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Sprawozdanie delegatów KRDP z udziału  

w Zgromadzeniu Ogólnym Confédération Fiscale Européenne 
w dniach 20-21 września 2012 r. w Bukareszcie 

 

W dniach 20-21 września 2012 r. w Bukareszcie delegaci KRDP – Tomasz Michalik, 
Przewodniczący KRDP, Dr Jacek A. Zieliński, Wiceprzewodniczący KRDP oraz 
Hanna Filipczyk, członek KRDP uczestniczyli w Zgromadzeniu Ogólnym zorganizo-
wanym przez Confederation Fiscale Europeenne (CFE).  

Celem Zgromadzenia było podjęcie decyzji o ostatecznym rozwiązaniu dotychcza-
sowej organizacji i zastąpienia jej nową. W konsekwencji zapewniono kontynuację 
działalności CFE, która obecnie funkcjonować będzie jako stowarzyszenie na pod-
stawie prawa belgijskiego. Kolejnym punktem obraz Zgromadzenia Ogólnego było 
wybranie nowych władz CFE. Nowym Przewodniczącym CFE został Jiří Nekovář 
(Republika Czeska), który został wybrany na kolejne dwa lata, zastępując Stephena 
Coleclough (Wielka Brytania), który kierował CFE przez ostatnie 4 lata. Należy 
szczególnie podkreślić, że po raz pierwszy w całej historii CFE przewodniczącym 
CFE została osoba pochodząca z Europy Wschodniej. Nowymi Wiceprzewodniczą-
cymi CFE zostali natomiast: dr Herbert Becherer (Niemcy), Gottfried Shellmann (Au-
stria) i Ian Hayes (Wielka Brytania). Sekretarzem Generalnym została wybrana Nora 
Schmidt-Kesseler (Niemcy), a Skarbnikiem Henk Koller (Holandia). 

Tematami omawianymi przez Zgromadzenie Ogólne były między innymi: budżet no-
wego CFE, wysokość składek członkowskich oraz organizacja Zgromadzenia Ogól-
nego CFE w Sankt Petersburgu, które odbędzie się we wrześniu 2013 roku. Ta wiel-
ka impreza zostanie zorganizowana w Rosji po raz pierwszy. Udział w niej brać będą 
organizacje zrzeszające doradców podatkowych w Europie (członkowie CFE) oraz 
z regionu Azji i Pacyfiku (członkowie AOTCA), a także z krajów, które nie przystąpiły 
jeszcze do tych organizacji, w tym z USA, Kanady, Ukrainy, Kazachstanu, Uzbeki-
stanu i innych. Zapowiadany jest również udział przedstawicieli agencji rządowych, 
ekspertów rosyjskich i zagranicznych. 

Równocześnie odbywały się także posiedzenia Komitetu Podatkowego (Fiscal 
Committee), który dzieli się na podkomitet ds. podatków bezpośrednich i podkomitet 
ds. podatków pośrednich, oraz Komitetu Spraw Zawodowych (Professional Affairs 
Committee) CFE. Spośród zagadnień omawianych podczas 126 już posiedzenia 
Komitetu Podatkowego na szczególną uwagę zasługują opracowane podczas obrad 
stanowiska w sprawie projektów zmian do Wytycznych OECD w sprawie cen trans-
ferowych, dotyczących wartości niematerialnych (intangibles) i korzystania z bez-
piecznych przystani (postanowień safe harbour), a także wypowiedź odnosząca się 
do kontrowersyjnego dokumentu Komisji UE dotyczącego środków przeciw jurys-
dykcjom unikającym współpracy (non-cooperative jurisdictions) i agresywnemu pla-
nowaniu podatkowemu Natomiast w zakresie podatków pośrednich szczególną 
uwagę zwrócono na projekt UE dotyczący zwalczania nadużyć finansowych prze-
ciwko interesom finansowym Unii, poprzez wykorzystanie narzędzi prawa karnego. 
Podczas 15 posiedzenia Komitetu Spraw Zawodowych omawiane były m.in. propo-



 
 

nowane zmiany do Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dyskusji poddano 
także warunki ponadgranicznego  uprawiania zawodu doradcy podatkowego (m.in. 
kwestię obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), co stało się 
okazją do inspirującej wymiany doświadczeń. 

Poza udziałem w obradach Zgromadzenia Ogólnego i obu Komitetów delegaci 
KRDP odbyli szereg nieformalnych rozmów w sprawie zacieśnienia współpracy z or-
ganizacjami samorządu doradców podatkowych skupionymi w ramach CFE oraz 
osobiście zapraszali przedstawicieli tychże organizacji na grudniową konferencję w 
Warszawie organizowaną w ramach obchodów 15-lecia wejścia w życie ustawy o 
doradztwie podatkowym i 10 rocznicę powstania struktur samorządowych KIDP.  

Należy podkreślić, że udział w relacjonowanym spotkaniu – przy niewielkich kosz-
tach – był ciekawym doświadczeniem, pozwalającym na pogłębienie wiedzy na te-
mat sposobu pracy korporacji doradców podatkowych w innych krajach, ich planów 
na przyszłość oraz problemów izb, jak i samych doradców podatkowych.  

 

Dr Jacek A. Zieliński  

Wiceprzewodniczący KRDP 

Hanna Filipczyk 

Członek KRDP 

 


