
Υπουργείο Ανάπτυξης - Παράταση αυτοαπογραφής 
των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ

Κατόπιν αιτήματος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.Ε), των υπηρεσιών 
Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων αλλά και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Σκορδάς υπέγραψε σήμερα απόφαση με την οποία πα-

ρατείνονται οι προθεσμίες για την απογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, ως εξής:
Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:
•	 Μέχρι	την	27η	Οκτωβρίου	2012	για	τους	υπόχρεους	που	ο	Α.Φ.Μ.	τους	λήγει	στο	1.
•	 Μέχρι	την	3η	Νοεμβρίου	2012	για	τους	υπόχρεους	που	ο	Α.Φ.Μ.	τους	λήγει	στο	2.
•	 Μέχρι	την	10η	Νοεμβρίου	2012	για	τους	υπόχρεους	που	ο	Α.Φ.Μ.	τους	λήγει	στο	3.
•	 Μέχρι	την	17η	Νοεμβρίου	2012	για	τους	υπόχρεους	που	ο	Α.Φ.Μ.	τους	λήγει	στο	4.
•	 Μέχρι	την	24η	Νοεμβρίου	2012	για	τους	υπόχρεους	που	ο	Α.Φ.Μ.	τους	λήγει	στο	5.
•	 Μέχρι	την	1η	Δεκεμβρίου	2012	για	τους	υπόχρεους	που	ο	Α.Φ.Μ.	τους	λήγει	στο	6.
•	 Μέχρι	την	8η	Δεκεμβρίου	2012	για	τους	υπόχρεους	που	ο	Α.Φ.Μ.	τους	λήγει	στο	7.
•	 Μέχρι	την	15η	Δεκεμβρίου	2012	για	τους	υπόχρεους	που	ο	Α.Φ.Μ.	τους	λήγει	στο	8.
•	 Μέχρι	την	22η	Δεκεμβρίου	2012	για	τους	υπόχρεους	που	ο	Α.Φ.Μ.	τους	λήγει	στο	9.
•	 Μέχρι	την	29η	Δεκεμβρίου	2012	για	τους	υπόχρεους	που	ο	Α.Φ.Μ.	τους	λήγει	στο	0.
Για τους αστικούς συνεταιρισμούς και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών της αλ-
λοδαπής,	η	προθεσμία	υποβολής	είναι	από	1η	Νοεμβρίου	2012	έως	τις	29	Δεκεμβρίου	του	
2012	και	εξειδικεύεται	ως	εξής:
•	 Μέχρι	την	20η	Νοεμβρίου	2012	για	τους	υπόχρεους	που	ο	Α.Φ.Μ.	τους	λήγει	στο	1,	2,3.
•	 Μέχρι	την	10η	Δεκεμβρίου	2012	για	τους	υπόχρεους	που	ο	Α.Φ.Μ.	τους	λήγει	στο	4,	5,6.
•	 Μέχρι	 την	 29η	Δεκεμβρίου	 2012	 για	 τους	 υπόχρεους	 που	 ο	 Α.Φ.Μ.	 τους	 λήγει	 στο	 7,	
8,9,0.
Για τις Ατομικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, τις Ευρωπα-
ϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία, η προθεσμία 
παρατείνεται :
•	 Μέχρι	την	21η	Ιανουαρίου	2013	για	τους	υπόχρεους	που	ο	Α.Φ.Μ.	τους	λήγει	στο	1,	2,3,4.	
•	 Μέχρι	 την	 15η	 Φεβρουαρίου	 2013	 για	 τους	 υπόχρεους	 που	 ο	 Α.Φ.Μ.	 τους	 λήγει	 στο	
5,6,7,8,9,	0.
Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων θεω-
ρημένων από τις αρμόδιες αρχές ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής, 
ενώ διευκρινίζεται πως η διενέργεια της αυτοαπογραφής για λογαριασμό των νομίμων εκ-
προσώπων των υπόχρεων μπορεί να γίνει και από άλλα πρόσωπα πέραν των λογιστών.
Τέλος διευκρινίζεται πως η υποχρέωση ανάρτησης των στοιχείων των ισολογισμών του 
τελευταίου οικονομικού έτους δεν επιβάλλεται σαν επιπλέον υποχρέωση στο πλαίσιο της 
απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά αντίθετα προκύπτει παγίως από την ειδικότερη νομοθεσία 
περί Α.Ε και Ε.Π.Ε.-
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Οποίος συνάδελφος έχει 

κάποια πρόταση για την 

καλύτερη εικόνα του 

Newsletter μπορεί να 

επικοινωνήσει με τον κ. 

