Projekt z dnia 9 lipca 2008 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1
z dnia

2008 r.

w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do
wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz.
394) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności
oraz oceny umiejętności wykazanych przez obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, zwanych dalej
"wnioskodawcami", a takŜe sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności
oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności.
§ 2. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania
kwalifikacji, zwany dalej "właściwym organem", ustala, w drodze postanowienia, zakres
tematyczny testu umiejętności.
2. Zakres tematyczny testu umiejętności jest ustalany indywidualnie dla kaŜdego
wnioskodawcy, z uwzględnieniem róŜnic istniejących pomiędzy kwalifikacjami posiadanymi
przez wnioskodawcę a wymaganymi do wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
określonymi w przepisach ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z
2008 r. Nr 73, poz. 443).
3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się wnioskodawcy oraz Państwowej
Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, zwanej dalej "Komisją
Egzaminacyjną".
4. Wraz z postanowieniem, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawcy doręcza się
informacje dotyczące przeprowadzania testu umiejętności oraz wskazuje adres siedziby
Komisji Egzaminacyjnej.
§ 3. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 2 ust. 1,
występuje z wnioskiem do Komisji Egzaminacyjnej o przeprowadzenie testu umiejętności.
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§ 4. 1. Test umiejętności jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną, na
zasadach określonych w rozporządzeniu, w terminach egzaminów na doradcę podatkowego
wyznaczanych przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.
2. JeŜeli wnioskodawca wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w § 3, później niŜ na 30
dni przed terminem określonym w ust. 1, przystępuje do testu w następnym wyznaczonym
terminie.
3. O terminie oraz miejscu przeprowadzenia testu umiejętności Komisja Egzaminacyjna
powiadamia wnioskodawcę nie później niŜ na 21 dni przed wyznaczonym terminem testu
umiejętności.
§ 5. 1. Test umiejętności przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach
umoŜliwiających zdającym samodzielną pracę.
2. Przed wejściem na salę egzaminacyjną osoba przystępująca do testu umiejętności jest
obowiązana okazać dokument potwierdzający jej toŜsamość.
3. Prace pisemne są oznaczane kodem.
4. Przewodniczący składu egzaminacyjnego moŜe wykluczyć z testu umiejętności osobę,
która w jego trakcie korzystała z cudzej pomocy, posługiwała się niedozwolonymi
materiałami pomocniczymi, pomagała pozostałym uczestnikom testu umiejętności lub w inny
sposób zakłócała jego przebieg.
5. Wykluczenie z udziału w teście umiejętności jest równoznaczne z niezaliczeniem
testu.
6. Podczas testu umiejętności zdający moŜe opuścić salę egzaminacyjną po uzyskaniu
zgody przewodniczącego składu egzaminacyjnego. Przed opuszczeniem sali zdający
przekazuje pracę sekretarzowi składu egzaminacyjnego.
§ 6. 1. Test umiejętności jest przeprowadzany w języku polskim.
2. Test umiejętności składa się z części pisemnej i ustnej.
3. W przypadku niezaliczenia testu umiejętności moŜe on być powtarzany. Termin
ponownego przystąpienia do testu umiejętności moŜe być wyznaczony nie wcześniej niŜ po
upływie 3 miesięcy od dnia testu, którego wynik był negatywny.
§ 7. 1. Część pisemna testu umiejętności polega na:
1) rozwiązaniu testu;
2) rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu wystąpienia w imieniu klienta do
organu podatkowego lub sądu.
2. Liczbę pytań w teście, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się jako iloczyn liczby 10
i liczby dziedzin objętych zakresem tematycznym testu umiejętności określonym 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
odpowiadającej liczbie pytań w teście.
4. Rozwiązanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, trwa 180 minut.
5. Rozwiązując zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zdający moŜe korzystać z
publikacji zawierających wyłącznie akty normatywne.
§ 8. 1. KaŜde pytanie w teście, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, jest oceniane w
następujący sposób:
1) odpowiedź prawidłowa - dwa punkty;
2) odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt;
3) brak odpowiedzi - zero punktów.
2. Rozwiązanie zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, jest oceniane w skali od 0 do
20 punktów.
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3. Warunkiem zaliczenia części pisemnej testu umiejętności jest uzyskanie co najmniej:
1) 80 % maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie testu oraz
2) 10 punktów za rozwiązanie zadania.
§ 9. 1. Część ustna testu umiejętności jest przeprowadzana bezpośrednio po zakończeniu
części pisemnej testu umiejętności.
2. Część ustna testu umiejętności polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania
zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań.
