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CFE to g³os europejskich
doradców podatkowych
w obronie wspólnych
interesów
Wywiad z Piergiorgio Valente, Przewodnicz¹cym CFE Tax Advisers Europe

Mi³o nam goœciæ Przewodnicz¹cego CFE Tax
Advisers Europe i porozmawiaæ o roli doradców podatkowych w szerszym aspekcie, maj¹c
na uwadze dzia³ania polskich przedsiêbiorców
i podatników na rynkach zagranicznych, jak
równie¿ szybko zmieniaj¹ce siê przepisy prawa
podatkowego w Polsce i innych krajach oraz
koniecznoœæ wspólnego dzia³ania na forum europejskim, aby tym nowym wyzwaniom sprostaæ.
Czemu Pana zdaniem krajowa organizacja doradców podatkowych powinna byæ cz³onkiem
CFE Tax Advisers Europe?

–

–

–

–
Cz³onkostwo w CFE oznacza bycie czêœci¹
aktywnej spo³ecznoœci zawodowej w ca³ej Europie,
która pragnie wp³ywaæ na ewolucjê miêdzynarodowego systemu podatkowego.
Misj¹ CFE jest ochrona doradców podatkowych
i obrona ich interesów. Fundamentalna zasada organizacji zak³ada, ¿e naszym interesom najlepiej s³u¿y jasny i skuteczny system podatkowy. Na tym celu skupiamy dzia³ania organizacji, wyra¿aj¹c przekonanie,
¿e wspó³praca miêdzynarodowa jest w³aœciw¹ drog¹
do celu.
CFE to organizacja zrzeszaj¹ca krajowe stowarzyszenia zawodowe z pañstw europejskich. Organizacje
bêd¹ce cz³onkami CFE dziel¹ powy¿sze wartoœci i anga¿uj¹ siê w ich wspóln¹ realizacjê.
W œwietle tych przes³anek cz³onkostwo w CFE oznacza, ¿e organizacja cz³onkowska:
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–

jednoczy swój g³os z g³osami analogicznych organizacji, takie spójne stanowisko jest lepiej s³yszalne, dziêki czemu mo¿liwe jest szersze oddzia³ywanie inicjatyw organizacji cz³onkowskich,
przystêpuje do bie¿¹cego dialogu miêdzynarodowego, co umo¿liwia nam wspólne wypracowywanie lepszych rozwi¹zañ w efekcie konstruktywnych dyskusji,
utrzymuje kontakty z podobnymi organizacjami
zawodowymi maj¹cymi zbie¿ne interesy, ale odmienne korzenie kulturowe; dziêki œcieraniu siê
kultur nasze propozycje sprawdzaj¹ siê w wymiarze transgranicznym i trans-kulturowym,
prowadzi wymianê wiedzy i kompetencji zawodowych z podobnymi organizacjami; taka wymiana pozwala nam sprostaæ wyzwaniom globalizacji
na œwiecie,
czerpie dodatkowe zyski z kreatywnej wspó³pracy, której wartoœæ przewy¿sza zwyk³¹ sumê wysi³ku wk³adanego przez poszczególne organizacje
cz³onkowskie, tworz¹c kontekst do realizowania
wspólnych celów.
Jak organizacja cz³onkowska mo¿e wspó³dzia³aæ w CFE?

By wizja CFE mog³a siê ziœciæ, konieczne jest zaanga¿owanie, wspó³praca i aktywnoœæ organizacji cz³onkowskich.
Aktywna organizacja cz³onkowska oferuje CFE
i innym organizacjom cz³onkowskim:

3

4

WYWIAD
Polska Izba stanowi œwietny przyk³ad sympatycznej, a jednoczeœnie konstruktywnej wspó³pracy
i mo¿e stanowiæ wzór dla innych organizacji cz³onkowskich.
Co CFE oferuje indywidualnym doradcom podatkowym?

–

odmienn¹ perspektywê w bie¿¹cych debatach podatkowych, co wzbogaca dialog i umo¿liwia wypracowanie ca³oœciowych rozwi¹zañ,
– Ÿród³o wiedzy i kompetencji, g³ównie w wymiarze krajowym, czêœciowo tak¿e miêdzynarodowym,
– inspiracjê i inicjatywê poprzez przedstawianie
nowych pomys³ów na realizacjê wspólnych celów
oraz proponowanie celów cz¹stkowych do rozwa¿enia,
– praktyczny wk³ad w organizacjê wydarzeñ CFE,
tak jak te, które odby³y siê kilka lat temu w Warszawie,
– powiêkszenie, a tym samym umacnianie sieci doradców podatkowych.
W tym aspekcie pragnê podkreœliæ wagê dynamicznej obecnoœci organizacji cz³onkowskich w trakcie
bie¿¹cych dzia³añ, wydarzeñ i inicjatyw CFE. Im wiêkszy wk³ad ze strony cz³onków CFE, tym szersze
mog¹ byæ dzia³ania CFE i tym lepsza promocja interesów doradców podatkowych.

