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Przedmowa
Zawód zaufania publicznego wymaga świadczenia pomocy prawnej w sposób niezależny, z zachowaniem tajemnicy zawodowej, a także z przestrzeganiem norm, które wyznaczają standardy wykonywania zawodu – etyka zawodowa. Wszystkie samorządy zawodów
zaufania publicznego, w tym także adwokatów i radców prawnych, posiadają prerogatywę
do uchwalania własnych regulacji dotyczących etyki zawodowej. Oczywiście nie są one
tożsame, bowiem uwzględniają specyfikę i zakres świadczonych usług. Jednak w wielu obszarach są one podobne (np. stosunek do klienta, sądów czy organów).
W 2021 r. będziemy obchodzili 25-lecie zawodu doradcy podatkowego w Polsce. Rzecz
jasna już wcześniej czynności doradztwa podatkowego były wykonywane, ale dopiero
ustawa z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym uregulowała zasady wykonywania tego zawodu zaufania publicznego. Kompetencja do uchwalenia zasad etyki zawodowej dla doradców podatkowych została udzielona Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych
w art. 51 ust. 1 pkt 8 DorPodU. Tylko ten organ uprawniony jest do ich określenia w drodze uchwały. Pierwsze zostały uchwalone na I Krajowym Zjeździe w 2002 r., następne na
II Krajowym Zjeździe w 2006 r. Były one potem zmieniane na kolejnych zjazdach.
Sam zawód, a tym bardziej regulacje dotyczące etyki zawodowej, są stosunkowo młode.
Jednak kanony wykonywania czynności doradztwa podatkowego zdążyły się już wykrystalizować. Pamiętać jednak musimy, że nieustannie zmienia się sposób ich wykonywania,
zmienia się również zakres świadczonych usług. Dlatego Zasady Etyki Doradcy podatkowego muszą podlegać ocenie i dostosowaniu do zmieniających się warunków.
Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą kompleksowego omówienia zasad etycznych wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Autorzy korzystali nie tylko z własnego doświadczenia pracy w samorządzie zawodowym, ale także z orzecznictwa sądów dyscyplinarnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Posiłkowo wspomagali się
orzecznictwem odnoszącym się do innych zawodów zaufania publicznego.
Opracowanie powinno zatem stać się przewodnikiem dla wszystkich doradców podatkowych, ale także dla osób zamierzających zdać egzamin zawodowy. Jednocześnie może
być przydatne dla osób zajmujących funkcje rzeczników dyscyplinarnych oraz sędziów
sądów dyscyplinarnych. Recz jasna, wraz ze zmianą przepisów oraz warunków wykonywania zawodu doradcy podatkowego, zarówno same zasady etyki zawodowej, jak i komentarze będą podlegały ewolucyjnym zmianom. Wydaje się jednak, że podstawowe normy etyczne pozostaną takie same.
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