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Model Karty Podatnika promuje słuszne
opodatkowanie na całym świecie
Trzy organizacje zawodowe reprezentujące ponad pół miliona doradców podatkowych na
świecie opracowały Model Karty Podatnika, dotyczący jego praw i obowiązków, który
w zamierzeniu ma posłużyć jako wzór zawartości dobrego systemu podatkowego.
Model Karty został stworzony we współpracy Stowarzyszenia Konsultantów Podatkowych
Obszaru Azji i Oceanii (Asia-Oceania Tax Consultants Association – AOTCA), Europejskiej
Konfederacji Podatkowej (Confédération Fiscale Européenne – CFE) i Towarzystwa
Adwokatów od Spraw Majątków Powierniczych i Nieruchomości (Society of Trust and Estate
Practitioners – STEP). Jego postanowienia zostały oparte na wynikach badania na temat
praw i obowiązków podatników w 37 państwach, łącznie odpowiadających za ponad 73%
światowego PKB.
Nadrzędnym celem Karty jest dostarczenie modelu, który zaadaptowany i stosowany
w poszczególnych państwach, będzie stanowić podstawę prawną równoważącą obowiązki
podatników wobec państwa z ich prawami.
Obecnie poprzez rozległy ogólnoświatowy proces konsultacyjny zbierane są opinie na temat
wstępnego Modelu Karty Podatnika, celem jego udoskonalenia i stworzenia ostatecznej jego
postaci, która będzie odzwierciedlać światowy konsensus.
Kopie wstępnego raportu zostały przesłane ministrom i wiceministrom finansów i podatków
w państwach, które uczestniczyły w badaniu, a także instytucjom Unii Europejskiej, OECD,
Komitetu ds. Podatkowych Narodów Zjednoczonych, Bankowi Światowemu,
Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu i innym interesariuszom.
Mike Cadesky, Wiceprzewodniczący STEP i współautor raportu, ocenił: “Administracje
podatkowe wymagają zwykle od podatników zwiększonej współpracy, lecz tracą z oczu, jak
ważne jest to, by podatnicy i doradcy podatkowi uważali system podatkowy za, najogólniej
rzecz ujmując, słuszny. Według ustaleń raportu kary są same w sobie niewystarczające, by
osiągnąć wysoki poziom przestrzegania prawa przez podatników, a postrzeganie systemu
jako słusznego wszędzie poziom ten podnosi”.

Ian Edward Hayes, Wiceprzewodniczący CFE i współautor raportu powiedział: “W dzisiejszych
czasach od podatników wymagana jest przejrzystość w zakresie ich spraw podatkowych, do
czego punktem wyjścia jest jasne i proste ustawodawstwo podatkowe. Gdy zaczynamy
szukać systemów podatkowych odpowiednich dla XXI wieku, musimy przyjąć do
wiadomości, że przejrzystość, jasność i prostota mogą funkcjonować tylko w środowisku,
w którym podatnicy są równo traktowani. Pewność osiągnięcia tego stanu pochodzić będzie
z przyjęcia przez każde z państw karty podatnika.
David Russell, Doradca Honorowy AOTCA i współautor raportu, stwierdził: “W braku
właściwej równowagi między organami podatkowymi i podatnikami postępować będzie
erozja podstawowego zaufania potrzebnego do osiągnięcia efektywnego administrowania w
zakresie prawa podatkowego. Odniesienie do dokumentu, który “mówi jednym głosem”, a
jednoczy ogromną większość osób wykonujących ten zawód na świecie, służyć będzie wielką
pomocą wschodzącym gospodarkom Azji i Oceanii, które zyskują na znaczeniu”.
Cały raport można nabyć na stronie: Amazon
KONIEC

Nota dla Wydawców:
W celu uzyskania dalszych informacji i umówienia wywiadów z autorami Karty uprzejmie
prosimy o kontakt z następującymi osobami: Scott Devine: +44 (0) 20 7340 0529,
scott.devine@step.org ; Rudolf Reibel: +32 (0) 2 761 0091, rreibel@cfe-eutax.org ; Noel
Rowland +61 (0) 2 8223 0000, marilynpartridge@taxinstitute.com.au

O organizacjach-autorach raportu:

AOTCA
Swoje powstanie w 1992 r. AOTCA w dużym stopniu zawdzięcza organizacji siostrzanej
Confédération Fiscale Européenne (CFE), utworzonej w 1959 r. jako reprezentująca interesy
doradców podatkowych we Wspólnotach Europejskich.
AOTCA reprezentuje ogółem ponad 330 000 osób zawodowo zajmujących się podatkami
w regionie Azji i Oceanii.

Członkowie AOTCA spotykają się co roku w państwach członkowskich, wybieranych
rotacyjnie. Dyskutują zagadnienia będące przedmiotem wspólnego zainteresowania,
a międzynarodowi eksperci podatkowi prowadzą seminaria na wybrane tematy.
AOTCA jest także zaproszonym obserwatorem podczas dorocznych spotkań Grupy Studyjnej
Azjatyckiego Opodatkowania i Badań (Study Group on Asian Taxation and Research –
SGATAR), organizacji reprezentującej różne administracje podatkowe w regionie.

CFE
CFE reprezentuje 33 krajowe organizacje zawodowe z 25 państw europejskich, spośród
których 21 to państwa członkowskie EU, obejmując ponad 180 000 indywidualnych
doradców podatkowych. Jest międzynarodową organizacją non-profit prawa belgijskiego
z siedzibą w Brukseli; jej sekretariat generalny znajduje się w Berlinie.
CFE regularnie organizuje konferencje techniczne, w szczególności doroczne wiosenne
Forum Podatkowe CFE w Brukseli i Konferencję PAC jesienią.
CFE jako pierwsza poparła ideę karty podatnika, w 2008 r. wybierając ten temat na
wiosenne Forum Podatkowe CFE.
Omówienie tego tematu oraz analiza istniejących kart podatnika i innych prawnych
dokumentów, z których można wywieść prawa podatnika, zostały zawarte w wydawnictwie
jubileuszowym na 50 rocznicę istnienia CFE, opublikowanym we wrześniu 2009 r.

STEP
STEP jest ogólnoświatowym zawodowym stowarzyszeniem osób zawodowo zajmujących się
zagadnieniami dziedziczenia w rodzinie, planowania w zakresie sukcesji i związanymi z tym
sprawami podatkowymi. STEP działa na rzecz zwiększenia ogólnego zrozumienia problemów
z tego obszaru, przed jakimi stają rodziny, a także promocji wysokich standardów
zawodowych wśród swoich członków.
STEP liczy 18 000 członków w 80 jurysdykcjach, pochodzących z szerokiego spektrum
środowisk zawodowych, w tym prawników, księgowych, specjalistów w zakresie majątków
powierniczych i innych profesjonalistów. Opodatkowanie stanowi centralny przedmiot
zainteresowania dla większości członków STEP. Członkowie STEP wspierają rodziny
w planowaniu ich przyszłości, specjalizując się w szerokiej gamie działań, od sporządzania
stosunkowo prostego testamentu do bardziej złożonych zagadnień dotyczących rodzin

międzynarodowych, ochrony podmiotów narażonych na ryzyka, przedsiębiorstw rodzinnych
i dobroczynności.

