
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 września 2018 r. 

Poz. 1687 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

Na podstawie art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 377, 650, 

723 i 1669) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami admi-

nistracyjnymi w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej 

z tymi obowiązkami stanowiące podstawę do zasądzania przez sąd kosztów zastępstwa prawnego, zwane dalej „wynagro-

dzeniem doradcy podatkowego”. 

§ 2. 1. Wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w pierwszej in-

stancji: 

1) w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, przy wartości przedmiotu sprawy: 

a) do 500 zł – 90 zł, 

b) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł, 

c) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł, 

d) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł, 

e) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł, 

f) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł, 

g) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł, 

h) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł, 

i) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł; 

2) w pozostałych sprawach – 480 zł. 

2. Wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w drugiej instancji: 

1) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 

75% kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam doradca 

podatkowy – 100% tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł; 

2) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi 

kasacyjnej – 50% kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten 

sam doradca podatkowy – 75% tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł; 

3) za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 50% kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1, 

a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy, nie sporządził i nie wniósł kasacji – 

75% tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł; 

4) w postępowaniu zażaleniowym – 240 zł. 
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§ 3. 1. Podstawę zasądzenia wynagrodzenia doradcy podatkowego stanowią kwoty określone w § 2. 

2. Ustalenie wynagrodzenia przewyższającego kwotę określoną w § 2, ale nieprzekraczającego sześciokrotności tej 

kwoty ani wartości przedmiotu sprawy, następuje, jeśli uzasadnia to niezbędny nakład pracy doradcy podatkowego, a także 

charakter sprawy i wkład pracy doradcy podatkowego w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. 

§ 4. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się 

przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji. 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za 

czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia 

kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. poz. 153). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 




