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Ewa Usowicz
zastępca redaktora naczelnego
„Rzeczpospolitej”

CC
zasy, kiedy z usług firm doradztwa podatkowego korzystały głównie 
duże przedsiębiorstwa, dawno minęły. To już nie jest towar 
z wyższej półki – coraz chętniej kupują go małe i średnie firmy. 
Również one są zainteresowane optymalizacją kosztów, 

a w kryzysowych czasach liczą pieniądze skrupulatniej niż rynkowe giganty.
Nawet największe firmy doradcze nie brzydzą się już obsługiwaniem 
mniejszych przedsiębiorców. Powiedzmy sobie szczerze: wymusił to rynek, 
rosnąca konkurencja i spadające stawki za doradztwo. Najważniejsze jednak, 
że pracy nie ubywa, a suma mniejszych zleceń potrafi zapewnić 
satysfakcjonujący przychód.
Tradycyjnie klientów napędzają też doradcom zmieniające się przepisy 
– np. ostatnia nowelizacja VAT przyniosła sporo nowych zleceń. Podobnie jak...
polskie regulacje sprzeczne z prawem unijnym.
Zmienia się rynek, ale i, na szczęście, myślenie o podatkach. Coraz więcej osób
zwraca się do doradców, zanim założy firmę. Planują działalność, 
analizując najpierw jej skutki podatkowe.
Mimo narzekania, że na rynku bywa trudniej, machina doradztwa podatkowego
wciąż się świetnie kręci. Nasz tegoroczny ranking pokazuje, że przychody 
spadły zaledwie pięciu firmom, a pozostałym, z tej części zestawienia, wzrosły!
Zgrzyty słychać tylko wtedy, gdy mówi się o otwarciu zawodu.

Doradztwo
przestaje 
być luksusem

∑Nie zmieniliśmy przyjętej
wcześniej zasady, zgodnie z
którą największe firmy dorad-
cze prezentujemy w dwóch
oddzielnych zestawieniach:
według liczby doradców po-
datkowych >patrz tabele obok
i na stronach 12 – 15 oraz wy-
sokości przychodów >patrz
tabela na stronie 4.

∑ W pierwszej części rankingu
kluczowa była liczba dorad-
ców podatkowych pracują-
cych na rzecz danej spółki czy
kancelarii prawniczej. Gdy
była jednakowa, o pierwszeń-
stwie decydowała liczba osób
z uprawnieniami do wykony-
wania czynności doradztwa
podatkowego (tj. adwokatów,
radców prawnych i biegłych
rewidentów).

∑ Do udziału w naszym zesta-
wieniu zaprosiliśmy kancela-
rie i spółki zatrudniające co
najmniej dwóch doradców
podatkowych. Liczył się stan
na dzień składania ankiet.

∑Pod uwagę braliśmy tylko te
osoby, które pracują na stałe
w danej firmie doradczej lub
współpracują z nią na wyłącz-
ność. Nie uwzględniliśmy do-
radców związanych z daną fir-
mą tymczasowo lub okazjonal-
nie.

∑ W drugiej części rankingu wy-
łoniliśmy największe firmy
według przychodów netto
uzyskanych w 2011 roku stric-
te z doradztwa podatkowego.
Nie braliśmy pod uwagę
wpływów uzyskanych m.in.
z działalności szkoleniowej,
wydawniczej oraz usługowe-
go prowadzenia ksiąg rachun-
kowych. Opieraliśmy się
na danych nadesłanych nam
przez kancelarie i spółki, któ-
re wyraziły wolę udziału w tej
części rankingu.

∑Informacje zbieraliśmy od
uczestników zestawienia. Wtro-
sce o wiarygodność rankingu
irzetelny obraz stanu osobowe-
go kancelarii i spółek w miarę
naszych możliwości zweryfi-
kowaliśmy otrzymane dane.

∑Trzecia część rankingu, po-
dobnie jak w poprzednich
edycjach, ma charakter jako-
ściowy. Poprosiliśmy uczestni-
ków, by wskazali w swoim śro-
dowisku najlepszych specjali-
stów w poszczególnych dzie-
dzinach prawa podatkowego
>patrz tabela na stronie 8.

∑ W czwartej części rankingu
wyróżniliśmy w porozumie-
niu z ekspertami zewnętrzny-
mi firmę najbardziej zaanga-
żowaną w działalność pro bo-
no >patrz strona 16. Chodzi o

nieodpłatnie świadczone do-
radztwo podatkowe na rzecz
potrzebujących go osób, or-
ganizacji społecznych i insty-
tucji publicznych.