Pod koniec 2017 r. CFE zrzesza³a 30 organizacji
cz³onkowskich z 24 pañstw europejskich oraz Uzbekistan maj¹cy status organizacji zaproszonej. Za poœrednictwem organizacji cz³onkowskich CFE obecnie reprezentuje 200 tys. indywidualnych profesjonalistów
podatkowych. Poszerzenie organizacji, tak by obejmowa³a co najmniej jedn¹ organizacjê zawodow¹ z ka¿dego pañstwa Europy, jest jednym z naszych priorytetów.
Pamiêtaj¹c, ¿e CFE to g³os europejskich doradców
podatkowych w obronie wspólnych interesów, dzia³alnoœæ CFE ma z definicji przynosiæ korzyœci indywidualnym doradcom podatkowym. Indywidualni doradcy podatkowi maj¹ g³os w CFE, która entuzjastycznie przyjmuje wszelkie propozycje dzia³ania lub
zmian. Naszym celem jest popieranie i wprowadzanie
w ¿ycie pomys³ów doradców podatkowych, które odzwierciedlaj¹ wspólne interesy.
W szczególnoœci CFE oferuje profesjonalistom podatkowym:
–
Ÿród³o aktualnych informacji o uregulowaniach
podatkowych na szczeblu unijnym i miêdzynarodowym,
–
rozbudowan¹ sieæ do wymiany wiedzy i kompetencji oraz poszukiwania wysoko kwalifikowanych wspó³pracowników na arenie miêdzynarodowej,
–
punkt do spotkañ i dialogu, przedstawiania propozycji i forsowania idei,
–
miêdzynarodowe forum do opracowania i przyjêcia najlepszych praktyk ukierunkowanych na
spe³nianie nowych, miêdzynarodowych standardów,
–
stymulowanie doskona³oœci zawodowej i inspiracjê dla m³odych adeptów zawodu, takie jak nagroda im A. Raedlera. Laureatk¹ jednej z edycji
by³a równie¿ polska studentka prawa podatkowego Dorota Malinowska.
Jakie narzêdzia s¹ stosowane przez CFE w celu
wspierania interesów doradców podatkowych
i jaki jest ich wp³yw na miêdzynarodowy system
podatkowy?
Promowanie naszych wspólnych interesów wymaga spe³nienia trzech warunków wstêpnych:
–
bie¿¹ce monitorowanie sytuacji w zakresie podatków w UE i na œwiecie,
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rozwój kompetencji s³u¿¹cych do opracowywania
zagadnieñ merytorycznych,
– stosowanie skutecznych narzêdzi do komunikacji.
Aby zapewniæ ci¹g³e spe³nianie tych warunków
wstêpnych w jak najwy¿szym stopniu, CFE powo³a³a
wewnêtrzne komitety eksperckie, których prace koncentruj¹ siê na najwa¿niejszych aspektach wspólnych
interesów europejskich doradców podatkowych. Funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce komitety specjalne:
l
Komitet Fiskalny (FC), który monitoruje stan polityki podatkowej na szczeblu unijnym i miêdzynarodowym oraz opracowuje i przedstawia wk³ad
doradców podatkowych w tym zakresie,
l
Komitet do Spraw Zawodowych (PAC) œledzi inicjatywy w zakresie polityki na szczeblu unijnym
i miêdzynarodowym oraz ich wp³yw na uregulowania dotycz¹ce doradców podatkowych, np.
etykê, kodeksy postêpowania, obowi¹zkow¹
sprawozdawczoœæ, które kompleksowo opracowuje z perspektywy doradców podatkowych,
l
Zespó³ Roboczy TSUE, w którego sk³adzie s¹ znani wyk³adowcy uniwersyteccy i praktycy z dziedziny podatków, którzy badaj¹ orzecznictwo
TSUE, a o wynikach swojej pracy informuj¹ nas
na bie¿¹co w formie publikacji z komentarzem,
l
Komitet Techniczno-Podatkowy, którego prace
skupiaj¹ siê na stanie opodatkowania w kontekœcie gospodarki cyfrowej, aby z wyprzedzeniem
okreœliæ wp³yw tego zjawiska na doradców podatkowych i ich odpowiednie przygotowanie.
Powy¿sze komitety publikuj¹ opinie w formie stanowisk na stronie internetowej CFE oraz w oficjalnym
dzienniku CFE zatytu³owanym „European Taxation”.
W 2017 r. FC opublikowa³ 9 stanowisk, PAC og³osi³
5 stanowisk samodzielnie i jeden wspólnie z FC;
Zespó³ Roboczy TSUE opublikowa³ 4 stanowiska.
Oprócz sta³ego monitorowania i formu³owania
stanowisk CFE podejmuje dzia³ania, by wp³ywaæ bezpoœrednio na miêdzynarodowe uregulowania podatkowe poprzez udzia³ w inicjatywach ustawodawczych
na szczeblu unijnym i miêdzynarodowym. Celem organizacji jest, by nasze prace nie ogranicza³y siê do komentowania inicjatyw, które s¹ przedmiotem dyskusji
