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Polsko-Ukraińska konferencja we Lwowie 
12 maja 2012 r. we Lwowie odbyła się pierwsza, historyczna, polsko-ukraińska 
konferencja doradców podatkowych. Konferencja została zorganizowana przez 
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (PO KIDP) przy 
pomocy Komisji Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Po-
datkowych (KRDP) oraz Ukraińskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych 
(СПКУ).  

 

Uczestnikami konferencji byli między innymi: Леонід Рубаненко – Prezydent СПКУ, 

Bożena Pacek – Przewodnicząca PO KIDP, Людмила Рубаненко – Kierownik grupy 

ekspertów przy СПКУ, dr Jacek A. Zieliński – Wiceprzewodniczący KRDP oraz do-

radcy podatkowi z Polski i Ukrainy. Tematem konferencji zorganizowanej w formie 

interaktywnej dyskusji, było “Doradztwo podatkowe na Ukrainie – teraźniejszość i 

przyszłość profesji”. Tematyka ta wzbudziła ogromne zainteresowanie i gorącą dys-



 
 

kusję wśród uczestników. Prezydent СПКУ, Pan Леонід Рубаненко wygłosił wykład 

na temat doradztwa podatkowego na Ukrainie, natomiast Pani Людмила Рубаненко 

(Kierownik grupy ekspertów przy СПКУ) wyjaśniła, jaką rolę spełniają doradcy po-

datkowi w ukraiński systemie podatkowym. Polscy doradcy podatkowi dowiedzieli 

się, z jakimi trudnościami i problemami spotykają się w swojej pracy doradcy podat-

kowi na Ukrainie. Natomiast w celu zarysowania i przybliżenia gościom z Ukrainy 

wątpliwości i trudności, z jakimi spotykamy się w naszej polskiej doradczej rzeczywi-

stości Pan Marcin Rymaszewski – wiceprzewodniczący PO KIDP wygłosił referat na 

temat „Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów w świetle praktyki i orzecz-

nictwa podatkowego”. Zainspirowało to obecnych na konferencji do dyskusji i wy-

miany poglądów na ww. temat w kontekście rozwiązań i praktyk stosowanych w obu 

krajach.  

W konsekwencji okazało się, że problemy z prawidłowymi rozliczeniami podatków, 

interpretacją oraz stosowaniem prawa zwłaszcza podatkowego są wszędzie podob-

ne i nie ma znaczenia, za którą granicą się pojawiają. Można stwierdzić, iż problemy 

i zagadnienia podatkowe istnieją ponad granicami. 

Poza udziałem w konferencji, doradcy podatkowi z Polski i Ukrainy oraz zaproszeni 

goście odbyli szereg rozmów w sprawie zacieśnienia przyszłej współpracy pomiędzy 

doradcami z danych krajów, jak również pomiędzy organizacjami samorządu dorad-

ców podatkowych z Polski i Ukrainy. Rozmowy były bardzo owocne - służyły obszer-

nej wymianie informacji na temat samorządów doradców podatkowych w krajach, ich 

struktur organizacyjnych, zakresu działalności oraz zasad przynależności doradców 

do wspomnianych struktur. Uczestnicy rozmów wstępnie porozumieli się w sprawie 

dalszej współpracy, między innymi co do wspólnej organizacji kolejnych seminarium. 

Należy podkreślić, że udział w pierwszej historycznej polsko-ukraińskiej konferencji 

był ciekawym doświadczeniem w zakresie pracy korporacji doradców podatkowych 

w tych krajach, ich planów na przyszłość, oraz problemów obu Izb doradców podat-

kowych.  

Podsumowując, należy stwierdzić, iż inicjatywa PO KIDP dotycząca nawiązania 

„przygranicznej współpracy doradców polsko-ukraińskich okazała się trafiona. Nale-

ży mieć nadzieję, że w przyszłości zaowocuje trwałym nawiązaniem stosunków do-

radców podatkowych obu krajów w zakresie wspólnych działań nie tylko na poziomie 

centralnym, a może nade wszystko na poziomie struktur regionalnych. 
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