Sprawozdanie delegatów KRDP z udziału
w Zgromadzeniu Generalnym zorganizowanym przez CFE
w dniach 17-18 wrzesień 2015 r. w Wiedniu
W dniach 17-18 września 2015 r. w Wiedniu, delegaci dr Jacek A. Zieliński – Wiceprzewodniczący KRDP, dr Mariusz Cieśla – Skarbnik KRDP oraz Anna Misiak członek KRDP uczestniczyli w Zgromadzeniu Generalnym zorganizowanym przez
Confederation Fiscale Europeenne (CFE).
CFE została założona w 1959 r. i obecnie obejmuje 32 narodowych organizacji doradców podatkowych z 25 państw Europy, grupujących łącznie ponad 180 tysięcy
czynnych doradców podatkowych. Celem CFE jest reprezentacja i ochrona zawodowych interesów doradców podatkowych i zapewnienie wysokiej jakości usług doradztwa podatkowego świadczonych przez doradców podatkowych, a także wymiana informacji na temat krajowego ustawodawstwa podatkowego w poszczególnych
państwach i współudział w koordynacji przepisów prawa podatkowego w Europie.
CFE uczestniczy w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) w kwestiach podatkowych, współpracuje ze Stowarzyszeniem Konsultantów Podatkowych Obszaru Azji
i Oceanii (Asia-Oceania Tax Consultants Association, AOTCA) oraz posiada status
obserwatora w Radzie do Spraw Ekonomiczno-Społecznych ONZ (Economic and
Social Council of the UN, ECOSOC), co z kolei umożliwia jej udział w pracach Komitetu Ekspertów do Spraw Międzynarodowej Współpracy Podatkowej (Committee of
Experts on International Co-operation in Tax Matters).
Celem Zgromadzenia Ogólnego w Wiedniu było omówienie sprawozdania
władz CFE z działalności w tym roku i zatwierdzenie planów działania na 2016 rok.
Ważnym punktem obrad była dyskusja oraz przyjęcie nowego pełnoprawnego
członka organizacji CFE – włoską organizację CNDCEC ”Consiglio Nationale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Sontabili"
Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Anna Misiak przedstawiła prezentację przyszłorocznego Zgromadzenia Ogólnego, jakie ma się odbyć w Warszawie we
wrześniu
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Równolegle z obradami Zgromadzenia Ogólnego odbywały się merytoryczne
panele dyskusyjne, których celem było uzgodnienie stanowiska CFE. Dr Mariusz
Cieśla wziął udział w pracach Fiscal Comitee CFE w sekcji Indirect Tax. Przedstawił
na posiedzeniu komisji punkt widzenia KIDP na kwestie opodatkowania sprzedaży
biletów na imprezy masowe, w przypadku gdy sprzedaż odbywa się poprzez agenta
z innego kraju, niż kraj miejsca odbywania się imprezy. Drugim tematem jaki został
przedstawiony przez dra Mariusza Cieślę, był przypadek polskiej firmy wynajmującej
serwer internetowy w Polsce dla powiązanej spółki na Cyprze i świadczącej usługi
dla platformy aukcyjnej. Polskie organy podatkowe stwierdziły, że podatek od towarów i usług powinien być płacony w Polsce, ze względu na to, że cypryjska firma
działa w Polsce poprzez stały zakład, jakim jest zależna spółka polska. Przedyskutowano również kwestię firm wyłudzających podatek VAT za pomocą tzw. przestępstw karuzelowych oraz propozycję ujednolicenia stawek VAT na terenie UE.
Poza udziałem w obradach zgromadzenia, delegaci KRDP odbyli szereg nieformalnych rozmów w sprawie zacieśnienia przyszłej współpracy z organizacjami
samorządu doradców podatkowych w Czechach, Rosji, Austrii, Holandii a nawet
Hiszpani.
Należy podkreślić, że udział delegacji w Zgromadzeniu Ogólnym CFE dał
możliwość zapoznania się z tematyką pracy korporacji doradców podatkowych w innych krajach, jakie mają plany na przyszłość, oraz jakie są problemy Izb oraz doradców podatkowych przez nie zrzeszanych.
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