Κωνσταντινίδη στο εξής 

email: konidisk@otenet.gr

- ΑΝΟΙΓΕΙ	Ο	ΔΡΟΜΟΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	

ΨΗΦΙΑΚΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

- Ι.Κ.Α.	 αριθμ.	 πρωτ.:	 Γ99/	 1/	

175/2.10.2012

Ρύθμιση	 καθυστερούμενων	

ασφαλιστικών εισφορών στο 

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

- Αρ.	 πρωτ.:	 41225	 ΔΙΟΕ	 -	

1004/28.9.2012

Εφαρμογή	 του	 ν.3919/2011	

(ΦΕΚ	32/	τ.	Α’/	02.03.2011)	για	

την άσκηση του επαγγέλματος 

του	Λογιστή	Φοροτεχνικού



 
    
 

Αρ.	 πρωτ.:	 ΔΠΕΙΣ	 Α	 1132352	
ΕΞ/24.9.2012	

Τροποποίηση − συμπλή-
ρωση	 του	 άρθρου	 3	 της	
1109793/6134−11/0016/24.11.99	
(ΦΕΚ	 2134	 τ.Β)	 Απόφασης	 του	
Υπουργού Οικονομικών, όπως 
ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημε-
ρότητας για χρέη και φορολογικές 
υποχρεώσεις	προς	το	Δημόσιο.	

Ι.Κ.Α.	 αριθμ.	 πρωτ.:	
Γ99/6/1.10.2012	

Πρόσκληση	 των	 συνταξιούχων/
δικαιούχων για ένταξη στο πρό-
γραμμα «Κατ` οίκον φροντίδας 
συνταξιούχων» 

Κ.Υ.Α.	αριθμ.	45605/11.9.2012	

Παράταση προθεσμίας υποβολής 
δικαιολογητικών	 της	 παρ.	 3	 του	
άρθρου	24	του	Ν.	4014/2011	(ΦΕΚ	
Α΄	209)	

Αριθ. πρωτ.: 
A11/36869/3980/2.10.2012	

Χορήγηση αδειών κυκλοφο-
ρίας φορτηγών ιδιωτικής χρή-
σης σε επιχειρήσεις ταχυμε-
ταφορών (courier) - Έλεγχος 
νομιμότητας κυκλοφορίας φορ-
τηγών	ν.3446/2006	
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Αρ.Πρωτ.4619/25-09-2012
Εφαρμογή	του	Νόμου	3919/2011	
«Αρχή της επαγγελματικής ελευ-
θερίας, κατάργηση αδικαιολόγη-
των περιορισμών στην πρόσβαση 
και	άσκηση	επαγγελμάτων»	 (ΦΕΚ	
32	Α΄),	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	
άρθρο	4	παρ.	16	του	Ν.	4038/2012	
(ΦΕΚ	Α΄	14).

ΑΝΟΙΓΕΙ	Ο	ΔΡΟΜΟΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΨΗΦΙΑΚΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Eγκύκλιος	του	Υφυπουργού	Διοικητικής	Μεταρρύθμισης	και	
Ηλεκτρονικής	Διακυβέρνησης	Μανούσου	Βολουδάκη

Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες διαδικασίες με τους μηχανικούς (σε συ-

νεννόηση με το ΤΕΕ), με οικονομολόγους και λογιστές (σε συνεννόηση 

με το Οικονομικό Επιμελητήριο), αλλά και σε όλες τις επαγγελματικές 

ομάδες	που	αποτελούν	συστηματικούς	χρήστες	των	υπηρεσιών	του	Δημοσίου.

Με	 σημερινή	 εγκύκλιο	 του	 Υφυπουργού	 Διοικητικής	 Μεταρρύθμισης	 και	 Ηλε-

κτρονικής	Διακυβέρνησης	Μανούσου	Βολουδάκη,	γνωστοποιείται	η	έκδοση	νέου	

εσωτερικού	κανονισμού	(www.ydmed.gov.gr/?cat=99	),	με	τον	οποίο	καθίσταται	

υποχρεωτική η αποκλειστικά ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων εντός του 

Υπουργείου. 

H σημαντικότερη αλλαγή που επέρχεται με τον νέο κανονισμό είναι ότι τα έγγρα-

φα	που	παράγονται	στο	Υπουργείο	Διοικητικής	Μεταρρύθμισης	και	Ηλεκτρονικής	

Διακυβέρνησης,	φέρουν	πλέον	υποχρεωτικά	ψηφιακή	υπογραφή	η	οποία	έχει	την	

ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη, επικυρωμένη υπογραφή. Για να υλοποιηθεί η 

πολιτική αυτή απόφαση, αξιοποιήθηκε η υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή και η 

εθνική διαδικτυακή πύλη «Ερμής» (www.ermis.gov.gr), χωρίς να προκληθεί δαπά-

νη στον κρατικό προϋπολογισμό. 

Ο εσωτερικός κανονισμός, ο οποίος ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες τις σχετικές 

με την υπογραφή, διακίνηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων, αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου ώστε να αποτελέσει οδηγό  για όλα τα Υπουργεία και 

τους φορείς του δημοσίου που θα εφαρμόσουν ανάλογη διαδικασία. 

