NR8 - Consultanţa fiscală - profesie liberală ce necesită o înaltă calificare profesională
Pe 26 septembrie, la Paris, cu ocazia celebrării a 50 de ani de la înfiinţarea Confederaţiei
Fiscale Europene (CFE), membrii, cu drept de vot, reprezentând 21 de ţări europene, au
votat în unanimitate intrarea României, ca membru cu drepturi depline, în această
instituţie de prestigiu internaţional. Începând cu această dată orice membru al Camerei
Consultanţilor Fiscali (CCF) a căpătat dreptul de a profesa în oricare din ţările membre
ale CFE.
Confederaţia Fiscală Europeană (CFE) este o organizaţie profesională europeană,
înfiinţată în anul 1959, care reprezintă peste 180.000 de consultanţi fiscali din 24 de ţări
din Uniunea Europeană, cât şi din Spaţiul Economic European.
Este un pas pe care l-am făcut împreună. Prin profesionalismul dumneavoastră, prin
munca şi onestitatea celor pe care i-aţi ales să vă reprezinte, ne-am câştigat recunoaşterea
profesională în întreaga Europă.
La evenimentul de la Paris, discuţiile s-au axat asupra rolului consultantului fiscal, având
în vedere faptul că această profesie este unică în întregul sistem de impozitare, ajutând
contribuabilii să înţeleagă şi să respecte obligaţiile fiscale.
Declaraţiile şi cuvântările participanţilor au pus accentul pe cele două trăsături definitorii
ale acestei meserii, respectiv asupra faptului că este o profesie liberală şi că toţi
consultanţii fiscali, membrii ai CFE, sunt profesionişti cu o înaltă calificare.
Rolul lor este unul de colaborator, din poziţia de unici experţi în domeniul legislaţiei
fiscale şi al practicii ei. Una dintre cele mai importante caracteristici o reprezintă modul
excepţional în care un consultant fiscal împleteşte expertiza practică cu înţelegerea
climatului fiscal şi a problemelor cu care se confruntă afacerile clienţilor lor în acest
mediu.
Să nu uităm că rolul consultantului fiscal în interpretareaarea complicatelor coduri fiscale
pentru derularea în condiţii cât mai optime a businessului, este unul vital, întrucât ajută
ca, la final, afacerile să devină eficiente şi să se desfăşoare în mod corect, respectând
toate regulile. Pentru această însă, consultantul fiscal trebuie să facă în permanenţă
dovada competenţei profesionale.
Consultantul fiscal oferă îndrumare în interpretarea legislaţiei fiscale, adaptând-o în
funcţie de particularităţile fiecărei tranzacţii şi având pe tot parcursul acestei activităţi
libertate totală în ce priveşte opinia exprimată.
Putem spune, fără nicio îndoială, că profesioniştii acestui domeniu de activitate oferă
servicii intelectuale, bazate pe calificările profesionale şi din perspectiva propriilor sale
capacităţi profesionale.
Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că, în urma combinaţiei codurilor de etică
locale cu cele internaţionale, toţi consultanţii fiscali operează în cadrul unor standarde
profesionale stricte, standarde ce includ, atunci când este cazul şi proceduri disciplinare.
În fine, consultanţii fiscali contribuie la îmbunătăţirea imaginii economiei UE ca fiind
una dinamică, competitivă şi bazată pe cunoştinţe întemeiate.

