raport podatki

Sądy karne dla doradców
Wprawdzie decyzja dotycząca prowadzenia przez doradców podatkowych spraw
karnoskarbowych została przez ministra finansów odłożona na potem, jednak problem

U

możliwienie reprezentowania podatników
przed sądami karnymi
skarbowymi jest jednym z najważniejszych
postulatów samorządu doradców podatkowych. Zmiany wymusza rosnący obrót gospodarczy, skomplikowane prawo
podatkowe i zacieśnianie polityki fiskalnej. Przedsiębiorcy coraz częściej są kontrolowani przez organy skarbowe, a postępowania karnoskarbowe wszczynane
są niemal z automatu.
– Dzieje się tak dlatego, że czyn zabroniony w prawie karnym skarbowym
można popełnić wyłącznie z winy umyślnej. Jest kwestią interpretacji, czy zachowanie podatnika było umyślne, czy też
nie – wyjaśnia Dariusz M. Malinowski,
wiceprzewodniczący Krajowej Rady
Doradców Podatkowych.
W takich sytuacjach niezbędna jest
pomoc doradcy. Ale gdy sprawa trafia
do sądu karnego skarbowego, przejmuje
ją adwokat lub radca prawny. Doradcy
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podatnika lub firmy, którą obsługiwał,
a przede wszystkim zna się na prawie
podatkowym i finansach. Dlatego firmy
doradztwa starają się zatrudniać również
adwokatów czy radców.
– W kancelarii mamy dwóch doradców podatkowych, z których jeden jest
wpisany na listę adwokatów, a drugi,
partner kancelarii, na listę radców prawnych – wyjaśnia Tomasz Srokosz.
Mariusz Kawczyński z Kancelarii
Kawczyński Korytkowska Partyka, który jest radcą prawnym
Prof.
i doradcą podatkowym,
Hubert
podkreśla zalety komplekIzdebski:
sowego podejścia. To ułatTrzeba określić zakres
wia należytą reprezentaczynności pomocy prawnej
właściwy dla każdego
cję klienta.
zawodu
zgodnie z prawem nie
Postulaty doradców
prawniczego
mogą tam występować.
wspierają adwokaci i radcoProblemem jest znajomość
wie, którzy mając świadomość
procedury.
swoich ograniczeń, chcą zabiegać
– W postępowaniu sądowym może o to, by doradcy mogli uczestniczyć w
niestety wygrać ten, kto działa proce- sprawach karnoskarbowych przynajmniej
sowo, a nie wspaniale zna prawo mate- jako osoba (pełnomocnik) wspierająca.
rialne. Z drugiej strony, nie ma chyba Doradcy chcą też lobbować za możliwozbyt wielu adwokatów, którzy byliby ścią reprezentacji w sprawach wykroczeń
wyspecjalizowani w prawie karnoskar- skarbowych, niewymagających wystębowym – podkreśla prof. Hubert Izdeb- powania przed sądem karnym skarbowym.
ski, radca prawny, adwokat, partner
Takiego podejścia nie podziela prof.
Izdebski.
w Spółce Prawniczej I&Z.
– Nie jestem przeciwny temu, żeby
Obecnie w razie postawienia zarzutów
karnoskarbowych osoba zatrzymana doradcy mogli z jakimiś sensownymi
musi przede wszystkim zwrócić się do ograniczeniami (co najmniej wykształadwokata lub radcy prawnego.
cenie prawnicze) występować jako peł– Dla adwokata – nawet jeśli się go nomocnicy procesowi w sprawach karobudzi o 6 rano – będzie to normalne. noskarbowych. Ale kompetencje zawoBo trzeba się odnieść do aresztowania. dów prawniczych trzeba podzielić
Doradca nie ma takich doświadczeń – systemowo – podkreśla prof. Izdebski.
mówi Tomasz Srokosz, wspólnik w kanDodaje, że w przypadku działań
celarii KSP T. Srokosz i Wspólnicy.
punktowych nie będzie wiadomo, co
Potem jednak doradca podatkowy kto może robić. I tak jest teraz.
staje się niezbędny, bo to on zna historię
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pozostał. I prędzej czy później trzeba będzie go rozwiązać