lub wdro¿enia, lecz przedstawianie propozycji konkretnych, nowych rozwi¹zañ.
W tym celu CFE: dzia³a w publicznych konsultacjach prowadzonych przez Komisjê UE, OECD, ONZ
itp. w sprawach, które rzutuj¹ na podatki; w ten sposób zapewniamy, ¿e stanowiska naszych cz³onków s¹
wyraŸnie s³yszalne dla miêdzynarodowych ustawodawców i decydentów; uczestniczy w grupach eksperckich Komisji Europejskiej, w tym EU Platform for Tax
Good Governance, EU VAT Expert Group i EU VAT
Forum, na których forum ma mo¿liwoœæ przedstawiania propozycji do dalszego rozwa¿enia; w tym miejscu
–
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warto przypomnieæ nasz ostatni sukces – zmianê aktualnego programu prac Platform for Tax Good Governance poprzez wprowadzenie zagadnienia praw podatników; uczestniczy w pracach grup miêdzynarodowych; CFE uzyska³ status konsultacyjny przy
ECOSOC (Radzie Gospodarczej i Spo³ecznej ONZ)
i regularnie uczestniczy w posiedzeniach OECD; regularnie wydaje publikacje na bie¿¹ce tematy podatkowe, aby umocniæ w³asn¹ pozycjê i zainicjowaæ publiczn¹ debatê na ten temat.
Jakie s¹ plany CFE na przysz³oœæ?
CFE bêdzie dalej aktywnie uczestniczyæ w procesie ulepszania miêdzynarodowego systemu podatkowego i z najwy¿szym zaanga¿owaniem broniæ interesów podatników i doradców podatkowych.
Nowe inicjatywy, które s¹ ukierunkowane na
zwiêkszenie widocznoœci i oddzia³ywania CFE, maj¹
nam zapewniæ maksymaln¹ skutecznoœæ tych dzia³añ.
Polityka organizacji, sformu³owana w celu osi¹gniêcia
tego rezultatu, opiera siê na trzech kluczowych filarach:
– zwiêkszenie globalnej widocznoœci CFE w efekcie
rozbudowania sojuszy zawodowych CFE,
– wykorzystanie mo¿liwoœci cyfrowych dla dobra
wszystkich doradców podatkowych,
– wiêksze nak³ady na m³ode pokolenia i sprostanie
bie¿¹cym oczekiwaniom rynku.
Przedstawiaj¹c szerzej powy¿sze cele, po pierwsze zamierzamy powiêkszyæ globalny zasiêg CFE;
wa¿nym krokiem w tym kierunku jest trwaj¹ca budowa Globalnej Platformy Doradców Podatkowych
(GTAP). GTAP to zasadniczo nastêpca GTACF (Globalnego Forum Wspó³pracy Doradców Podatkowych),
utworzonego w 2014 roku przez CFE, AOTCA
i WAUTI jako globalne forum do wspó³pracy w okreœlonych sprawach podatkowych. G³ównym celem
GTACF by³o udzielanie globalnej odpowiedzi przez
doradców podatkowych w sprawach miêdzynarodowych inicjatyw dotycz¹cych podatków, podejmowanych przez takie organizacje jak OECD i ONZ. W tym
roku zapad³a decyzja o dalszym rozwoju GTACF i wykorzystaniu ca³ego potencja³u tej struktury. Odejœcie
od forum na rzecz platformy umo¿liwia uwypuklenie
celów sojuszu, tj. umo¿liwia prowadzenie dyskusji,
zapewniaj¹c stronom równy status, systematyczny
dialog i wspó³pracê bez przymusowych akcji czy kosztów. Ponadto platforma ze swej definicji jest szeroka
i ma stanowiæ przestrzeñ do ró¿nych innych dzia³añ.
Nowa nazwa uwzglêdnia cel naszej organizacji, tj. rozszerzenie dzia³añ GTAP w przysz³oœci. W kontekœcie
GTAP dzia³ania bêd¹ podejmowane w czterech kluczowych obszarach: marketing strategiczny, publiczne
uznanie, sprawy merytoryczne i polityka oraz cz³onkostwo.
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bêdzie nas informowaæ o powstaniu nowych narzêdzi u³atwiaj¹cych pracê, a w razie koniecznoœci
przygotuje formy szkolenia, by umo¿liwiæ doradcom podatkowym nabycie umiejêtnoœci i korzystanie z tych narzêdzi.
Po trzecie CFE zawsze stara siê wspieraæ m³odych
doradców podatkowych i zapewniaæ odpowiednie
warunki do korzystnych kontaktów pomiêdzy osobami z doœwiadczeniem i tymi, które pragn¹ siê uczyæ.
W tym celu w CFE istnieje doroczna tradycja przyznawania Medalu Alberta Raedlera za najlepsz¹ pracê dyplomow¹ poœwiêcon¹ tematyce podatków, napisan¹
na europejskiej uczelni. W tym samym celu powsta³a
Akademia CFE prowadzona wspólnie z GTAP. Akademia CFE umo¿liwia doradcom podatkowym dalszy
rozwój wiedzy oraz jej przekazywanie. Zachêcamy
polskich studentów prawa podatkowego do brania
udzia³u w Akademii.