∑ Po raz kolejny przygotowali-
śmy też zestawienie, którego
celem było pokazanie dyna-
micznego rozwoju branży
na podstawie przychodów.
Wielkość przyrostu ustalali-
śmy procentowo i kwotowo,
porównując wzrost przycho-
dów uzyskanych w 2011 roku
do tych z poprzedniego roku
>patrz tabela na stronie 7.

∑Prezentujemy też regionalne
rynki usług doradztwa podat-
kowego. W tabelach dotyczą-
cych poszczególnych woje-
wództw umieściliśmy kancela-
rie w kolejności ustalonej we-
dług liczby doradców podat-
kowych oraz innych osób z
uprawnieniami >patrz stro-
na 9.

∑ Uczestnicy naszego zestawie-
nie mieli też możliwość pre-
zentacji (poza konkursem)
swoich sukcesów odniesio-
nych w 2011 r., czyli prestiżo-
wej transakcji z ich udziałem,
wyróżnienia lub sprawy wy-
granej przed sądem >patrz
tabela na stronie 11, oraz klu-
czowych klientów >patrz
tabela na stronie 10.

Klucz do sukcesu
KRYTERIA RANKINGU | W szóstej edycji rankingu „Rzeczpospolitej”
prezentujemy największe i najlepsze firmy oraz kancelarie
świadczące usługi doradztwa podatkowego. Po raz czwarty
przyznaliśmy wyróżnienie za działalność pro bono
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1 (1) PwC 128 19

2 (2) Deloitte 113 5

3 (3) KPMG 93 11

4 (4) Ernst & Young 81 11

5 (5) MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 28 9

6 (6) Roedl, Majchrowicz-Bączyk 20 14

7 (7) ISP Modzelewski i Wspólnicy 20 7

8 (9) TPA Horwath Sztuba Kaczmarek 18 —

9 (8) Accreo Taxand 17 2

10 (10) Ożóg i Wspólnicy 15 3

11 (12) Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, Maciej Grochulski 13 —

12 (11) ECDDP 11 2

13 (16) GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy 10 5

14 (18) Grant Thornton Frąckowiak 9 6

15 (16) Salans 9 2

16 (14) Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy 9 1

17 Tax-Net 8 —

18 (22) Gumułka 7 6

19 (13) Marciniuk i Wspólnicy 7 4

20 (26) Marek Kolibski, Andrzej Nikończyk, Michał Dec & Partnerzy 7 1

21 (15) BDO 6 25

22 (41) ECA Auxilium 6 18

23 (24) DLA Piper Wiater 6 1

24 (33) EOL 6 —

24 (20) Independent Tax Advisers 6 —

24 (26) Taxpoint 6 —

27 (23) RSM Poland KZWS 5 4

28 KR Audyt 5 2

28 Russell Bedford Poland 5 2

30 (28) Bogusław Wolniewicz 5 1

31 (20) KPT 5 —

31 Taxplan 5 —

33 Kochański Zięba Rapala i Partnerzy 4 4

34 BWHS 4 3

34 (24) Domański Zakrzewski Palinka 4 3

34 (42) Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 4 3

37 Krzysztof Modzelewski 4 1

37 (33) Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy 4 1

37 (29) Parulski i Wspólnicy 4 1

40 (33) Axon Tax 4 —

40 (33) Mazars 4 —

40 (29) White & Case 4 —

43 (44) Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy 3 2

44 (44) Linklaters 3 1

44 (32) PKF Consult 3 1

46 DMS Tax 3 —

46 (46) Eres 3 —

46 (46) Gide Loyrette Nouel 3 —

46 (54) SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy 3 —

46 (46) Tomasz & Rafał Ziółkowscy 3 —

46 (46) ZETT 3 —

52 (53) Forystek i Partnerzy 2 15

53 P.J. Sowisło & Topolewski 2 7

54 (57) Tax Leader 2 2

54 (54) ECCOM 2 2

56 (46) Greenberg Traurig Grzesiak 2 1

56 (43) A.F.O. 2 1

58 Anna Dąbrowska, Elżbieta Ruczaj-Urbanik 2 —

58 (60) Graczyk 2 —

58 J. Pustuł, M. Przywara 2 —

58 (57) Mariusz Gotowicz 2 —

58 (33) Maxim  2 —

58 Przemysław Rosicki 2 —

58 Śląskie Centrum Podatków 2 —

58 (46) TCA Advisers 2 —

Największe firmy 
według liczby doradców podatkowych
Pozycja Firma/kancelaria Doradcy Pozostałe 
(pozycja podatkowi osoby
w ub.r.) uprawnione

do doradztwa
podatkowego 

Ranking firm doradztwa podatkowego przygotowały Monika Pogroszewska i Justyna Dymińska


