Wywiad z Panem J. Nekovarem - Przewodniczącym Rady CFE
20-21 września b.r. w Bukareszcie odbyło się Walne Zgromadzenie
Confederation Fiscale Europeenne (CFE), na którym wybrano nowych członków
zarządu oraz nowego Przewodniczącego Rady CFE, którym został Pan Jiri
Nekovar z Czeskiej Izby Doradców Podatkowych. Mieliśmy zaszczyt
przeprowadzić z nim jeden z jego pierwszych wywiadów.

Panie Przewodniczący, przede wszystkim chcielibyśmy pogratulować Panu
wyboru na Przewodniczącego Rady CFE. Jakie są główne zadania i założenia,
które ma Pan do wykonania podczas swojej kadencji.
Dziękuję bardzo za gratulacje. Bardzo się cieszę z tego, że zostałem wybrany także
głosem Polskiej Izby Doradców Podatkowych. Głównym celem, a może i głównym
obecnie wyzwaniem jest uporanie się z nowymi podejściami, które mają
tendencje wejść do praktyki w dziedzinie opodatkowania w poszczególnych
krajach. Rozumiem percepcję zawodu doradcy podatkowego jako określoną w
następującym trójkącie: władza państwowa – doradca podatkowy – podatnik. Cel
rządów, jakim jest uzyskanie jak największych przychodów z podatków oznacza
również całkiem często cel postawienia doradców podatkowych w roli asystentów
władzy. Dlatego musimy nadal wyjaśniać, z wielką cierpliwością, że klienci muszą
ufać swoim doradcom podatkowym, i wierzyć że na podstawie obowiązujących
podatków nie będą musieli płacić więcej niż jest to wymagane odpowiednimi
przepisami prawnymi.
W poprzedniej kadencji Rady CFE, sprawował Pan funkcję Vice
Przewodniczącego. Na jakie główne problemy napotykał Pan podczas
wykonywania tej pracy?
Tak, wierzę, że głównym problemem naszej międzynarodowej organizacji była i
jest komunikacja między Izbami oraz wzajemne zrozumienie różnych opinii i
stanowisk w każdym kraju członkowskim. Jest nim też wzajemne zrozumienie
“starych” krajów członkowskich UE dla wyzwań, jakie próbujemy rozwiązać w
nowych krajach członkowskich UE.

Ilu członków liczy Rada działająca przy CFE i kto wchodzi w jej skład?
CFE jest organizacją stanowiącą parasol dla izb doradców podatkowych z 27
krajów oraz istnieje kilka organizacji zawodowych doradców podatkowych , które
są członkami CFE w niektórych krajach. Oznacza to, że istnieją 32 organizacje
członkowskie doradców podatkowych z 24 krajów Europy.

A ilu jest obecnie w Europie doradców podatkowych, i ilu jest członków
zrzeszonych CFE.
Prawdę mówiąc nie wiem ilu jest doradców podatkowych w Europie. Jednym z
powodów jest także fakt, że w pewnej liczbie krajów członkowskich nie wymaga
się specjalnej wiedzy od doradców podatkowych, a usługi doradcze w dziedzinie
podatkowej świadczą, na przykład, księgowi.
Faktem jest jednak, że CFE
reprezentuje ponad 180000 wysoko kwalifikowanych doradców podatkowych.
Jak przeciętnemu doradcy podatkowemu może pomóc praca CFE?
Myślę, że jednym z głównych narzędzi tego, jak prezentować pracę CFE oraz
informować doradców podatkowych o Unii Europejskiej jest rejestrowanie się ich w
europejskim rejestrze doradców podatkowych, który jest publikowany na stronie
internetowej CFE.
Doradcy podatkowi zainteresowani współpracą z kolegami z innych krajów UE mają
możliwość zarejestrowania się w Europejskim rejestrze doradców podatkowych
CFE.
Doradcy
podatkowi
otrzymują
certyfikat
wydawany
im
z logo CFE oraz organizacji krajowej, takiej np. jak hiszpańska czy czeska.
Certyfikat taki wiszący na ścianie biura doradcy podatkowego stanowi, bez
wątpienia, dobre narzędzie marketingowe w relacjach z klientami.
Koledzy ci są regularnie informowani o nowościach w dziedzinie podatkowej na
poziomie Unii Europejskiej. Poza tym, CFE z pewnością pomaga budować powagę
zawodu, poprzez jej opinie i częste negocjacje z urzędnikami Dyrektoriatów
Podatkowych Komisji Europejskiej.
Jakie są prognozy funkcjonowania zawodu w czasach, w których mówi się dużo
o deregulacji?
Osobiście nie obawiam się deregulacji, ponieważ wierzę, że wysokie kwalifikacje i
należycie wykształceni doradcy podatkowi z pewnością znajdą swoje miejsce na
rynku. W niektórych krajach zawód ten został już mniej lub więcej zderegulowany,
a organizacje zawodowe doradców podatkowych cieszą się dotychczas bardzo
dobrą reputacją.
Na stronie internetowej CFE można przeczytać, że głównych zadań tej
organizacji
należy m.in: informowanie społeczeństwa o usługach
świadczonych przez doradców podatkowych, oraz zapewnienie im jak
najlepszych warunków do wykonywania zawodu. Również w naszym kraju
borykamy się z problemem słabej wiedzy w społeczeństwie dotyczącej zawodu
doradcy podatkowego. To oczywiście związane jest z krótkim, 15 letnim

okresem istnienia zawodu w Polsce. Czy nie sądzi Pan że CFE powinno bardziej
wspierać takie kraje jak nasz w kwestii pro mocji zawodu?
Miałem możliwość, przez cały czas istnienia Polskiej Izby Doradców Podatkowych,
spotykać jej przedstawicieli i mogę tylko docenić ich wysoki profesjonalizm na
forum międzynarodowym. Jak już wspomniałem wyżej, głównym celem jest
intensyfikacja naszej wzajemnej współpracy i komunikacji.
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