Τα οφέλη από την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής στο δημόσιο είναι πολλα-

πλά, με κυριότερο τον περιορισμό της σπατάλης χρόνου και πόρων, αλλά και την 

ενίσχυση της διαφάνειας.  Ήδη έχει ξεκινήσει, στο πλαίσιο της Επιτροπής Συντο-

νισμού	της	Ηλεκτρονικής	Διακυβέρνησης,	η	διαδικασία	σταδιακής	επέκτασης	της	

εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και στα άλλα Υπουργεία 

Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα προχωρά η διαδικασία έκδοσης και διάθεση ψη-

φιακών πιστοποιητικών (δικαίωμα ψηφιακής υπογραφής) στους δικηγόρους σε 

συνεργασία		με	το	Υπουργείο	Δικαιοσύνης	και	τους	Δικηγορικούς	Συλλόγους	της	

χώρας.  Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες διαδικασίες με τους μηχανικούς (σε συνεν-

νόηση με το ΤΕΕ), με οικονομολόγους και λογιστές (σε συνεννόηση με το Οικονο-

μικό Επιμελητήριο), αλλά και σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες που αποτελούν 

συστηματικούς	χρήστες	των	υπηρεσιών	του	Δημοσίου.

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/14765
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/14766
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/14767
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/14769
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=89456E9F22D29300.1D031AEA53&SearchTerms=NDYxOQ_E__E_&version=2012/09/25


 
    
 

Ι.Κ.Α.	αριθμ.	πρωτ.:	Γ99/	1/	175/2.10.2012
Ρύθμιση	 καθυστερούμενων	 ασφαλιστικών	 εισφορών	

στο	Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Ενόψει	της	ψήφισης	στη	Βουλή	των	Ελλήνων,	νομοθετικής	ρύθμισης	για	τον	
διακανονισμό	των	οφειλών	των	επιχειρήσεων	προς	τους	Φορείς	Κοινωνικής	
Ασφάλισης, παρακαλούμε όπως παραλαμβάνεται χειρόγραφες αιτήσεις ερ-

γοδοτών, προκειμένου να υπαχθούν στις επικείμενες διατάξεις ρύθμισης οφει-
λών.
Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθηθούν τα ανα-
φερόμενα	στη	παράγραφο	3.1	της	υπ’αριθμ.	30/2011	Εγκυκλίου	της	Δ/νσης	Ασφά-
λισης – Εσόδων.
Η καταχώρηση των αιτήσεων στο μηχανογραφικό σύστημα, θα γίνεται κατά τα 
αναφερόμενα	στη	παρ.	3.2,	της	ανωτέρω	εγκυκλίου,	στην	οθόνη	«Διαχείριση	Ει-
σερχομένων»	του	Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.,	με	κωδικό	004,	προκειμένου	να	διενεργη-
θεί έλεγχος και να καταλογιστούν σε βάρος του εργοδότη οι οφειλόμενες ασφα-
λιστικές εισφορές.
Μετά την ψήφιση των διατάξεων θα ακολουθήσει νεότερο έγγραφο, με τις λεπτο-
μέρειες εφαρμογής της νέας ρύθμισης οφειλών.
Συγκεκριμένα, θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία διεκπεραίωσης των 
αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση, το νέο υπόδειγμα αίτησης υπαγωγής που θα 
υποβάλλεται από τους εργοδότες, το καθεστώς χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλι-
στικής ενημερότητας και το τρόπο ρύθμισης.
Για τους οφειλέτες που θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση οφει-
λών και θα υπαχθούν σε αυτή, μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δό-
σης ή του ποσού της εφάπαξ εξόφλησης, όπως αυτή θα ορίζεται στις εγκύκλιες 
οδηγίες που θα ακολουθήσουν:
•	διατηρούνται	οι	επιβληθείσες	κατασχέσεις	και	οι	εγγραφείσες	υποθήκες	σε	βά-
ρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών,
•	αναστέλλεται	η	συνέχιση	της	διαδικασίας	της	αναγκαστικής	εκτέλεσης	κινητών	
ή ακινήτων,
•	δεν	ανακαλούνται:
i) οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων 
που έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση 
της ρύθμισης,
ii) οι παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 
καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης, ενώ τα απο-
διδόμενα ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν 
πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται η τακτοποίηση των 
οφειλών	προς	το	Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.,	με	μία	εκ	των	παρακάτω	δυνατοτήτων:
Α) Ένταξη των οφειλών σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, με μηνιαία κα-
ταβολή ποσού, έναντι των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, μισθολο-
γικών	περιόδων	απασχόλησης	μέχρι	31-7-2012,	έκπτωση	40%	επί	των	προσθέτων	
τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφει-
λής,	 εφόσον	η	αίτηση	υπαγωγής	στη	ρύθμιση	υποβληθεί	μέχρι	 την	31-12-2012	
και	καταβολή	των	τρεχουσών	ασφαλιστικών	εισφορών	από	1-8-2012	και	εφεξής.
Η	ισχύς	του	προσωρινού	διακανονισμού	ορίζεται	μέχρι	την	31-12-2013.
Το	ποσό	της	μηνιαίας	καταβολής	που	αντιστοιχεί	σε	ποσοστό	1,25%	της	κεφαλαι-
οποιημένης	την	31-7-2012	οφειλής,	δεν	μπορεί	να	είναι	μικρότερο	του	20%	και	
μεγαλύτερο	του	40%	επί	του	μέσου	όρου	των	μηνιαίων	ασφαλιστικών	εισφορών	
του	δευτέρου	τριμήνου	2012	και	σε	κάθε	περίπτωση,	πρέπει	να	είναι	ίσο	ή	μεγα-
λύτερο	των	εκατόν	πενήντα	ευρώ	(150,00	€).
Για	τους	οφειλέτες	του	Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.	με	συνολικό	ποσό	οφειλής	άνω	των	300.000,00	
ευρώ,	το	ανωτέρω	ποσοστό	ορίζεται	σε	0,80%.
Επίσης,	για	τους	οφειλέτες	του	Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.	με	συνολικό	ποσό	οφειλής	άνω	των	
500.000,00	ευρώ	και	μέσο	όρο	μηνιαίων	ασφαλιστικών	εισφορών	του	δευτέρου	

