Sprawozdanie ze spotkania CFE – 8 kwietnia 2011 r.

W dniu 8 kwietnia 2011 r. reprezentanci Krajowej Izby Doradców
Podatkowych1: Pan Tomasz Michalik – Przewodniczący Krajowej Rady Doradców
Podatkowych oraz Pani Hanna Filipczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Współpracy
Międzynarodowej

Krajowej

Rady

Doradców

Podatkowych

wzięli

udział

w Zgromadzeniu Założycielskim nowej Confédération Fiscale Européenne (zwanej
dalej: CFE) z siedzibą w Brukseli.
Wcześniej kształt nowej CFE, jako Międzynarodowej Organizacji Non-Profit
(INPO) zgodnie z prawem belgijskim został określony na Walnym Zgromadzeniu
w Pradze w 2010 r.
Do powstania CFE w nowym kształcenie niezbędne było wydanie dekretu
królewskiego, a w związku z tym zachodziła konieczność zmiany dotychczasowego
Statutu CFE (obowiązującego od 24.09.2010 r.), tak by jego kształt odpowiadał
wymogom prawnym obowiązującym w Belgii.
Cały proces przygotowywania dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji
o stworzeniu CFE w nowym kształcie wymagał także ze strony Krajowej Izby
Doradców

Podatkowych

Zgromadzenia

Ogólnego

przetłumaczenia
aktów

prawa

oraz

przekazania

powszechnego

oraz

do

Sekretariatu

korporacyjnego,

które statuują samorząd doradców podatkowych w Polsce. Niezbędnym było także
wytypowanie

osób

reprezentujących

Krajowa

Izbę

Doradców

Podatkowych

na Zgromadzeniu Założycielskim CFE.
Jak już wyżej wspomniano, Zgromadzenie Założycielskie CFE odbyło się
w Brukseli 8 kwietnia 2011 r. Tradycyjnie, jak przy każdym spotkaniu CFE, obywały
się posiedzenia stałych organów: Professional Affairs Committee (6.04.2011)
i Fiscal Committee (8.04.2011), a także doroczne forum CFE na temat
“Permanent Establishment In Direct and Indirect Tax” (7.04.2011). Ze względu
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Delegacja na podstawie uchwały 117/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 15 marca
2011 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych do udziału
w Walnym Zgromadzeniu Confédération Fiscale Européenne.

na ograniczenie pobytu w Brukseli do jednego dnia przedstawiciele KIDP
uczestniczyli tylko w Zgromadzeniu Założycielskim.
CFE powstała poprzez podpisanie aktu notarialnego, konstytuującego
organizację w nowej siedzibie, dostosowaną do wymogów prawa belgijskiego
z siedzibą pod adresem: Avenue de Tervueren, 188 A, 1150 Bruksela, w aglomeracji
brukselskiej. Krajowa Izba Doradców Podatkowych natomiast poprzez podpisanie
aktu notarialnego stała się jednym z Członków Założycieli tej organizacji.
Do uzyskania osobowości prawnej przez CFE z siedzibą w Brukseli konieczne
było opublikowanie dekretu królewskiego uznającego stowarzyszenie – co nastąpiło
z dniem 20 maja 2011 r.

