Co zyskujesz korzystając z usług

doradcy podatkowego?
ÒÒgwarancję profesjonalnego
prowadzenia spraw podatkowych
Twojej firmy. Zmienne, niejasne
i różnie interpretowane przepisy
podatkowe wymagają specjalistycznej
aktualizowanej na bieżąco wiedzy
oraz doświadczenia w rozwiązywaniu
problemów podatkowych. Doradcy
podatkowi stale podnoszą swoje
kwalifikacje – czuwa nad tym
samorząd zawodowy.
ÒÒpoczucie bezpieczeństwa
i możliwość skoncentrowania
się na prowadzeniu firmy.
Udzielenie pełnomocnictwa
doradcy podatkowemu pozwala
na reprezentowanie podatnika
w kontaktach z organami
podatkowymi, skarbowymi
i w postępowaniach przed sądami
administracyjnymi. Prawidłowo
sporządzone i złożone w terminie

deklaracje, wezwanie do urzędu
skarbowego, kontrola podatkowa
w firmie – takie sprawy nie spędzają
snu z powiek przedsiębiorcom
współpracującym z doradcą
podatkowym.
ÒÒwsparcie rozwoju Twojej
firmy. Planowanie i optymalizacja
podatkowa to kluczowy element
zarządzania przedsiębiorstwem.
Ważne decyzje finansowe powinny
być konsultowane z doradcą
podatkowym.
ÒÒKompleksowość usług.
Planowanie i optymalizacja obciążeń
podatkowych, to nie jedyne pole
działania doradców. Służą oni również
wsparciem w sprawach celnych,
dewizowych, kadrowych, płacowych,
egzekucji administracyjnej i przy
pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Przedsiębiorco, pamiętaj!
Doradca podatkowy to więcej niż księgowy. Doradca podatkowy
reprezentuje podatników w sporach przed organami podatkowym,
skarbowymi, a także sądami administracyjnymi.
Doradztwo podatkowe to zawód zaufania publicznego. W krajach Unii
Europejskiej stała współpraca z kancelarią podatkową – już od momentu
założenia firmy – jest standardem, ponieważ pozwala uniknąć sporów
z fiskusem i dotkliwych sankcji finansowych za nieprawidłowości podatkowe.

Aby znaleźć doradcę podatkowego, sprawdzić jego uprawnienia
i uzyskać więcej informacji, wejdź na www.kidp.pl
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Dodatek promocyjny

Doradca
firmy

Podatki i księgowość w firmie tylko z doradcą podatkowym

O

Trudnodziśwyobrazićsobie prowadzenie choćby
małejfirmybezwsparcia
doradcy podatkowego.
Jego wiedza chroni
przedsiębiorców przed kosztownymi
błędami.
Doradcypodatkowiprowadząksięgi
podatkoweirachunkowefirmy,sporządzają i podpisują wszelkie zeznania i
deklaracjepodatkowe,gwarantująpełnąobsługękadrowo-płacową(rozliczają składki i przygotowują deklaracje
ZUS pracowników). To jednak nie
wszystko.Przedsiębiorcamożeliczyć
nauzyskanieporad,opiniiiwyjaśnień
dotyczących obowiązków podatkowych,celnychorazwsprawachegzekucji administracyjnej związanej z tymi
obowiązkami.Doradcamożeteżwystępowaćwimieniuprzedsiębiorcywpostępowaniuprzedorganamipodatkowymiwewszystkichinstancjach,atakżeprzedsądamiadministracyjnymi(w
sprawachpodatkowych,celnychoraz
w sprawach egzekucji administracyjnej)orazudzielaćwsparciawzakresie
doradztwazwiązanegozpomocąpublicznądlaprzedsiębiorcówifunduszamiunijnymi.
–Całaksięgowośćiwszystkiesprawy
podatkowefirmywrękachcertyfikowanego specjalisty to niejedyna korzyśćzewspółpracyzkancelariąpodatkową–mówi–ZbigniewMaciejSzymik,przewodniczącyKomisjiRozwojui
Promocji Zawodu Krajowej Izby DoradcówPodatkowych.–Doradcapodatkowypomożezoptymalizowaćobciążeniapodatkowefirmy–zapłacimy
podatkiwkwocieniewyższejniżprzepisanaaktualnieobowiązującymprawem. Uchronimy swoją firmę przed
problemamiwynikającychzniewłaściwegowywiązywaniasięzobowiązków
podatkowych, a w razie kontroli lub