Αριθμ.	Α11/22070/2450/31.7.2012	

Τροποποίηση	 της	 υπ’	 αριθμ.	
Α2/29542/5347/1991	(ΦΕΚ	Β΄	707)	
υπουργικής απόφασης «Χορή-
γηση	 αδειών	 κυκλοφορίας	 Φ.Ι.Χ.	
κατά	το	Ν.	1959/91»	

ΣτΕ	2115/2012	
Η βεβαίωση εγκατάστασης εσω-
τερικού χορηγείται στον έχοντα 
νόμιμο δικαίωμα εκμεταλλεύσε-
ως	 του	 οικείου	 χώρου,	 ήτοι,	 κατ’	
αρχήν, στον κύριο του ακινήτου, 
όπου πρόκειται να χωρήσει η 
εγκατάσταση ή στον έχοντα αντι-
τάξιμο έναντι του κυρίου δικαίω-
μα εγκαταστάσεως. Σε περίπτωση 
δε μεταβιβάσεως της κυριότητος, 
μισθώσεως ή μεταβιβάσεως της 
χρήσεως του χώρου, η βεβαίωση 
εγκατάστασης χορηγείται στον 
νέο κύριο ή τον έχοντα αντιτάξι-
μο έναντι τούτου δικαίωμα εγκα-
ταστάσεως στο χώρο αυτό. Αν 
εγερθεί αμφισβήτηση από τους 
ενδιαφερομένΡ	 υς	 περί	 του	 δι-
καιώματος εγκαταστάσεως εσω-
τερικού,	η	Διοίκηση	υποχρεούται	
να εξετάσει αν έχει χωρήσει μετα-
βολή του προσώπου του έχοντος 
νόμιμο δικαίωμα εγκαταστάσεως 
επί του οικείου χώρου και ποιος 
έχει το δικαίωμα αυτό, υποχρε-
ουμένη να διατυπώσει η ίδια πα-
ρεμπίπτουσα κρίση εν σχέσει με 
τα ιδιωτικού δικαίου δικαιώματα 
περί το δικαίωμα εγκαταστάσεως, 
της οριστικής κρίσεως περί των 
δικαιωμάτων αυτών αποκειμένης, 
βεβαίως, στα πολιτικά δικαστήρια 

ΝΟΜΟΣ	 ΥΠ’	 ΑΡΙΘΜ.	 4081	 Περι-
στολή δημοσίων δαπανών, ρύθ-
μιση θεμάτων δημοσιονομικών 
ελέγχων και άλλες διατάξεις 
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ΠΟΛ	1191
	Κοινοποίηση	της	363/2012	
Γνωμοδότησης	του	Ν.Σ.Κ.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή 
σας, και εφαρμογή σε ανάλογες 
περιπτώσεις,	 την	 363/2012	 Γνω-

μοδότηση	 του	 Νομικού	 Συμβουλίου	
του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από 
τον Υφυπουργό Οικονομικών.
Με	 την	 υπόψη	 Γνωμοδότηση	 το	 Ν.Σ.Κ	
(Α' Τακτική Ολομέλεια), έκρινε, ομοφώ-
νως, ότι στην περίπτωση, όπως εκείνη 
που αναφέρεται στο ιστορικό, ο μεν 
σύζυγος που απέκτησε πρώτη κατοικία 
προ του γάμου δικαιούται να συνεχίσει 
να εκπίπτει από το συνολικό εισόδημά 
του τους δεδουλευμένους τόκους του 
στεγαστικού δανείου, που αφορούν την 
προ	του	έτους	2002	αποκτηθείσα	οικία	
του, η δε σύζυγος του δικαιούται να εκ-
πίπτει, από το ποσό του προκύπτοντος 
φόρου εισοδήματος, το προβλεπόμενο 
ποσοστό των δεδουλευμένων τόκων 
του νέου δανείου, που αντιστοιχεί στη 
διαφορά εμβαδού των δύο κατοικιών, 
σε σχέση με τις στεγαστικές ανάγκες 
της οικογένειας του φορολογούμενου, 
όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρ-
θρο	9	του	Κώδικα	Φορολογίας	Εισοδή-
ματος.

