Manifest CFE
Doradcy podatkowi to posiadający wysokie kwalifikacje, niezależni oraz wolni specjaliści w
Europie
Manifest ten został przygotowany z okazji przypadającej w 2009 r. 50. rocznicy CFE. według
zasad określonych przez CFE w dokumencie "Kwalifikacje zawodowe i etyka doradców
podatkowych w Europie". Publikacja miała na celu poinformowanie zainteresowane strony o
kluczowej roli doradców podatkowych, jako jedynego zawodu we wszystkich naszych
systemach podatkowych, który pomaga zrozumieć i wywiązywać się prawidłowo z
obowiązków podatkowych.
1. Doradca podatkowy w Europie: Wysoko wykwalifikowany
•

Doradcy podatkowi pełnią rolę
podatkowego i jego stosowania.

unikalnych

ekspertów

w

zakresie
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Stanowią oni wyjątkową kombinację wiedzy praktycznej, zrozumienia klimatu
podatków i wyzwań stojących przed ich klientami biznesowymi w tych procesach.
•

Rola doradców podatkowych w tłumaczeniu skomplikowanych przepisów
podatkowych do wytycznych związanych z biznesem jest niezbędna dla zapewnienia
prawidłowości i skuteczności przeprowadzanych transakcji.

•

Doradcy podatkowi spełniają ważną rolę w ochronie praw swoich klientów poprzez
reprezentowanie ich przed sądami jak i poza nimi.

•

Usługi te wymagają najwyższego poziomu specjalistycznej wiedzy i umiejętności
zawodowych.

2. Doradca podatkowy w Europie: niezależny wolny zawód
•

Doradcy podatkowi dostarczają informacji co do sposobu zastosowania przepisów
podatkowych do poszczególnych transakcji swoich klientów.

•

W ten sposób, doradcy podatkowi są niezależne w formułowaniu rozwiązania oraz
sporządzaniu opinii.

•

Reasumując, doradcy podatkowi świadczą usługi o charakterze intelektualnym, w
oparciu o swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdolności osobiste i zawodową
niezależność.

•

Połączenie lokalnych i międzynarodowych kodeksów etycznych oraz standardów
zapewnia, że doradcy podatkowi działają według ściśle określonych standardów
zawodowych, które w razie potrzeby obejmują zastosowanie procedury
dyscyplinarnej.

Doradcy podatkowi w Europie, niezależnie od sposobu ich zorganizowania w swoich
krajach, przyczyniają się do osiągnięcia w Europie dynamicznej i konkurencyjnej
gospodarki opartej na wiedzy.
The Confédération Fiscale Européenne,
Paryż, 26 września 2009 r.

Manifesto of the CFE
Tax advisers are highly qualified, independent liberal professionals in Europe
This manifesto has been prepared on the occasion of the 50th anniversary of the CFE in
2009 following the principles set up in the CFE “Professional qualifications and ethics of
tax advisers in Europe”. It has been published to inform key stakeholders of the vital role
of the tax advisers as the unique profession in all our tax systems by helping taxpayers to
understand and comply with their tax obligations.
1. The tax adviser in Europe: Highly qualified
• Tax advisers play a collaborative part as unique experts in the field of taxation law and
practice. They bring an exclusive combination of practical expertise, understanding of the
climate of taxation and of the issues facing their clients’ businesses to these processes.
• The tax advisers role of translating complex tax codes into business-related guidance is
vital in ensuring transactions are executed correctly and efficiently.
• The tax advisers fulfil an important role in safeguarding the legal rights of their clients
by representing before and outside tax courts.
• These services require the highest degree of specialised knowledge and skills of the
professional.
.
2. The tax adviser in Europe: independent liberal profession
• Tax advisers provide guidance on the application of tax legislation to the particulars of a
client’s transaction..
• By doing this, tax advisers are independent in arriving at the judgment and in delivering
their advice.
• Thus, the tax adviser provides services of an Intellectual character, based upon their
professional qualification and in view of their personal and professionally independent
capacities.
• The combination of local and international codes of ethics and standards ensures that tax
advisers operate within strict professional standards that include disciplinary procedures
where appropriate.
The tax advisers in Europe, regardless of the way they are organised in their respective
countries, contribute to the achieving of Europe being a dynamic and competitive
knowledge-based economy in Europe.
.
The Confédération Fiscale Européenne,
Paris, 26 September 2009 r.