3. Liczba pytań w zestawie, o którym mowa w ust. 2, jest równa liczbie dziedzin objętych
zakresem tematycznym testu umiejętności, określonym w postanowieniu, o którym mowa w §
2 ust. 1.
§ 10. 1. W części ustnej testu umiejętności skład egzaminacyjny ocenia odrębnie
odpowiedź na kaŜde pytanie, przyznając ilość punktów wyraŜoną pełną liczbą w skali od 0 do
6 punktów za kaŜdą odpowiedź, a następnie sumuje liczbę punktów przyznaną za kaŜdą
odpowiedź.
2. Warunkiem zaliczenia części ustnej testu umiejętności jest uzyskanie co najmniej 70 %
maksymalnej liczby punktów.
§ 11. Sekretarz składu egzaminacyjnego sporządza protokół z przebiegu testu
umiejętności. Protokół podpisują wszystkie osoby egzaminujące.
§ 12. Test umiejętności uwaŜa się za zaliczony, jeŜeli zdający uzyskał z części pisemnej
testu umiejętności liczbę punktów, o której mowa w § 8 ust. 3, i z części ustnej testu
umiejętności liczbę punktów, o której mowa w § 10 ust. 2.
§ 13. Wynik testu umiejętności jest ogłaszany w siedzibie Komisji Egzaminacyjnej w
terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności.
§ 14. 1. W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników zdający moŜe zwrócić się do
przewodniczącego składu egzaminacyjnego z wnioskiem o udostępnienie do wglądu pracy z
części pisemnej testu umiejętności, a takŜe o dokonanie jej ponownej oceny.
2. Wniosek jest składany w formie pisemnej.
3. Praca z części pisemnej testu umiejętności jest udostępniana w sekretariacie Komisji
Egzaminacyjnej, w obecności jednego z członków Komisji Egzaminacyjnej.
§ 15. 1. W terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności, Przewodniczący
Komisji Egzaminacyjnej przekazuje jego wynik, w formie zaświadczenia, zdającemu oraz
właściwemu organowi, z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. W przypadku gdy zdający zgłosi zamiar poprawiania testu umiejętności na zasadach
określonych w § 6 ust. 3, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia o tym
właściwy organ.
§ 16. 1. Koszty przeprowadzania testu umiejętności ustala się w sposób przyjęty dla
przeprowadzania egzaminów na doradcę podatkowego, nie przekraczając wysokości opłaty za
ten egzamin, określonej w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku gdy zakres tematyczny testu umiejętności obejmuje do 50 % dziedzin
wymienionych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,
wnioskodawca wnosi połowę opłaty za egzamin na doradcę podatkowego.
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3. W przypadku gdy zakres tematyczny testu umiejętności obejmuje ponad 50 % dziedzin
wymienionych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,
wnioskodawca wnosi pełną kwotę opłaty za egzamin na doradcę podatkowego.
4. Wpłaty, o których mowa w ust. 2 i 3, są wnoszone na rachunek bankowy urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczonym terminem testu umiejętności.
§ 17. 1. Wnioskodawca, który z waŜnych, odpowiednio udokumentowanych, przyczyn
losowych nie mógł przystąpić do testu umiejętności w wyznaczonym dla niego terminie,
moŜe przystąpić do testu w terminie późniejszym, uzgodnionym z Przewodniczącym Komisji
Egzaminacyjnej lub z osobą upowaŜnioną przez Przewodniczącego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet testu
umiejętności przeprowadzanego w terminie późniejszym.
3. W razie rezygnacji ze zdawania testu umiejętności dokonana wpłata podlega zwrotowi,
pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Komisji Egzaminacyjnej o rezygnacji, nie później
niŜ na 14 dni przed terminem testu umiejętności.
§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie
testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu
doradcy podatkowego (Dz.U. Nr 41, poz. 387).
§ 19. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Akceptuję

..................................................................
(Podpis dyrektora lub zastępcy dyrektora
departamentu projektującego)

............................................................
(Podpis Członka Kierownictwa
nadzorującego departament)
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Uzasadnienie
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upowaŜnienia zawartego w art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394), zgodnie z którym
ministrowie kierujący działami administracji rządowej, właściwi w sprawach uznawania
kwalifikacji w zawodach regulowanych lub działalnościach naleŜących do danego działu,
określą, w drodze rozporządzenia warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności
oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów
przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za
przeprowadzenie testu, uwzględniając odrębności w wykonywaniu zawodów lub działalności
w państwach członkowskich oraz specyfikę i szczególne wymagania dotyczące wykonywania
zawodów regulowanych lub działalności w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dotychczas, kwestie będące przedmiotem niniejszego rozporządzenia były regulowane
przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie testu
umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu
doradcy podatkowego (Dz.U. Nr 41, poz. 387), który stanowił wykonanie delegacji zawartej
w art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów
regulowanych (Dz.U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.).
