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W ITO LD  D ĄBRO W SKI 

adwokat

Je szcze  o rozliczeniach za prowadzenie spraw  
cudzoziem ców  dewizowych

W artyku le  „Rozliczenia wynagrodzeń za prowadzenie spraw  cudzo
ziemców dewizowych” („P alestra” n r 4 z 1959 r.) ustalono sposób roz
liczania przez adwokata-członka zespołu otrzym ywanego wynagrodzenia 
za prowadzenie spraw  cudzoziemców dewizowych, m ając na względzie 
stanowisko organów finansowych zajm owane przez nie w dacie pisania 
artyku łu  (lu ty  1959 roku). Zgodnie więc z tym  stanowiskiem  podano, 
że wynagrodzenie adwokata w zespole — w razie podjęcia honorarium  
w eksporcie w ew nętrznym  — będzie odpowiadało sumie w złotych w y
nikłej z przemnożenia zagranicznych środków płatniczych przez złote 
według kursu  stosowanego w. eksporcie w ew nętrznym . Ustalona w ten 
sposób kwota w złotych była wysokością otrzym ywanego w ynagrodze
n ia i stanow iła między innym i podstawę do w ym iaru podatku od w y
nagrodzenia.

Rada Adwokacka w W arszawie, nie zgadzając się z takim  ujęciem 
sprawy, wystąpiła do M inisterstw a Finansów z prośbą, aby przy usta
laniu podstawy w ym iaru podatku od wynagrodzenia omawiane hono
rarium  było obliczane według kursu  specjalnego (podstawowego z do
płatą). Odpowiedzią na powyższe jest pismo M inisterstw a Finansów 
treści następującej:

Ministerstwo Finansów Warszawa, dnia 26 maja 1959 r.
Departament Podatków i Opłat 

Nr PO. 3775/4/59

Rada Adwokacka w Warszawie 
Al. Ujazdowskie 49

W związku z pismem z dnia 21.111.1959 r. Ministerstwo Finansów 
wyjaśnia, że w  przypadku otrzymania przez adwokatów członków  
zespołów adwokackich honorariów w walutach zagranicznych, do
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obliczania podatku od wynagrodzeń przyjmuje, się kwotę w yn ika 
jącą z przeliczenia waluty zagranicznej wg kursu ustalonego przez 
NBP, tj. bądź według kursu specjalnego, bądź według kursu podsta
wowego z dopłatą zgodnie z obwieszczeniami Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicz
nych, ogłoszonymi w  Monitorze Polskim.

Zasada ta ma zastosowanie m. in. również i w  tych przypadkach, 
w  których honorarium (całe lub część) jest realizowane za pośred
n ictw em  Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Dyrektor Departamentu  
(J. Gabian)

Z pisma powyższego wynika, że bez względu na to, czy w ynagrodze
nie otrzym yw ane za prow adzanie spraw  cudzoziemca dewizowego w y
płacane jest przy przerachow aniu zagranicznych środków płatniczych 
według kursu  specjalnego (podstawowego z dopłatą), czy też pobierane 
w eksporcie w ew nętrznym  przez Bank PKO — dla ustalenia podstawy 
w ym iaru podatku od wynagrodzeń w złotych należy brać pod uwagę 
tylko przeliczenia według kursu  specjalnego (podstawowego z dopłatą). 
Według tych sam ych zasad należy dokonywać rozliczeń z zespołem 
z ty tu łu  otrzym anego wynagrodzenia.

Jeżeli więc adwokat — członek zespołu otrzym uje z zagranicy przez 
Bank wynagrodzenie w wysokości np. 50 dolarów USA, to dla ustalenia 
wysokości wynagrodzenia w złotych kwotę 50 dolarów należy przem no
żyć po kursie  specjalnym  (obecnie 24 zł za dolara) bez względu na to, 
że część (30 dolarów) będzie można zużyć w eksporcie wew nętrznym . 
O trzym am y więc 24 zł x 50 doi. =  1.200 zł, która to sum a będzie w yra
żonym w złotych wynagrodzeniem  adwokata członka zespołu, przedsta
wionym do rozliczenia z zespołem.

Ułatwia to w znacznym stopniu dokonanie rozliczeń z zespołem i na 
pewno zachęci adwokatów do przyjm ow ania jak  najw iększej ilości 
spraw  cudzoziemców dewizowych.