τριμήνου	2012,	μικρότερο	των	5.000,00	ευρώ,	το	ποσό	της	μηνιαίας	καταβολής	θα	
αντιστοιχεί	σε	ποσοστό	1%	της	κεφαλαιοποιημένης	την	31-7-2012	οφειλής.
Β)	Εξόφληση	των	οφειλών	προς	το	 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.,	μισθολογικών	περιόδων	απα-
σχόλησης	μέχρι	31-7-2012,	με	απαραίτητη	καταβολή	των	τρεχουσών	ασφαλιστι-
κών	εισφορών	από	1-8-2012	και	εφεξής.
Στη περίπτωση αυτή θα χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, 
προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:
1)	εφάπαξ	εξόφληση	ή	ρύθμιση	έως	και	έξι	(6)	ισόποσες	μηνιαίες	δόσεις	με	έκπτω-
ση	ποσοστού	εκατό	τοις	εκατό	(100%).
2)	ρύθμιση	από	επτά	(7)	έως	και	δέκα	(10)	ισόποσες	μηνιαίες	δόσεις	με	έκπτωση	
ποσοστού	εβδομήντα	πέντε	τοις	εκατό	(75%).
Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε μία εκ των ανωτέρω τριών δυνατοτήτων ρύθ-
μισης, δεν επιτρέπεται η μετάβαση από την μία δυνατότητα ρύθμισης στην άλλη.
Όσοι εργοδότες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να ενταχθούν 
στις ως άνω ρυθμίσεις μπορούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, σύμφωνα με 
τις	διατάξεις	των	άρθρων	53-62	του	ν.3863/2010	(Φ.Ε.Κ.	Α'	115).
Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των προς ψήφιση διατάξεων, θα δοθούν με σχετι-
κή	εγκύκλιο	Ι.Κ.Α.	–	Ε.Τ.Α.Μ.,	η	οποία	θα	αναρτηθεί	στην	ιστοσελίδα	του	Ιδρύματος	
www.ika.gr.

Ι.Κ.Α.	αριθμ.	πρωτ.:	Γ99/	1/	175/2.10.2012
Ρύθμιση	 καθυστερούμενων	 ασφαλιστικών	 εισφορών	

στο	Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
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Αρ.	πρωτ.:	41225	ΔΙΟΕ	-	1004/28.9.2012
Εφαρμογή	του	ν.3919/2011	(ΦΕΚ	32/	τ.	Α'/	02.03.2011)	για	την	

άσκηση	του	επαγγέλματος	του	Λογιστή	Φοροτεχνικού

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή 
των	διατάξεων	του	ν.3919/2011	«Αρχή	της	επαγγελματικής	ελευθερίας,	
κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 

επαγγελμάτων»	 (ΦΕΚ	32/	 τ.	Α'/	 02.03.2011),	 όπως	 έχει	 τροποποιηθεί	με	 την	πα-
ράγραφο	16	του	άρθρου	4	ν.	4038/2012	με	στόχο	την	ομοιόμορφη	αντιμετώπιση	
από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία, της διαδικασίας άσκησης του επαγγέλματος του 
«Λογιστή-Φοροτεχνικού».

ΣΧΕΤΙΚΗ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	-	ΟΡΙΣΜΟΙ

1.	Σύμφωνα	με	την	παράγραφο	1	του	άρθρου	2	του	ν.	3919/2011	όπως	έχει	τρο-
ποποιηθεί	με	την	παράγραφο	16	του	άρθρου	4	ν.	4038/2012	καταργήθηκαν	όλοι	
οι περιορισμοί που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην 
πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί 
που	διαλαμβάνονται	στην	παράγραφο	2	του	άρθρου	2	του	παραπάνω	νόμου.

2.	 Σύμφωνα	 με	 τη	 διάταξη	 της	 παραγράφου	 1	 του	 άρθρου	 3	 του	 ιδίου	 νόμου,	
παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του 
επαγγέλματος	του	Λογιστή-Φοροτεχνικού.

Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ασκούν	 το	 επάγγελμα	 του	 Λογιστή-Φοροτεχνικού	 ελεύθερα	 μετά	 πάροδο	 τρι-
μήνου από την αναγγελία έναρξής του, η οποία αναγγελία θα συνοδεύεται από 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων 
προϋποθέσεων.	Η	Αρμόδια	Διοικητική	Αρχή,	μπορεί	εντός	τριών	(3)	μηνών	από	

Αρ.	πρωτ.:	Κ1-1793/1.10.2012
Αντιμετώπιση ψηφιοποίησης 
καταχωρούμενων εγγράφων 

στο Γ.Ε.ΜΗ.

Όπως γνωρίζετε, το τελευταίο 
διάστημα η Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου, σε συνεργασία μη 

την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελ-
λάδος και το Οικονομικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος, έχουν πραγματοποιήσει αλλε-
πάλληλες εκδηλώσεις με αντικείμενο τη 
διαδικασία Αυτοαπογραφής στο ΓΕΜΗ.

Από τα αιτήματα που έχουν τεθεί και 
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, είναι η 
δυσκολία ψηφιοποίησης των απαιτού-
μενων εγγράφων.