sporuzurzędemskarbowymlubsprawysądowejbędziemyreprezentowani
przezprofesjonalnegoprzedstawiciela
–doradcępodatkowego.

Wysokiekwalifikacje
Uprawnieniadoradcypodatkowego
posiadająosobylegitymującesięwyższymwykształceniem,którezdałyegzamin państwowy i odbyły praktykę
zawodową.Każdydoradcapodatkowy
jestzobowiązanydostałegodoskonaleniazawodowego,asamorządweryfikujewywiązywaniesięztegoobowiązku
poprzezpunktowysystemocenypodnoszeniakwalifikacjidoradcówpodatkowych.
–Wysokiewymaganiadlakandydatówdozawoduiobowiązekstałegodoskonaleniawiedzy,togwarancjawysokiejjakościusługpodatkowychiksięgowych,atakżeminimalizacjaryzykabłędu,acozatymidzie,ewentualnejszkody pod stronie klienta – dodaje
ZbigniewMaciejSzymik.

Tajemnicazawodowa
Doradcapodatkowymaobowiązek
zachowaćwtajemnicywszelkiefaktyi
informacje,jakiepowziąłwzwiązkuz
wykonywaniem zawodu. Dotyczy to
takżejegowspółpracownikówiinnych
osóbzaangażowanychwświadczenie
usług.Obowiązekzachowaniatajemnicy zawodowej jest nieograniczony w
czasie–trwatakżepowygaśnięciu
umowyzklientemorazpozaprzestaniuwykonywaniazawodualboskreśleniuzlistydoradcówpodatkowych.
Podobnie, jak w przypadku adwokatówiradcówprawnych,doradcępodatkowegomożezwolnićztajemnicy
zawodowejtylkosąd.

–Doradcaijegopracownicymuszą
zachowaćwtajemnicywszystkoto,o
czym dowiedzieli się od klienta w
związku ze świadczeniem usług na
rzeczjegofirmy–wyjaśniaZbigniew
MaciejSzymik.–Wprzypadkukontroli
podatkowejlubwizytykomornikadoradcapodatkowymożeodmówićujawnieniadokumentów(faktur,wyciągów
bankowych, deklaracji podatkowych
itp.),danychiinformacjiuzyskanychod
klienta. Dokumenty klienta przechowywane w kancelarii podatkowej są
chronioneprzeddostępemosóbtrzecich.

Wygoda–szerokizakresusług
Doradcapodatkowyposiadaszczególne uprawnienia do reprezentacji
klientówprzedorganamipodatkowymi i sądami administracyjnymi. Dają
one możliwość wykonywania obok
czynnościpodatkowychiksięgowych
takżeczynnościtypowoprawniczych:
doradztwa,sporządzaniapismprocesowychireprezentacjiprzedorganami
isądami.Doradcapodatkowypodpisujewszelkiedeklaracjepodatkowe,pisma i zeznania, także sporządzone
przezswoichpracowników.Możerównieżsporządzaćpoświadczeniaodpisówdokumentówzazgodnośćzoryginałem.
– Udzielenie pełnomocnictwa doradcypodatkowemuzwalniaprzedsiębiorcęzwszelkichkontaktówzurzędami,akorespondencjazurzęduskarbowegotrafiadokancelarii–dodajeZbigniewMaciejSzymik.–Wraziepostępowania
przed
sądem
administracyjnymdoradcapodatkowy,
podobniejakadwokatczyradcaprawny,reprezentujeprzedsiębiorcę,składającwszelkiepismaiuczestniczącw
rozprawach.Todajemożliwośćskupie-

niasięnaprowadzonejdziałalnościgospodarczej,podczasgdywszelkiesprawypodatkoweiksięgowespoczywają
wrękachspecjalisty.

