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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców
podatkowych

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. 
o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, 
poz. 443, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób, tryb i zakres 
podawania do publicznej wiadomości danych doty-
czących osób wpisanych na listę doradców podatko-
wych.

§ 2. 1. Minister właściwy do spraw finansów pub-
licznych podaje do publicznej wiadomości następują-
ce dane dotyczące osób wpisanych na listę doradców 
podatkowych:

1) numer i datę wpisu na listę;

2) imię i nazwisko doradcy podatkowego;

3)  miejsce wykonywania czynności doradztwa podat-
kowego (siedzibę).

2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeka-
zuje ministrowi właściwemu do spraw finansów pub-
licznych dane, o których mowa w ust. 1, w terminie 
14 dni od dnia dokonania wpisu na listę doradców po-
datkowych.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, są ogłaszane 
przez ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych w Dzienniku Urzędowym Ministra Finan-
sów w terminie 60 dni od dnia ich przekazania przez 
Krajową Radę Doradców Podatkowych.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do 
skreśleń z listy doradców podatkowych.

§ 3. 1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych 
w terminie do dnia 15 lutego każdego roku przekazuje 
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicz-
nych zmiany danych dotyczące osób wpisanych 
na listę doradców podatkowych zaistniałe do dnia 
31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicz-
nych corocznie, w terminie do dnia 31 marca, ogłasza 
w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów zmiany 
danych, o których mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych 
w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przekaże ministrowi właściwemu do 
spraw finansów publicznych dane dotyczące skreśleń 
z listy doradców podatkowych dokonanych w okresie 
od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

3)  Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem 
był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania nie-
których przepisów ustawy o doradztwie podatkowym 
(Dz. U. Nr 107, poz. 940, z 2004 r. Nr 52, poz. 516 oraz 
z 2005 r. Nr 193, poz. 1616), które na podstawie art. 11  
ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 
o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 122, poz. 826) w części dotyczącej podawania do 
publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisa-
nych na listę doradców podatkowych traci moc z dniem 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej 
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 130, poz. 829 i Nr 180, 
poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1676 
oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 122, poz. 826.