W dniu 2 maja 2008 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która
w art. 42 uchyliła ww. ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. Jednocześnie w art. 39 ustawy
postanowiono, iŜ dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie m.in. art. 15
ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. zachowują moc do dnia wejścia w Ŝycie przepisów
wydanych na podstawie m.in. art. 18 (odpowiednik ww. art. 15), nie dłuŜej jednak niŜ do dnia
20 października 2008 r.
W art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustawodawca zawarł
upowaŜnienie dla ministrów kierujących działami administracji rządowej, właściwych
w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych lub działalnościach
naleŜących do danego działu do określenia, w drodze rozporządzenia kwestii objętych
wymienionym wyŜej upowaŜnieniem z art. 15 pkt 2 nieobowiązującej juŜ ustawy z dnia
26 kwietnia 2001 r., poszerzając jednocześnie nieznacznie dotychczas obowiązujący zakres
delegacji.
Zatem, obecnie obowiązujące upowaŜnienie – przewidziane w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia
18 marca 2008 r. – nakłada na właściwych ministrów, o których mowa wyŜej, nie tylko – jak
dotychczas, obowiązek określenia w drodze rozporządzenia warunków, sposobu i trybu
przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę
umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb
ponoszenia - ale takŜe, określenia trybu pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu
umiejętności. Określenie powyŜszych kwestii powinno nastąpić przy uwzględnieniu
odrębności w wykonywaniu zawodów lub działalności w państwach członkowskich oraz
specyfikę i szczególne wymagania dotyczące wykonywania zawodów regulowanych lub
działalności w Rzeczypospolitej Polskiej.
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Przyjęte w projekcie rozporządzenia regulacje zasadniczo nie róŜnią się od zawartych
w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania
zawodu doradcy podatkowego.
Jedyne róŜnice dotyczą:
1) podstawy prawnej wydania rozporządzenia, którą stanowi obecnie art. 18 pkt 2 ustawy
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, który jest odpowiednikiem art. 15 pkt 2
nieobowiązującej juŜ ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r.;
2) uzupełnienia określonych w § 1 rozporządzenia kategorii obywateli, których dotyczą
regulacje projektowanego aktu wykonawczego, o obywateli Konfederacji Szwajcarskiej,
których zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
dotyczą unormowania tej ustawy, a zatem równieŜ wydane na jej podstawie
rozporządzenia;
3) wskazania w § 1 rozporządzenia rozszerzonego przez ustawodawcę zakresu delegacji do
wydania niniejszego rozporządzenia. Art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
niejako uzupełnił delegację art. 15 pkt 2 stanowiącego podstawę dla wydania obecnie
obowiązującego w omawianym zakresie rozporządzenia w sprawie testu umiejętności
przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy
podatkowego, o kwestie dotyczące trybu pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie
testu umiejętności.
W dotychczas obowiązującym rozporządzeniu przyjęto, iŜ koszty przeprowadzania testu
umiejętności ustala się w sposób przyjęty dla przeprowadzania egzaminów na doradcę
podatkowego oraz:
− opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności wnoszone są na rachunek
bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem testu
umiejętności (§ 16 ust. 4 rozporządzenia),
− w razie rezygnacji ze zdawania testu umiejętności dokonana wpłata podlega
zwrotowi, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Komisji Egzaminacyjnej
o rezygnacji, nie później niŜ na 14 dni przed terminem testu umiejętności (§ 17
ust. 3 rozporządzenia).
Biorąc pod uwagę powyŜsze, naleŜało uznać, iŜ wprowadzone w obowiązującym
rozporządzeniu w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania
kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uregulowania ww. § 16 ust.
4 i § 17 ust. 3 regulują kwestie, o które została rozszerzona delegacja art. 18 pkt 2 ustawy
z dnia 18 marca 2008 r., w związku z czym w projektowanym rozporządzeniu
wystarczające jest ich powtórzenie;
4) § 2 ust. 1 rozporządzenia wskazuje, iŜ w określonych okolicznościach właściwy organ
moŜe uzaleŜnić decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych od odbycia testu
umiejętności, którego zakres tematyczny organ ustala w drodze postanowienia.
