
i Já, níŽe podepsaný, daňový poradce

t,
Jmeno a pnjment:

Císlo osvědčení:-

se přihlašuji k Etickému kodexu Komory daňových poradcŮ ČR v nástedujícím znění:

Komory daňových poradců české republiky

Etrcký kodex ror ČR 1oate jen 
',kodex"), schválený usnesením Valné hromady t<op Čn, uycházi zprávni jpraw daňového

poradenství v Ceské republice stanovenézákonem č.523/1992 Sb', o daňovém poradenství a Komoře daňových'poradc(Česié repub|iky
a dále z principu profesní etiky, kteýje zakotven V kodexu Confédération FiscaleEuropéenne, organizace zaót'eŠu;íci daňové poádenství
v Evropě. Kodex je tak jedním ze základních dokumentů upravujících pravidla výkonu daňového ioradenství' Jeho'citem je stanouit.ti.te
poŽadavky a zajistit dodžování vysokého profesního a morálního standardu v obIasti daňového poradenství'

1. Nezávislost

Profesnívzdělávání 
]

Daňový poradce rozvíjí své profesní schopnosti a odborné znalosti po ce|ou dobu r,lýkonu daňového poradenstvÍ-
Disciplinární sankce
KDP ČR má pravo uplatnovat discipliná mÍ sanke zazávažné poruŠení čestné hozávazkupoadce dodžovat tento kodex'

Eticlry kodex KDP ČR súvátený Valnou hromaďou KDP ČR dne 24. 11 ' 2006 s účinnosti od 1. 1. 2007'

Pň plnění sv'ých povinností musí daňouý poradce Vzdy postupovat s p|nou profesní nezávislostí' To se vztahuje jak na zastupování zájmů
jeho klientů, tak na řešení střetu zájmŮ mezi daňoqým poradcem, kliéhtem, daňovou správou a dalŠími zainteresóvanými sfaňami.

2. Odpovědnost i

a) Daňoý poradce VykonáVá daňové poradenstvi na svou úastní odpovědnost' Odpovídá':a svou práci a za pÉd suich zaměstrranců. Pokud
je daňove pomdensfuí posl1itovánb prostřednictvim pmvnické osoby' musi odpovědny o)noq ponadce áistit, á}l Výkon a kontrulu nad
uýkonem dáqoveho poradenství touto pÉvnickou osobou za.jišbval daňoý poradce.

b) Riziko daňového poraflce z výkonu daňového poradenství v souvis|osti s odpovědností za škody způsobené jeho profesním pochybením,
nedbalostí nebo vzni(jící zjakéhokoliv jiného pÉvně vynutjtelného nároku obdobné povahy niís1 byt nyo oápovioa;icím po;iŠtěnim pno
proíesn í odpovědnostr'

3. Péče a svědomitost
Pň rni konu sve profese se musi daňovy poradce řidit platnými pravnimi předpisy' profesnimi pravidly a v jejich nmci pokyny klienta'
Tato zasada vyŽadul9 hezávis|ost pň všech profesních úkonech a zejména vyŽaduje objektivní pňstup pň posuzování určitého pňpadu. Předtrm, neŽ
daňovy poradce pn1ine zakázku, měl by si pedivě a podrobně prověňt, zda je schopen splnit poŽadované úkoly snáleŽifr zřetelem na své
povinnosti a svou způsobi|ost.

4. Mlčenlivost
Povi4nos|zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny informace, které daňovému poradci svěří jeho klient nebo s nimiŽ se seznámí během
vÝ.!oň\s1o proÍese. Daňový-por,aocu 

'ilsi'iaiiíii 
ooáá'ováňi Áreenrivostj kaŽdou osobou, které pň výkonu daňového poradenství ktakovrim

informacím posksl přístup, především jelo zaměstnanci a spo|upracovníky'

5. Slučitelné a neslučitelné činnosti
Daňouý poradce by mě| provádět pouze takove činnosti, které jsou přípustná a slučiie|ná s jeho profesí a které neohroŽují dodžování
předpisů, jeho profesních povinnostÍ' etik\ vaŽnosti profese daňoVého poradce'

6. Reklama
DaňoVý poradce můŽe poskytovat pouze pravdivé inforrnace o svých profesnÍch činnostech.

7. Vztahy s prďésními kolegy ,/
JednánÍ poradce, které se dotýká'pstatních daňových poradců, musi být v sou|adu s dobými mravy a podporovat dobré vztahy
s ostatnÍmi č|eny své profese.

8. 0dměna
Klient má pravo na informace o ýši odměny pbdtím, neŽ daňot{.poradce pro něho zahájí svoji činnost' Odměna daňového pomdce by měla
zohledňovat stupeň jeho odpovědnostj, povahu a ýnam prrcváděnýih prací a cas, Keýje výkonu iěchto prací věnován'
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