Sprawozdanie ze spotkania CFE na Malcie – 29 – 30 września 2011 r.

Przewodniczący KRDP Tomasz Michalik i Wiceprzewodnicząca Komisji Współpracy
Międzynarodowej KRDP Hanna Filipczyk jako delegaci naszego samorządu wzięli udział
w konferencji CFE na Malcie, odbywającej się w dniach 29 i 30 września 2011 r.
Przedstawiciele KRDP uczestniczyli w obradach Zgromadzenia Ogólnego, Komitetu
ds. Zawodowych i Komitetu Podatkowego.
Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego (z przyczyn formalnych podzielonych na spotkanie
delegatów dotychczasowej CFE oraz stanowiącej jej kontynuację nowo powołanej CFE
z siedzibą w Brukseli) m.in. podsumowana została działalność organizacji w minionym
roku, przyjęte sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, ustanowiony audytor na rok
następny, a zarządowi udzielono absolutorium. Omówiono harmonogram działań
związanych z finalizacją ustanowienia nowej CFE i przyjęto w poczet członków organizacji
Izbę Doradców Podatkowych Rosji. Zaprezentowano także agendę nadchodzącej
konferencji „New regulatory trends for tax advisors – necessary or not?”, która odbędzie
się 29 listopada br. Przedyskutowane zostało również zgłoszenie Izby Doradców
Podatkowych Uzbekistanu – zgodzono się, że organizacji tej zaproponowany zostanie status
Gościa, bez możliwości uzyskania członkowstwa w organizacji.
W ramach spotkania Komitetu ds. Zawodowych uwagę poświęcono nowych inicjatywom
regulacyjnym. Poddano dyskusji m.in. stanowisko CFE dotyczące Professional
Qualifications Green Paper, raportowi Małgorzaty Handzlik na temat implementacji
Dyrektywy Usługowej, Dyrektywie 2005/36/EC oraz prace nad Rozporządzeniem w sprawie
europejskiej standaryzacji COM(2011)315. Zaprezentowano tegoroczne wydanie
Przewodnika CFE (European Professional Affairs Handbook for Tax Advisers). Omówione
zostały również pokrótce ciekawe rezultaty ankiety przeprowadzonej wśród organizacji
członkowskich na temat zaangażowania doradców podatkowych w proces legislacyjny
i jego wpływu na jakość prawa podatkowego (Questionnaire: CFE Survey on the
involvement of tax advisors in the legislative proces and its effect on the quality of tax
law; nasz samorząd również przygotował swój wkład). Jak wynika z raportu, polskie prawo
i praktyka stwarzają doradcom podatkowym realne możliwości udziału w tworzeniu
nowego prawa (zwłaszcza w porównaniu z tymi, którymi dysponują koledzy z wielu innych
krajów).
Podczas posiedzenia Komitetu Podatkowego (podkomitetu zajmującego się podatkami
bezpośrednimi) najwięcej czasu poświęcono projektowi CCCTB i stanowisku CFE w tej
jakże obecnie aktualnej sprawie. Dyskusja dotyczyła również bieżących trendów
w dziedzinie podatków międzynarodowych, w tym dotyczących obowiązków
informacyjnych oraz przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Omówione zostały także
propozycje tematów CFE Forum w 2012 r.
Szereg dokumentów opracowanych lub przyjętych podczas konferencji znajduje się można
znaleźć na stronie www.kidp.pl (zakładka Za granicą/Raporty, stanowiska i opinie CFE)
– serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia.
Konferencja dostarczyła również delegatom okazji do wielu nieformalnych spotkań
i wymiany doświadczeń przedstawicielami samorządów z innych państw.

