
 
UCHWAŁA NR 630 /1/ 2015 

KOMISJI EGZAMINACYJNEJ  
 

z dnia 16 stycznia 2015 r.  
 

w sprawie zaliczenia poszczególnych egzaminów z prawa podatkowego w postępowaniu 
na biegłego rewidenta osobom posiadającym uprawnienia inspektora kontroli 

skarbowej lub doradcy podatkowego  
 

Na podstawie art. 8 ust. 2 w związku art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.1) oraz § 19 ust. 
2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 
postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 1611) uchwala się, co 
następuje:  
 
 § 1. Kandydat na biegłego rewidenta posiadający uprawnienia inspektora kontroli 

skarbowej lub tytuł doradcy podatkowego może złożyć do Komisji Egzaminacyjnej wniosek  

o zaliczenie egzaminu z prawa podatkowego w ramach postępowania kwalifikacyjnego. 

 § 2. 1. Wniosek kandydata na biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1, dotyczy 

wyłącznie zaliczenia jednego egzaminu z prawa podatkowego, o którym mowa w uchwale Nr 

2633/49a/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na 

biegłych rewidentów. 

2. Do wniosku kandydat na biegłego rewidenta obowiązany jest załączyć dowód 

uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku oraz dokumenty, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 

4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych 

rewidentów. 

 § 3. Komisja Egzaminacyjna zwalnia kandydata na biegłego rewidenta z egzaminów 

obejmujących wiedzę z zakresu prawa podatkowego na podstawie dokumentów, o których 

mowa w § 2 ust. 2. 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r. 

 
 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2012 r. poz. 1166, z 
2013 r. poz. 1036 oraz z 2014 r. poz. 768. 
 