Δεδομένου	 ότι	 μερικά	 Επιμελητήρια	
ήδη έχουν οργανώσει την παροχή τέ-
τοιας υπηρεσίας προς τα μέλη τους, 
είναι επιβεβλημένο να απευθυνθείτε 
προς τα Επιμελητήρια – μέλη σας, ώστε 
να προβούν σε αντίστοιχες ανακοινώ-
σεις, προς διευκόλυνση των επιχειρή-
σεων.
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την αναγγελία έναρξης του επαγγέλμα-
τος από τον ενδιαφερόμενο, να απαγο-
ρεύσει την έναρξη του επαγγέλματος 
του αιτούντος, στην περίπτωση που 
δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋ-
ποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή 
τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΤΩΝ	ΑΡΘΡΩΝ	2	ΚΑΙ	3	ΤΟΥ	
Ν.	3919/2011

1.	Άρθρο	2	του	ν.	3919/2011

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς για 
την άσκηση του επαγγέλματος του Λο-
γιστή-Φοροτεχνικού,	από	Φυσικά	Πρό-
σωπα, δεν ισχύουν οι περιορισμοί που 
προβλέπονται και έπρεπε να καταργη-
θούν σύμφωνα με τις διατάξεις των πα-
ραγράφων	1	και	2	του	άρθρου	2	του	ν.	
3919/2011.

Συνεπώς,	 τα	 Φυσικά	 Πρόσωπα	 δύνα-
νται να ασκούν το επάγγελμα του Λο-
γιστή-Φοροτεχνικού	 και	 αν	 δεν	 είναι	
μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδος, εφόσον είναι πτυχιούχοι 
των ελληνικών ανωτάτων οικονομι-
κών σχολών ή πτυχιούχοι ισότιμων 
οικονομικών σχολών του εξωτερικού 
ή πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελ-
ματικών	προσόντων	του	Π.Δ.	38/2010,	
(άρθρο	1	παρ.	1	περ.	α'	και	παρ.	4	του	
Ν.	2515/1997).

Όσον αφορά τις Κεφαλαιουχικές εται-
ρείες δηλαδή τις Ανώνυμες Εταιρείες 
και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύ-
νης και τις Προσωπικές Εταιρείες δηλα-
δή τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες 
Εταιρείες, πρέπει να επισημάνουμε τα 
εξής:

Α. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

Α1.	Ανώνυμες	Εταιρείες

Σύμφωνα	 με	 τις	 διατάξεις	 του	 Ν.	
2190/1920	για	τις	Ανώνυμες	Εταιρείες,	
όπως ισχύει σήμερα, η Ανώνυμη Εται-
ρεία	εκπροσωπείται	από	το	Διοικητικό	

Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά (άρ-
θρο	18	παρ.	1	του	Ν.	2190/1920).

Περαιτέρω όσον αφορά τους μετόχους 
οι οποίοι ασκούν μόνο τα δικαιώματα 
που τους παρέχει η μετοχή (ή μετοχές) 
που έχουν στην κυριότητά τους και με 
μοναδική υποχρέωση και ευθύνη να 
καταβάλλουν την ονομαστική αξία της 
μετοχής, δεν τίθεται θέμα χορηγήσεως 
αδείας ή πιστοποιήσεως κριτηρίων και 
προσόντων ως προς αυτούς.

Όσον	 αφορά,	 όμως,	 τα	 μέλη	 του	Δ.Σ.,	
το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, λει-
τουργεί συλλογικά είναι επιβεβλημένο 
για	 κάθε	 μέλος	 του	 Δ.Σ.	 να	 χορηγεί-
ται επαγγελματική ταυτότητα για την 
άσκηση του επαγγέλματος του λογι-
στή- φοροτεχνικού.

Το ίδιο πρέπει να ισχύει επιπρόσθετα 
και για τα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη 
της εταιρείας, που είναι εντεταλμένα 
ή	 εξουσιοδοτημένα	 από	 το	 Διοικητι-
κό Συμβούλιο ή συνδράμουν ή υπο-
γράφουν πράξεις που ανάγονται στο 
αντικείμενο εργασιών του λογιστή-
φοροτεχνικού.

Α2.	 Εταιρείες	 Περιορισμένης	 Ευθύνης	
(Ε.Π.Ε.)

Υπεύθυνος	 σύμφωνα	 με	 το	 Νόμο	 (Ν.	
3190/1955)	που	 ισχύει	 για	 τις	 εν	λόγω	
εταιρείες είναι μόνο ο διαχειριστής της 
εταιρείας, ενώ οι εταίροι δεν έχουν κα-
μιά ευθύνη απέναντι στους τρίτους.

Κατά συνέπεια είναι επιβεβλημένο για το 
διαχειριστή να χορηγείται επαγγελματι-
κή ταυτότητα για την άσκηση του επαγ-
γέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού. 
Το ίδιο πρέπει να ισχύει επιπρόσθετα 
και για τα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη 
της εταιρείας, που είναι εντεταλμένα ή 
εξουσιοδοτημένα από το διαχειριστή 
ή συνδράμουν ή υπογράφουν πράξεις 
που ανάγονται στο αντικείμενο εργασι-
ών του λογιστή-φοροτεχνικού.