Bezpieczeństwo
Ważną gwarancją bezpieczeństwa
jestobowiązekubezpieczeniaododpowiedzialnościcywilnejzaszkodywyrządzoneprzywykonywaniuczynności zawodowych doradców podatkowych.ZabrakpolisyOCdoradcapodatkowymożebyćnawetpozbawiony
prawa do wykonywania zawodu. Rękojmięwysokiejjakościusługstanowi
poddaniedoradcówpodatkowychodpowiedzialnościdyscyplinarnejzanaruszenieprzepisówprawaorazzasad
etykizawodowej.
Zdaniemeksperta,wraziepopełnieniabłędumożnaliczyćnaotrzymanie
odszkodowania od ubezpieczyciela
doradcypodatkowego.Zaniezgodnez
prawemlubnieetycznepostępowanie
doradcypodatkowegogrozimuodpowiedzialnośćdyscyplinarna.

Etykazawodowa
Doradcy podatkowi – inaczej niż
większość przedsiębiorców – muszą
przestrzegać zasad etyki zawodowej.
Przepisyteokreślająm.in.zasadydotyczącewykonywaniazawodu,regulują
kwestiezwiązaneztajemnicązawodową, informacją i reklamą, podnoszeniemkwalifikacjizawodowych,atakże
odnosząsiędorelacjizklientami,instytucjamiisądamiorazczłonkamiIzby.
–Prawostawiaprzeddoradcamipodatkowymiznaczniewyższewymaganianiżprzedinnymiprzedsiębiorcami
–przypominaZbigniewMaciejSzymik.
–Szeregdotykowychobowiązkówcią-

żącychnadoradcachpodatkowychwynikazrangidóbr,jakiechronią–wich
rękachspoczywabowiembezpieczeństwofinansowepodatników.

Tytułchronionyprawem
Tylkoosobywpisanenalistędoradcówpodatkowychmająprawowykonywaniategozawoduiużywaniatytułu
„doradca podatkowy”, który podlega
ochronieprawnej.Obecnienanaszym
rynkudziaławielepodmiotówoferujących obsługę podatkową i księgową.
Niewszyscypodatnicydostrzegająróżnicępomiędzyksięgowymadoradcą
podatkowym,podczasgdysąonebardzoistotneistanąsięjeszczewyraźniejszepowejściuwzmianwynikającychz
deregulacji.
– Aby korzystać z wszystkich gwarancji,jakiezapewniawspółpracazdoradcąpodatkowym,należysprawdzić,
czyposługujesięontymtytułemzgodniezprawem,czyliczyjestwpisanyna
listę doradców podatkowych – radzi
ZbigniewMaciejSzymik.–Jeślichcemy
mieć pewność, że współpracujemy z
certyfikowanymdoradcąmożemyzajrzeć do serwisu internetowego KIDP,
gdzie znajdziemy aktualizowaną na
bieżącolistędoradcówpodatkowych.
Serwis umożliwia wyszukanie doradcypodatkowegonietylkoznaszej
okolicy,aletakżezterenucałegokraju.
Pozwoliteżsprawdzić,czyosobapodającasięzadoradcępodatkowegoposiadawymaganeprawemuprawnieniado
wykonywaniategozawodu.
–Korzystajączusługdoradcypodatkowegozawszenależypytaćonumer
wpisunalistędoradcówiżądaćprzedstawieniaaktualnejpolisyubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej –
dodajeZbigniewMaciejSzymik.
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