Wyra¿amy przekonanie, ¿e w tym kontekœcie CFE
oraz inne miêdzynarodowe organizacje zawodowe
bêd¹ mia³y realn¹ szansê na zwiêkszenie w³asnej widocznoœci z perspektywy miêdzynarodowej oraz skuteczn¹ realizacjê celów w zmieniaj¹cym siê miêdzynarodowym œrodowisku podatkowym.
Po drugie naszym zdaniem wa¿nym sojusznikiem mog¹ byæ technologie cyfrowe – pod warunkiem,
¿e uda nam siê dotrzymaæ kroku postêpowi w tym zakresie i rozwijaæ umiejêtnoœci umo¿liwiaj¹ce wykorzystanie mo¿liwoœci wynikaj¹cych z technologii cyfrowych. Powo³aliœmy Komitet ds. Technologii Podatkowych (TTC). Ten nowy komitet zosta³ uruchomiony
po raz pierwszy w 2018 r., by œledziæ ewolucje w sferze
technologii cyfrowych – od nowych modelów biznesowych do narzêdzi technologicznych, które mog¹ byæ
u¿yteczne dla doradców podatkowych. TTC w szczególnoœci:
– zapewni wnoszenie przez CFE merytorycznego
wk³adu we wszystkie publiczne konsultacje
dotycz¹ce opodatkowania gospodarki cyfrowej,
jak równie¿ wszystkie inne, analogiczne inicjatywy,
– bêdzie stanowiæ ramy do wewnêtrznej dyskusji
na tematy cyfrowego opodatkowania w CFE,

–

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia CFE, odbywaj¹cego siê w dniach 27–28 wrzeœnia 2018 r. w Londynie
na wiceprzewodnicz¹c¹ CFE Tax Advisers Europe, zrzeszaj¹c¹ europejskie organizacje doradców podatkowych,
zosta³a wybrana Anna Misiak, wiceprzewodnicz¹ca Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Nowo wybrany zarz¹d
CFE liczy 10 osób.

CFE Tax Advisers Europe to najbardziej reprezentatywna
organizacja skupiaj¹ca krajowe stowarzyszenia zawodowe
doradców podatkowych z pañstw europejskich. Polski samorz¹d doradców podatkowych ma po raz pierwszy swojego doradcê we w³adzach CFE.
Anna Misiak jest tak¿e wiceprzewodnicz¹c¹ Krajowej Rady
Doradców Podatkowych, cz³onkiem Komisji Wspó³pracy
Miêdzynarodowej KRDP oraz partnerem w MDDP.

Dziêkujê za rozmowê.
Anna Misiak
Wiceprzewodnicz¹ca KRDP,
wiceprzewodnicz¹ca CFE,
cz³onek Komisji Wspó³pracy Miêdzynarodowej KRDP
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