Β.	Προσωπικές	Εταιρείες

Β1.	Ομόρρυθμες	Εταιρείες

Για τις ομόρρυθμες εταιρείες προβλέ-
πεται	 στο	 Νόμο	 ότι	 τις	 εκπροσωπεί	 ο	
διαχειριστής, πλην όμως ευθύνη έναντι 
των τρίτων έχουν και οι ομόρρυθμοι 
εταίροι και μάλιστα σε ολόκληρο και 
απεριόριστα ο καθένας, οι οποίοι υπο-
χρεούνται να προσφέρουν και την προ-
σωπική τους εργασία για την ευόδωση 
του σκοπού της εταιρείας.

Κατά συνέπεια τόσο ο διαχειριστής όσο 
και τα ομόρρυθμα μέλη, αλλά επιπρό-
σθετα και τα πρόσωπα, υπάλληλοι ή μη 
της εταιρείας που είναι εντεταλμένα ή 
εξουσιοδοτημένα από το διαχειριστή 
ή συνδράμουν ή υπογράφουν πράξεις 
που ανάγονται στο αντικείμενο εργασι-
ών του λογιστή-φοροτεχνικού, πρέπει 
να είναι εφοδιασμένος με επαγγελματι-
κή ταυτότητα για την άσκηση του επαγ-
γέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού.

Β2.	Ετερόρρυθμες	Εταιρείες

Τις ετερόρρυθμες εταιρείες, όπως 
προβλέπεται στο νόμο, εκπροσωπεί ο 
κατά το Καταστατικό διαχειριστής, ενώ 
τα ετερόρρυθμα μέλη δεν έχουν την 
εμπορική ιδιότητα, ευθυνόμενα μόνο 
μέχρι της εταιρικής τους εισφοράς.

Κατά συνέπεια μόνο ο διαχειριστής της 
εταιρείας, αλλά επιπρόσθετα και τα 
πρόσωπα υπάλληλοι ή μη της εταιρείας 
που είναι εντεταλμένα ή εξουσιοδοτη-
μένα από το διαχειριστή ή συνδράμουν 
ή υπογράφουν πράξεις που ανάγονται 
στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή 
- φοροτεχνικού, πρέπει να είναι εφοδι-
ασμένος με επαγγελματική ταυτότητα 
για την άσκηση του επαγγέλματος του 
λογιστή- φοροτεχνικού.

Όσον αφορά τα «λογιστικά γραφεία» 
που είναι ατομικές επιχειρήσεις γι' αυτά 
πρέπει να ισχύσουν όσα αφορούν τα 
φυσικά πρόσωπα.

Αρ.	πρωτ.:	41225	ΔΙΟΕ	-	1004/28.9.2012
Εφαρμογή	του	ν.3919/2011	(ΦΕΚ	32/	τ.	Α'/	02.03.2011)	για	την	άσκηση	του	επαγγέλματος	του	

Λογιστή	Φοροτεχνικού



Τέλος για την περίπτωση που ήθελε νο-
μοθετηθεί νέος τύπος εταιρείας πρέπει 
να ισχύσουν αναλογικά τα ίδια, δηλαδή 
ο διαχειριστής και τα πρόσωπα που εί-
ναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση και 
τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσε-
ων είτε από το καταστατικό είτε από 
το	Νόμο	πρέπει	 να	είναι	 εφοδιασμένα	
με επαγγελματική ταυτότητα για την 
άσκηση του επαγγέλματος του λογι-
στή-φοροτεχνικού.

Συμπερασματικά	 στο	 Προεδρικό	 Διά-
ταγμα που θα εκδοθεί πρέπει να γίνε-
ται σαφής πρόβλεψη για τις επί μέρους 
εταιρείες και για τα πρόσωπα που, για 
κάθε μία από αυτές, πρέπει να τους έχει 
χορηγηθεί άδεια ή να έχουν πιστοποι-
ηθεί.

Στις Εταιρίες μετά την διαπίστωση της 
συνδρομής των απαιτουμένων προ-
ϋποθέσεων θα χορηγείται βεβαίωση 
παροχής λογιστικών φοροτεχνικών 
εργασιών η οποία θα είναι απαραίτη-
τη για την έναρξη παροχής λογιστικών 
φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι οι άδειες που έχουν 
εκδοθεί μέχρι σήμερα, εξακολουθούν 
να ισχύουν.

2.	Άρθρο	3	του	ν.	3919/2011

1.Όσον	 αφορά	 στη	 διαδικασία	 άσκη-
σης του επαγγέλματος του Λογιστή-
φοροτεχνικού, όπως επισημάνθηκε, 
μετά	την	2η	 Ιουλίου	2011,	καταργείται	
η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής 
άδειας. Από το χρονικό αυτό σημείο και 
μετά, η απαιτούμενη διαδικασία για την 
άσκηση του επαγγέλματος του Λογι-
στή-φοροτεχνικού είναι η ακόλουθη:

(i) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης 
άσκησης του επαγγέλματος σύμφω-
να	 με	 τις	 διατάξεις	 του	 άρθρου	 3	 του	
ν.3919/2011,	στο	Οικονομικό	Επιμελη-
τήριο της Ελλάδος, εφεξής «Αρμόδια 
Διοικητική	Αρχή»,	η	οποία	θα	πραγμα-

τοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με 
εξουσιοδότηση αυτού.

