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 „Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja poświęcona przygotowa-
niu doradców podatkowych” zorganizowana przez Izbę Doradców Podatko-
wych Rosji przy współudziale Akademii Podatkowej Republiki Czeskiej 12-13 
października 2011 r. w Teplicach (Republika Czeska) – relacja delegatów KRDP 

 

W dniach 12-13 października 2011 r. w Teplicach, delegaci KRDP – To-
masz Michalik, Przewodniczący KRDP oraz Dr Jacek A. Zieliński - Wiceprze-
wodniczący KRDP, uczestniczyli konferencji „Międzynarodowa naukowo-

praktyczna konferencja poświęcona przygotowaniu doradców podatkowych” 
zorganizowana przez Izbę Doradców Podatkowych Rosji przy współudziale 
Akademii Podatkowej Republiki Czeskiej 

Uczestnikami konferencji byli: Иоффе Татьяна Васильевна – Dyrektor biura 

Rosyjskiej Izby Doradców Podatkowych, Sevcovicova Edita – Członek prezydium 

Czeskiej Izby Doradców Podatkowych, Jiri Nekovar  – Wiceprezydent Confédération 

Fiscale Européenne (CFE), Muller Steffi Prezes Izby Doradców Podatkowych z Sak-

sonii  (Niemcy), Dr Zonnchen Andreas – Vice Prezes Izby Doradców Podatkowych z 

Saksonii i Prezes Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Saksonii (Niemcy), 

Hillner Andreas – Dyrektor biura Izby Doradców Podatkowych z Saksonii, (Niemcy), 

Tokic Suzana - Członek Izby Doradców Podatkowych Republiki Słowenii,  Khashi-

mov Husnitdin Zukurovich – Prezes Izby Doradców Podatkowych Uzbekistanu, Ty-

utyuryukov Vladimir – Centrum Badań KIMEP (Kazachstan), Stravs Simona – Pre-

zes Izby Doradców Podatkowych Republiki Słowenii, Koncan Darko – Sekretarz ge-

neralny Izby Doradców Podatkowych Republiki Słowenii, oraz doradcy podatkowi z 

Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej. 

Tematem przewodnim pierwszej części konferencji, której moderatorem była Pani 

Иоффе Татьяна Васильевна – Dyrektor biura Rosyjskiej Izby Doradców Podatko-

wych, były takie kluczowe zagadnienia jak: międzynarodowe doświadczenie w przy-

gotowaniu doradców podatkowych w tych krajach, których przedstawiciele brali 

udział w konferencji, rola doradców podatkowych  w społeczeństwie, status prawny 

doradców podatkowych oraz zapotrzebowanie na ich usługi w państwach członkow-

skich Unii Europejskiej. W części tej zostały przedstawione wykłady, dotyczące w/w 

tematyki przez następujących prelegentów; Profesor Гончаренко Любовь Ивано-



 
 

вна, z Uniwersytetu finansowego przy Rządzie Federacji Rosyjskiej  w Moskwie, kie-

rownik katedry podatki i zobowiązania podatkowe na w/w uniwersytecie z wykładem 

„Kluczowe zagadnienia standardów edukacyjnych trzeciej generacji, a zwłaszcza 

przygotowania specjalistów podatkowych w związku z przejściem do wielopoziomo-

wego systemu szkolnictwa wyższego”, Pani Sevcovicova Edita - doradca podatko-

wy, członek Prezydium Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, członek 

Komisji Egzaminacyjnej w Izbie Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej z wykła-

dem „Metodologia oceny kandydatów do tytułu doradcy podatkowego w Republice 

Czeskiej. Statystyki sukcesu i porażek kandydatów w zakresie niektórych części eg-

zaminu kwalifikacyjnego  w ciągu ostatnich czterech lat (2008 - 2011)”. Pani Tokic 

Suzana, członek Izby Doradców Podatkowych Republiki Słowenii z wykładem „Przy-

gotowanie doradców podatkowych w Słowenii: bariery wejścia do zawodu oraz 

utrzymanie standardów zawodowych”, dr Jacek Andrzej Zieliński, Wiceprzewodni-

czący Krajowej Rady Doradców Podatkowych z wykładem „Zasady kształcenia do-

radców podatkowych w Polsce”.  

Natomiast w drugiej części omawiano zagadnienie z zakresu doradztwo podatkowe 

w Europie - model regulacji oraz uznawanie kwalifikacji. Moderatorem dyskusji był 

Jiri Nekovari, Wiceprzewodniczący Europejskiej Konfederacji Doradców Podatko-

wych (CFE) . W tej części odbyła się również burzliwa dyskusja, pomiędzy uczestni-

kami konferencji, w zakresie statusu doradcy podatkowego w relacjach zachodzą-

cych pomiędzy administracją podatkową a podatnikiem, jego rola i odpowiedzialność 

zarówno wobec klienta jak i państwa.  Tematyka obu części wzbudziła ogromne za-

interesowanie i wiele emocji wśród uczestników konferencji. Dyskusja na wspomnia-

ne tematy była gorąca i niejednokrotnie przenosiła się również do kuluarów.  

 

Poza udziałem w Konferencji, delegaci KRDP odbyli szereg nieformalnych rozmów 

w sprawie zacieśnienia przyszłej współpracy z organizacjami samorządu doradców 

podatkowych Niemiec (Saksonia), Czech, Rosji, Słowenii, Uzbekistanu, Kazachsta-

nu. Rozmowy były bardzo owocne - służyły obszernej wymianie informacji na temat 

samorządów doradców podatkowych w omawianych krajach, ich struktur organiza-

cyjnych, zakresu działalności oraz zasad przynależności doradców do wspomnia-

nych struktur. Uczestnicy spotkania porozumieli się w sprawie dalszej współpracy, 

między innymi co do stworzenia wspólnych list doradców podatkowych chętnych do 



 
 

współpracy oraz wspólnej organizacji seminarium. Należy podkreślić, że udział w 

konferencji w Teplicach (Republika Czeska) był ciekawym doświadczeniem w zakre-

sie pracy korporacji doradców podatkowych w innych krajach, ich planów na przy-

szłość, oraz problemów Izb doradców podatkowych i ich członków.  

 

Dr Jacek A. Zieliński  
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Przewodniczący Komisji 
Współpracy Międzynarodowej   


