
Organizacja CFE 
Rada 

Rada jest najwyższym organem doradczym. Wydaje zalecenia dla Komitetu Wykonawczego i  
Walnego Zgromadzenia. Składa się z jednego przedstawiciela z każdej organizacji narodowej. Zajmuje 
się sprawami dotyczącymi zawodu doradcy podatkowego oraz strategii CFE. 

Walne Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem zarządzającym CFE, w którym każdy kraj jest 
reprezentowany przez maksymalnie sześciu delegatów (obserwatorzy – przez dwóch delegatów). 
Gremium to m.in. podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia członków i obserwatorów oraz zmian 
Statutu. Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Komitetu Wykonawczego i 
zatwierdza sprawozdania finansowe oraz budżet. 

Komitet Wykonawczy (Zarząd) 

zajmuje się bieżącym zarządzaniem CFE. Zdaje sprawozdanie ze swych działań Walnemu 
Zgromadzeniu. Składa się z co najmniej 8 członków: przewodniczącego (wybieranego przez Walne 
Zgromadzenie na dwuletnią kadencję), 3 wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego, skarbnika, 
przewodniczącego Komitetu Podatkowego i przewodniczącego Komitetu ds. Zawodowych. 

Komitet Podatkowy 

Jego głównym zadaniem jest krytyczna analiza podatkowego prawodawstwa oraz orzecznictwa. 
Opinie Komitetu w sprawach podatkowych koncentrują się zwłaszcza na problemach praktycznego 
stosowania przepisów oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komitet często 
akcentuje potrzebę uproszczenia przepisów podatkowych. Opinie Komitetu Podatkowego CFE są 
wysoko cenione przez instytucje europejskie i przez OECD ze względu na ich obiektywny charakter i 
praktyczne doświadczenie autorów. Komitet składa się z ekspertów reprezentujących 33 organizacje 
członkowskie CFE, z 24 krajów europejskich. 

Komitet ds. Zawodowych 

zajmuje się kwestiami praktyki zawodowej i regulacji w tym zakresie. W tym celu przygotowuje 
stanowiska, które są przekazywane Komisji Europejskiej, innym organom Unii Europejskiej oraz 
rządom, a także innym zainteresowanym podmiotom. Komitet angażuje się w sprawy zawodowe, 
m.in. poprzez publikowanie standardów zawodowych dla doradców podatkowych, aktywne 
wspieranie inicjatyw unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, czuwanie nad 
przestrzeganiem praw doradców podatkowych oraz zachęcanie do swobodnego przepływu doradców 
podatkowych pomiędzy poszczególnymi państwami. 

Komitety ad hoc 

mogą być powoływane przez Walne Zgromadzenie i Komitet Wykonawczy w celu przygotowania i 
wykonywania specjalnych zadań. Tworzone są na określony czas lub na potrzeby wykonania 
określonego zadania. 



Komitet doradczy byłych Przewodniczących 

obejmuje wszystkie osoby pełniące dotychczas tę funkcję w CFE. 