(ii) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την άσκηση του επαγγέλματος του 
Λογιστή-φοροτεχνικού, προβλέπονται 
από	τη	σχετική	νομοθεσία,	ήτοι	το	Π.Δ.	
340/1998	(ΦΕΚ	Α'/	228)	«Περί	του	επαγ-
γέλματος Λογιστή-φοροτεχνικού και 
της αδείας ασκήσεώς του», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

(iii)	 Η	 Αρμόδια	 Διοικητική	 Αρχή,	 μετά	
τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητι-
κών, θα προβαίνει στις προβλεπόμενες 
διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη 
διαπίστωση συνδρομής όλων των απα-
ραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη 
άσκηση του επαγγέλματος του Λογι-
στή-φοροτεχνικού και την έκδοση της 
Επαγγελματικής Ταυτότητας. 

(iv) Η προαναφερόμενη διαδικασία θα 
ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από 
την ημερομηνία υποβολής της Αναγγε-
λίας και της πλήρους υποβολής όλων 
των νομίμων προβλεπομένων δικαιο-
λογητικών.

(v) Στη περίπτωση που δεν πληρούνται 
οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύ-
πτει η συνδρομή τους από τα υποβλη-
θέντα	 στοιχεία,	 η	 Αρμόδια	 Διοικητική	
Αρχή θα ενημερώνει εγγράφως τον 
ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή 
η χορήγηση της Επαγγελματικής Ταυ-
τότητας του εν λόγω επαγγέλματος, 
γνωστοποιώντας και τους σχετικούς 
λόγους. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης 
και σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά 
παρέλευση τριμήνου, ο ενδιαφερό-
μενος ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα, 
χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από 
τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

(vi)	Η	Αρμόδια	Διοικητική	Αρχή	μπορεί	
ανά πάσα στιγμή και μετά την πάροδο 
του τριμήνου από την αναγγελία να 
απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλ-
ματος και να αφαιρέσει την Επαγγελμα-
τική Ταυτότητα, εφόσον διαπιστωθεί 

με τους μηχανισμούς ελέγχου που δια-
θέτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις της άσκησής του.

2.	Το	ΟΕΕ	για	την	προστασία	των	φορο-
λογούμενων από παράνομες δραστη-
ριότητες, τη μείωση της φοροδιαφυ-
γής, τον περιορισμό του αριθμού των 
ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, 
την ενίσχυση της διαφάνειας και της 
αξιοπιστίας των οικονομικών κατα-
στάσεων	/	φορολογικών	στοιχείων,	κα-
θώς και για την κοινή ευθύνη που έχει 
ο λογιστής - φοροτεχνικός έναντι του 
κοινωνικού συνόλου, θα απαιτεί από 
κάθε λογιστή την κατάθεση εντός του 
πρώτου	διμήνου	κάθε	έτους	ΥΔ	του	Ν.	
1599/1986	στην	οποία	θα	δηλώνει	ότι	
ασκεί το επάγγελμα του λογιστή - φο-
ροτεχνικού, δε διώκεται για ποινικά ή 
πειθαρχικά αδικήματα και ότι έχει πα-
ρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκ-
παίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο 
της επαγγελματικής του κατάταξης, η 
οποία παρέχεται από το ΟΕΕ. Το ΟΕΕ 
ελέγχει το περιεχόμενο της δήλωσης, 
θα ενημερώνεται αυτόματα το μητρώο 
λογιστών- φοροτεχνικών και θα εκδίδε-
ται ειδική πράξη σε όσους αυτοδίκαια 
έχουν εκπέσει, λόγω της μη τήρησης 
της προβλεπόμενης διαδικασίας. 

3.	Το	Οικονομικό	Επιμελητήριο	της	Ελ-
λάδας θα οργανώνει εκπαιδευτικά σε-
μινάρια που στόχο έχουν τη συνεχή εκ-
παίδευση του λογιστή-φοροτεχνικού, 
συνεπώς και τη δημιουργία υψηλού 
επιπέδου προτύπων ποιότητας για τους 
επαγγελματίες.

4.	Η	Γενική	Διεύθυνση	Διοικητικής	Υπο-
στήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μετα-
φορών	και	Δικτύων	δεσμεύεται	να	προ-
χωρήσει σε δευτερεύουσα νομοθεσία, 
σχετικά με το σύστημα διεξαγωγής των 
σεμιναρίων προαγωγής σε ανώτερη 
τάξη και σε ό,τι άλλο απαιτηθεί, προ-
κειμένου αυτή να είναι συμβατή με τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγω-
νισμού.

Αρ.	πρωτ.:	41225	ΔΙΟΕ	-	1004/28.9.2012
Εφαρμογή	του	ν.3919/2011	(ΦΕΚ	32/	τ.	Α'/	02.03.2011)	για	την	άσκηση	του	επαγγέλματος	του	
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