zpracovat daňové přiznání?
jak jednat s finančním úřadem?
co zdanit a co ne?
si rady s daňovým přiznáním?
čekat ve frontách před finančním úřadem?

Komora daňových poradců České republiky

www.kdpcr.cz

Daňový poradce je odborník na daně, včetně sociálního
a zdravotního pojištění a účetnictví, poradí Vám, vysvětlí,
může Vám prodloužit termín pro podání daňového přiznání,

vše vyřídí za Vás, komunikuje elektronicky,
ušetříte čas i starosti.

— Každý daňový poradce je ze zákona zapsán u Komory daňových
		

poradců ČR v seznamu daňových poradců, který je zveřejněn na:

		 www.kdpcr.cz
		

Vyhledání daňového poradce v seznamu je jednoduché, rychlé a přehledné. Pro vyhledávání lze použít různá kritéria

		

(např. specializace, obory činnosti, jazyk, místo výkonu…). Seznam daňových poradců je pravidelně aktualizován.

		

Daňového poradce můžete spolehlivě najít i zadáním konkrétního požadavku, přičemž se Vám ozvou ti, kteří mají
o spolupráci s Vámi zájem. Stačí si jen vybrat.

—

Daňový poradce je povinen chránit práva
a oprávněné zájmy klienta.

— Je povinen jednat čestně a svědomitě, dodržovat etické principy.
Jednou z nejdůležitějších povinností daňového poradce, vyplývajících
ze zákona, je profesní mlčenlivost.
—

Poradce nese plnou odpovědnost za škodu,

Daňové poradenství je poskytováno na základě

která vznikla klientovi v souvislosti s výkonem daňového poradenství.

smlouvy uzavřené mezi daňovým poradcem

Poradce je tedy povinen být pro tyto škody pojištěn. Na řádný výkon

a klientem, ve které si obě strany dohodnou

daňového poradenství a činnost daňových poradců dohlíží Komora

konkrétní podmínky vč. výše nebo způsobu

daňových poradců ČR, která řeší i případné spory a stížnosti týkající

výpočtu odměny za daňové poradenství.

se způsobu poskytování poradenství.

Komora daňových poradců České republiky

Komora daňových poradců ČR
je samosprávnou nezávislou profesní institucí.

Kozí 4, 602 00 Brno
P. O. Box 121, 657 21 Brno

Její existence je daná zákonem č. 523/1992 Sb.,
o daňovém poradenství a Komoře daňových

T.
F.

+420 542 422 311
+420 542 210 306

poradců České republiky. V současné době

E.

kdp@kdpcr.cz

než 600 právnických osob, které vykonávají

eviduje přes 4000 daňových poradců a více
daňové poradenství pomocí daňového poradce.
Komora mimo jiné organizuje kvalifikační zkoušky
na daňového poradce a nabízí svým členům celou

Člen Confédération Fiscale Européenne
a Národní účetní rady

řadu služeb pro podporu profese, včetně
soustavného vzdělávání.

