´Êci pisemnej
lub ustnej egzaminu, op∏ata za egzamin poprawkowy
z tej cz´Êci egzaminu wynosi 250 z∏.

§ 4. WysokoÊç op∏aty za wpis na list´ doradców po-
datkowych wynosi 500 z∏.

§ 5. Do op∏at za egzamin na doradc´ podatkowego,
wniesionych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia, nie stosuje si´ § 3.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 6 stycznia 1997 r. w sprawie wykonania niektó-
rych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym
(Dz. U. Nr 4, poz. 21 i z 1998 r. Nr 41, poz. 234).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
11 czerwca 2001 r.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski


