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Sprawozdanie delegatów KRDP z udziału w Zgromadzeniu Generalnym zorga-

nizowanym przez CFE w dniach 18-20 wrzesień 2014 r. w Amsterdamie 

 

W dniach 18-20 września 2014 r. w Amsterdamie, delegaci KRDP – Dariusz Ma-

linowski - Wiceprzewodniczący KRDP, dr Jacek A. Zieliński – Wiceprzewodni-

czący KRDP, dr Mariusz Cieśla – Skarbnik KRDP oraz Anna Misiak - członek 

KRDP uczestniczyli w Zgromadzeniu Generalnym zorganizowanym przez Con-

federation Fiscale Europeenne (CFE). 

 

CFE została założona w 1959 r. i obecnie obejmuje 32 narodowych organizacji do-

radców podatkowych z 25 państw Europy, grupujących łącznie ponad 180 tysięcy 

czynnych doradców podatkowych. Celem CFE jest reprezentacja i ochrona zawo-

dowych interesów doradców podatkowych i zapewnienie wysokiej jakości usług do-

radztwa podatkowego świadczonych przez doradców podatkowych, a także wymia-

na informacji na temat krajowego ustawodawstwa podatkowego w poszczególnych 

państwachi współudział w koordynacji przepisów prawa podatkowego w Europie. 

CFE uczestniczy w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Orga-

nisation for Economic Co-operation and Development, OECD) w kwestiach podat-

kowych, współpracuje ze Stowarzyszeniem Konsultantów Podatkowych Obszaru 

Azji i Oceanii (Asia-Oceania Tax Consultants Association, AOTCA) oraz posiada sta-

tus obserwatora w Radzie do Spraw Ekonomiczno-Społecznych ONZ (Economic 

and Social Council of the UN, ECOSOC), co z kolei umożliwia jej udziałw pracach 

Komietu Ekspertów do Spraw Międzynarodowej Współpracy Podatkowej (Committee 

of Experts on International Co-operation in Tax Matters). 

Celem Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie było omówienie sprawozdania 

władz CFE z działalności w tym roku i zatwierdzenie planów działania na 2015 rok. 

Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego odbyły się również wybory do władz Konfe-

deracji na najbliższe dwa lata. W dniu 19 września 2014 roku na posiedzeniu ogól-

nym CFE został wybrany nowy prezydent CFE Henk Koller (Holandia), na okres 

dwóch lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. Henk Koller zastąpił obecnego pre-

zydenta Jiří Nekovářa (Czechy), który był prezydentem CFE w ciągu ostatnich 

dwóch lat. W tym samym dniu został dokonany również wybór nowych wiceprezyde-

nów. Zostali nimi: Mihaela Mitroi (Rumunia) i Bruno Gouthière (Francja), którzy za-
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stąpili Gottfrieda Schellmanna (Austria) i Herberta Becherera (Niemcy). Nowym 

Skarbnikiem CFE został wybrany Branislav Kováč (Słowacja), a urząd Sekretarza 

Generalnego został przejęty przez Stephena Coleclougha (UK), który zastąpił Panią 

Norę Schmidt-Kesseler (Niemcy). Przewodniczącym Komitetu Podatkowego został 

ponownie Piergiorgio Valente (IWłochy). Przewodniczącym Komisji do spraw zawo-

dowych, został ponownie Dick Barmentlo (Holandia). 

Również podczas tych samych obrad zostały wykluczone z Konfederacji organizacje 

z Bułgarii i Chorwacji, natomiast organizacja z Rosji powróciła do statusu członka – 

obserwatora. W tym samym czasie, odbyła się żywiołowa dyskusja nad procesem 

wyjścia z CFE, z dniem 31.12.2014 r. trzech organizacji doradców podatkowych z 

Niemiec.   

Równolegle z obradami Zgromadzenia Ogólnego odbywały się merytoryczne panele 

dyskusyjne, których celem było uzgodnienie stanowiska CFE w odniesieniu do pla-

nowanych zmian w podatkowych dyrektywach europejskich. Poza udziałem w obra-

dach zgromadzenia, delegaci KRDP odbyli szereg nieformalnych rozmów w sprawie 

zacieśnienia przyszłej współpracy z organizacjami samorządu doradców podatko-

wych w Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Austrii i Słowenii. Odbyto roboczą dysku-

sję z przedstawicielami Anglii o odbiorze Polski przez inne Państwa zrzeszone w 

CFE, jako Państwa najaktywniej działające w TSUE i przedstawiające zapytania pre-

judycjalne w dziedzinie VAT. Przekonało nas to, że aktywność polskich doradców 

podatkowych w sporach przed WSA i NSA w tej dziedzinie jest zauważalna w całej 

Europie. Dodatkowo zaplanowano dalsze  zacieśnienie współpracy z Ukrainą po-

przez plany wspólnej organizacji międzynarodowej konferencji podatkowej w przy-

szłym roku. Podobne plany wspólnej konferencji organizowanej w Pradze zostały 

omówione z delegacją z Czech. Należy podkreślić, że udział delegacji w Zgroma-

dzeniu Ogólnym CFE  

 dał możliwość zapoznania się z tematyką jak pracują korporacje doradców podat-

kowych w innych krajach, jakie mają plany na przyszłość, oraz jakie są problemy Izb 

jak i doradców podatkowych.  
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