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Na podstawie art. 41a ust. 2 oraz art. 41b ust. 2 
ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatko-
wym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443, z późn. zm.1)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wynagrodzenie za 
czynności doradcy podatkowego w postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi w sprawach obo-
wiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach  
egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiąz-
kami stanowiące podstawę do zasądzania przez sąd 
kosztów zastępstwa prawnego, zwane dalej „wyna-
grodzeniem doradcy podatkowego”, oraz szczegóło-
we zasady ponoszenia kosztów pomocy prawnej 
udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowione-
go z urzędu.

§ 2. 1. Zasądzając wynagrodzenie doradcy podat-
kowego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pra-
cy doradcy podatkowego, a także charakter sprawy 
i wkład pracy doradcy podatkowego w przyczynienie 
się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

2. Podstawę zasądzenia wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 1, stanowią kwoty określone w § 3. Wy-
nagrodzenie to nie może być wyższe niż sześciokrotna 
kwota określona w § 3 ani nie może przekraczać war-
tości przedmiotu sprawy.

3. W sprawach, w których strona korzysta z pomo-
cy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego 
ustanowionego z urzędu, opłatę, o której mowa w § 4 
ust. 1 pkt 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od to-
warów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynno-
ści w przepisach o podatku od towarów i usług, obo-
wiązującą w dniu orzekania o tej opłacie.

§ 3. 1. Kwota wynagrodzenia doradcy podatkowe-
go w postępowaniu przed sądem administracyjnym 
wynosi w pierwszej instancji:

1)  w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia 
jest należność pieniężna, przy wartości przedmio-
tu sprawy:

a) do 500 zł — 60 zł,

b) powyżej 500 zł do 1500 zł — 180 zł,

c) powyżej 1500 zł do 5000 zł — 600 zł,

d) powyżej 5000 zł do 10 000 zł — 1200 zł,

e) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł — 2400 zł,

 f) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł — 3600 zł,

g) powyżej 200 000 zł — 7200 zł;

2) w pozostałych sprawach — 240 zł.

2. Wynagrodzenie doradcy podatkowego w postę-
powaniu przed sądem administracyjnym wynosi 
w drugiej instancji:

1)  za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz 
udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Ad-
ministracyjnym — 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 120 zł;

2)  za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej  
albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do 
wniesienia skargi kasacyjnej — 50% kwoty wyna-
grodzenia 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 120 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 podatko-
wy, nie sporządził i nie wniósł kasacji — 75% tej 
kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

4) w postępowaniu zażaleniowym — 120 zł.

§ 4. 1. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzie-
lonej przez doradcę podatkowego ustanowionego 
z urzędu ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

1)  opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% kwot  
wynagrodzenia, o których mowa w § 3, oraz

2)  niezbędne, udokumentowane wydatki doradcy 
podatkowego.

2. Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej po-
mocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że 
opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.

3. W sprawie, w której kosztami postępowania zo-
stał obciążony przeciwnik strony korzystającej z po-
mocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego 
ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa 
w ust. 1, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności 
ich egzekucji.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.2) 

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. 
w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatko-
wego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy 
prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu 
(Dz. U. Nr 212, poz. 2075), które traci moc z dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 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).
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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

1)  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.