Określenie tych szczególnych okoliczności nastąpiło w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej. W dotychczas obowiązującym rozporządzeniu kwestie
dotyczące tych okoliczności były uregulowane w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia
2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych;
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5) wskazania w § 2 ust. 2 rozporządzenia, który odsyła do przepisów ustawy z dnia 5 lipca
1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443) Dziennika Ustaw,
w którym ogłoszono ostatni tekst jednolity ww. ustawy;
6) ujednolicenia oznaczenia stosowanego dla określenia osoby przystępującej do testu
umiejętności („zdający”) – w zakresie dotyczącym jedynie przebiegu tego testu i udziału
w nim danej osoby (zmiany w § 5 ust. 1, § 7 ust. 5, § 12, § 14 ust. 1, § 15).
Dotychczasowe rozporządzenie posługiwało się zamiennie określeniami „zdający”,
„egzaminowany” i „wnioskodawca”, niezaleŜnie od etapu postępowania związanego
z przeprowadzaniem testu umiejętności (tj. czy osoba dopiero składa wniosek
o przeprowadzenie testu umiejętności, czy jest w trakcie odbywania tego testu, czy teŜ
juŜ do niego przystąpiła). W zaprojektowanej regulacji określenie „wnioskodawca” - w
znaczeniu w jakim odnosi się do osoby faktycznie przystępującej juŜ do testu
umiejętności bądź tej, która juŜ do niego przystąpiła - zamieniono na określenie
„zdający”. Określeniem tym zastąpiono równieŜ słowo „egzaminowany”, z którego
zrezygnowano w niniejszym rozporządzeniu;
7) doprecyzowania kwestii oceny zadania będącego elementem części pisemnej testu
umiejętności, poprzez wskazanie, iŜ rozwiązanie tego zadania oceniane jest w skali od 0
do 20 punktów (§ 8 ust. 2);
8) nadania § 10 ust. 2 analogicznego brzmienia do § 8 ust. 3, z uwagi na fakt, iŜ oba te
przepisy dotyczą warunków zaliczenia odpowiednio: § 10 ust. 2 – części ustnej i § 8 ust.
3 – części pisemnej testu umiejętności;
9) wprowadzenia w § 18 rozporządzenia przepisu uchylającego dotychczas obowiązujące
w przedmiotowym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do
wykonywania zawodu doradcy podatkowego (Dz.U. Nr 41, poz. 387).
Wobec powyŜszego naleŜy podkreślić, iŜ treść regulacji projektowanego rozporządzenia
powtarza postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania
zawodu doradcy podatkowego, a róŜnice mają charakter techniczny (ujednolicenie
nomenklatury) lub formalny, gdyŜ odsyłają do aktualnie obowiązujących przepisów,
stanowiących niejako odpowiedniki przepisów, do których odesłania dotychczas prowadziły.

Ocena skutków regulacji
W ocenie skutków regulacji odniesiono się do obowiązującego stanu prawnego uregulowanego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie testu
umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu
doradcy podatkowego, - stąd teŜ naleŜy stwierdzić, iŜ regulacja zaprojektowanego
rozporządzenia nie wywołuje innych skutków, niŜ skutki wynikające z dotychczas
obowiązującego w przedmiotowym zakresie ww. rozporządzenia.
1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny
Przepisy rozporządzenia dotyczą osób przystępujących do testu umiejętności, który – w
określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
okolicznościach - stanowi element fakultatywny procedury uznawania kwalifikacji
zawodowych doradców podatkowych.
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2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji
Projekt niniejszego rozporządzenia zostanie udostępniony, z chwilą przekazania do uzgodnień
z członkami Rady Ministrów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414), w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Ponadto tekst projektu rozporządzenia zostanie skonsultowany z Krajową Radą Doradców
Podatkowych, który to organ – zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
16 kwietnia 2004 r. w sprawie upowaŜnienia do uznawania nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
(Dz.U. Nr 80, poz. 740) – jest upowaŜniony do uznawania nabytych w państwach Unii
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.
3. Wyniki analizy wpływu projektowanej regulacji na:
a) sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i budŜety jednostek
samorządu terytorialnego – projektowana regulacja rozporządzenia nie wywiera
skutków finansowych dla budŜetu państwa i budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego,
b) rynek pracy – nie przewiduje się wpływu projektowanej regulacji na rynek pracy.
c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie
przedsiębiorstw – projektowane rozporządzenie nie wywiera wpływu na
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw,
d) sytuację i rozwój regionalny – projektowane rozporządzenie nie wywiera wpływu
na sytuację i rozwój regionów.
4. Wskazanie źródeł finansowania
Projektowana regulacja nie pociąga za sobą kosztów finansowych.
5. Wstępna ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.
Materia regulowana projektowanym rozporządzeniem znajduje się w gestii państw
członkowskich i nie podlega harmonizacji.
6. Informacja o notyfikacji
Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.
7. Informacja o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem w trybie przepisów
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej.
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