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Sprawozdanie delegatów KRDP z udziału  

w międzynarodowej konferencji w dniach 11-12 kwietnia 2013 r. w Pradze 

 

W dniach 11-12 kwietnia 2013 r. w Pradze delegaci KRDP – Tomasz Micha-

lik, Przewodniczący KRDP oraz dr Jacek A. Zieliński, Wiceprzewodniczący KRDP 

uczestniczyli w międzynarodowej konferencji, której tematem przewodnim było „Pla-

nowanie podatkowe w zakresie bezpośrednich i pośrednich podatków” zorganizo-

wanej pod egidą Confederation Fiscale Europeenne (CFE) oraz Izby Gospodarczej 

Republiki Czeskiej.  

11 kwietnia 2013 roku w budynku Głównego Działu Finansowego Minister-

stwa Finansów Republiki Czeskiej odbyło się spotkanie robocze delegacji Izby Do-

radców Podatkowych Republiki Czeskiej, Rosji, Polski, Słowacji, Austrii, Ukrainy, 

Kazachstanu oraz Łotwy z przedstawicielami administracji podatkowej Republiki 

Czeskiej, w osobach; Zastępca Dyrektora Generalnego - O. Sladkovsky, Dyrektor 

Departamentu Podatkowego - P. Blaha, Dyrektor Departamentu Podatków Pośred-

nich R. Kulkovoy. Głównym tematem spotkania było omówienie aktywnej i skutecz-

nej współpracy pomiędzy organami podatkowymi a doradcami podatkowymi oraz 

wymiana doświadczeń z różnych krajów europejskich w tej dziedzinie. Podkreślono, 

że rozwój takiej współpracy pomiędzy doradcami podatkowymi i organami podatko-

wymi jest możliwy jedynie w granicach i zgodnie z przepisami prawa, a w każdym 

indywidualnym przypadku, doradca podatkowy powinien zawsze chronić interesy 

swojego klienta. W dalszej części dyskusji wiele uwagi poświęcono składaniu dekla-

racji podatkowych różnego rodzaju w formie elektronicznej oraz roli i pozycji dorad-

ców podatkowych w tym zakresie.  

12 kwietnia 2013 w gmachu Izby Gospodarczej Republiki Czeskiej w Pradze 

odbyła się międzynarodowa konferencja. Udział w niej wzięli przedstawiciele admini-

stracji podatkowej, przedsiębiorców i pracowników naukowych z Republiki Czeskiej, 

oraz doradcy podatkowi, członkowie krajowych izb doradców podatkowych z Rosji, 

Polski, Słowacji, Austrii, Węgier, Ukrainy, Kazachstanu, Łotwy i Litwy. Konferencję 

otworzył przewodniczący Confederation Fiscale Europeenne (CFE) – Jiri Nekovar  i 

w swym wystąpieniu skupił się na kwestiach planowania podatkowego. Następnie 

Prezes Izby Gospodarczej Republiki Czeskiej P. Kuzhel podkreślił, że planowanie 

podatkowe jest bardzo ważne dla rozwoju przedsiębiorczości. W dalszej części kon-
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ferencji miały miejsce wystąpienia z zakresu planowana w dziedzinie podatków bez-

pośrednich i pośrednich przedstawicieli administracji podatkowej, doradców podat-

kowych oraz przedsiębiorców z Republiki Czeskiej. Dyrektor Departamentu Podat-

kowego R. Blaha koncentrował się na planowaniu podatkowym w podatkach bezpo-

średnich, powstającym ryzyku dla podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe, 

perspektywach cen transferowych w 2013 r. Natomiast Wiceprzewodniczący  CFE 

G. Shellmann  poddał szczegółowej analizie sytuację w krajach europejskich w za-

kresie metod planowania podatkowego dla różnych rodzajów podatków, w tym sta-

nowisko OECD w tej sprawie. W drugiej połowie konferencji był omawiany blok za-

gadnień z zakresu doradztwa podatkowego w kontekście zachodzących zmian eko-

nomicznych w gospodarce światowej. W wystąpieniu Przewodniczącego Czeskiej 

Izby Doradców Podatkowych – M. Tučka, położony został nacisk na zwiększenie 

prestiżu i wizerunku samego zawodu doradcy podatkowego, a także zrzeszających 

ich organizacji zawodowych w zakresie współpracy z administracją podatkową oraz 

w interesie klientów. Natomiast Sekretarz czeskiej izby R. Neuzil koncentrował się 

na roli doradcy podatkowego, jego prawach i obowiązkach oraz zasadach wykony-

wania zawodu. Na koniec szef sekcji rozwoju zawodowego czeskiej izby, F. Mahal 

opisał historię regulacji zawodu doradcy podatkowego w Czechach na przestrzeni 

ostatnich 20 lat i najnowsze osiągnięci w tej dziedzinie.  

 

 



 
 

Poza udziałem w obradach konferencji delegaci KRDP odbyli szereg nieformalnych 

rozmów w sprawie zacieśnienia współpracy z organizacjami samorządu doradców 

podatkowych biorących udział w konferencji. Należy podkreślić, że udział w relacjo-

nowanym spotkaniu – przy niewielkich kosztach – był ciekawym doświadczeniem, 

pozwalającym na pogłębienie wiedzy na temat 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 

 


