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ΣτΕ 2367/2012
Επειδή, για τη μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη πριν από το ν. 2339/1995, ο 
οποίος ρύθμισε θετικά το θέμα, δεν υπήρχε διάταξη νόμου που να προέβλεπε τη συνέχιση 
της νομικής προσωπικότητας της ομόρρυθμης στο πρόσωπο της ανώνυμης, γιατί η μετα-
τροπή αυτή πραγματοποιείται με τη λύση της ομόρρυθμης και την ίδρυση της ανώνυμης 
εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες. Από αυτό παρέπεται ότι η 
ανώνυμη εταιρεία, που προήλθε από τη μετατροπή πριν από το ν. 2339/1995, δεν μπορεί, 
για μόνο το λόγο ότι προέρχεται από την εν λόγω μετατροπή, να ασκεί τα δικαιώματα της 
λυθείσης ομόρρυθμης εταιρείας, όπως το δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά πράξης της 
φορολογικής αρχής που έχει εκδοθεί στο όνομα της λυθείσης ομόρρυθμης εταιρείας

 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 ΤΜΗΜΑ Β΄
 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Μαΐου 2012 με την εξής σύνθεση: Ε. 
Γαλανού,  Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του 
Τμήματος και του  αρχαιοτέρου της Συμβούλου, που είχαν κώλυμα, Α.-Γ. Βώρος, Ε. Νίκα, 
Σύμβουλοι, Α. Σδράκα, Ι.  Δημητρακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. Ζυγουρίτσα.

 Για να δικάσει την από 21 Δεκεμβρίου 2001 αίτηση:
 των : 1).......... και 2)..............., μοναδικών εταίρων της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία  
............ που λύθηκε λόγω μετατροπής της σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία  ..................., 
οι οποίοι δεν παρέστησαν, κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τον Πέ-
τρο Κωνσταντινόπουλο, Πάρεδρο  του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 1292/2001 
απόφαση  του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
 Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Α.-Γ. Βώρου.
 Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την 
απόρριψη  της υπό κρίση αιτήσεως.
 Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικα-
στηρίου
 κ α ι
 Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α
 Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο  Ν ό μ ο
 1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο  

- ΠΟΛ.1206/13.11.2012
Ανάθεση είσπραξης τελών 
κυκλοφορίας έτους 2013 
και καθορισμός διαδικασί-
ας είσπραξης τελών κυκλο-
φορίας των ιδιωτικής και 
δημόσιας χρήσης αυτοκι-
νήτων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών έτους 2013 
και επομένων ετών

- Οι νέες αλλαγές που προ-
βλέπονται στην πράξη νο-
μοθετικού περιεχομένου
 «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων του ν.4046/2012 
και του ν.4093/2012»



 
    
 
Απόφαση 23863/02-11-2012
Καθορισμός του ύψους, των όρων 
και προϋποθέσεων, και της διαδι-
κασίας κατάπτωσης των εγγυητι-
κών επιστολών που καταθέτουν 
οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απα-
σχόλησης.

Νόμος 4093/12-11-2012
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016.

Νόμος 4092/08-11-2012
Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 
2012 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου «Τροποποίηση του 
τελευταίου εδαφίου της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 3 του νό-
μου 3986/2011 «Επείγοντα Μέ-
τρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2012 - 2015» (Α΄ 152), όπως 
ισχύει» (Α΄ 174), της από 7 Σεπτεμ-
βρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχι-
στου ποσοστού Ελληνικού Δημο-
σίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, 
ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό 
Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, 
Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευ-
σίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, 
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, 
Πατρών και Ραφήνας, καθώς και 
κατάργηση του άρθρου 11 του Ν. 
3631/2008 (Α΄ 6), (Α΄ 175)» και άλ-
λες διατάξεις.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 12/12-
11-2012
Επιμέρους ρυθμίσεις επί των επειγόντων 
μέτρων εφαρμογής του N. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο-

νομικής Στρατηγικής 2013-2016.

λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 154 • 23 Νοεμβρίου 2012 • σελίδα 2 •  

Φορολογικά | Οικονομικά

ΣτΕ 2367/2012
Επειδή, για τη μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη πριν από το ν. 2339/1995, ο 
οποίος ρύθμισε θετικά το θέμα, δεν υπήρχε διάταξη νόμου που να προέβλεπε τη συνέχιση 
της νομικής προσωπικότητας της ομόρρυθμης στο πρόσωπο της ανώνυμης, γιατί η μετα-
τροπή αυτή πραγματοποιείται με τη λύση της ομόρρυθμης και την ίδρυση της ανώνυμης 
εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες. Από αυτό παρέπεται ότι η 
ανώνυμη εταιρεία, που προήλθε από τη μετατροπή πριν από το ν. 2339/1995, δεν μπορεί, 
για μόνο το λόγο ότι προέρχεται από την εν λόγω μετατροπή, να ασκεί τα δικαιώματα της 
λυθείσης ομόρρυθμης εταιρείας, όπως το δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά πράξης της 
φορολογικής αρχής που έχει εκδοθεί στο όνομα της λυθείσης ομόρρυθμης εταιρείας

(3467308/2001 διπλότυπο είσπραξης, σειρά Δ΄, τύπου Α΄ της Δ.Ο.Υ. B΄ Θεσσαλονίκης).
 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναίρεση της 1292/2001 αποφάσεως του Διοικη-
τικού  Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία απορρίφθηκε έφεση των ήδη αναιρεσειόντων 
κατά της  2477/1998 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Με την 
τελευταία αυτή  απόφαση είχε απορριφθεί προσφυγή των αναιρεσειόντων κατά της υπ’ 
αριθ. 214/1991 πράξεως  του Προϊσταμένου της Α΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, με την οποία είχε 
επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας  «.................. ..........» πρόστιμο του Κώδικα Φορολογικών 
Στοιχείων (ύψους 5.520.000 δρχ.).
 3. Επειδή, για τη μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη πριν από το ν. 2339/1995 
(άρθρο  17) (Α΄ 204), ο οποίος ρύθμισε θετικά το θέμα, δεν υπήρχε διάταξη νόμου που 
να προέβλεπε τη  συνέχιση της νομικής προσωπικότητας της ομόρρυθμης στο πρόσωπο 
της ανώνυμης, γιατί η  μετατροπή αυτή πραγματοποιείται με τη λύση της ομόρρυθμης και 
την ίδρυση της ανώνυμης  εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες. 
Από αυτό παρέπεται ότι η ανώνυμη  εταιρεία, που προήλθε από τη μετατροπή πριν από το 
ν. 2339/1995, δεν μπορεί, για μόνο το λόγο  ότι προέρχεται από την εν λόγω μετατροπή, 
να ασκεί τα δικαιώματα της λυθείσης ομόρρυθμης  εταιρείας, όπως το δικαίωμα άσκησης 
προσφυγής κατά πράξης της φορολογικής αρχής που έχει  εκδοθεί στο όνομα της λυθείσης 
ομόρρυθμης εταιρείας (πρβλ. ΣτΕ 1070/2000).
 4. Επειδή, τα δικόγραφα της προσφυγής και της εφέσεως ασκούνται από τους ......................... 
και  Βασίλειο Θεολόγου, ως μοναδικών εταίρων «της λυθείσης λόγω μετατροπής σε Α.Ε.» 
ομόρρυθμης  εταιρείας............. Εξάλλου, το δικόγραφο της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσε-
ως ασκείται  επίσης από τους ανωτέρω, ................. και ......................... , ως αρχικών εταίρων 
της  ομόρρυθμης εταιρείας..................... που λύθηκε λόγω μετατροπής της σε ανώνυμη εται-
ρεία  με την επωνυμία .................... Το δικόγραφο αυτό της κρινομένης αιτήσεως υπογράφε-
ται από το  δικηγόρο Αντώνιο Ιορ. Παπαδόπουλο ως πληρεξούσιο των αναιρεσειόντων. 
Κατά την συζήτηση  όμως, της υποθέσεως στο ακροατήριο οι αναιρεσείοντες δεν παρέ-
στησαν με πληρεξούσιο  δικηγόρο, ούτε εμφανίσθηκαν για να δηλώσουν ότι εγκρίνουν 
την άσκηση του ενδίκου τούτου  μέσου, ενώ, εξ άλλου, με το υπάρχον στο φάκελο υπ’ αριθ. 
27122/11.10.2002 πληρεξούσιο του  Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευάγγελου Σαρρή 
παρέχεται μεν πληρεξουσιότητα στον ως άνω  δικηγόρο από τον αναιρεσείoντα ................. 
, ο τελευταίος, όμως, δεν ενήργησε με την ιδιότητα  που ασκεί την κρινόμενη αίτηση, ήτοι 
του εταίρου της λυθείσης ομόρρυθμης εταιρείας..................., αλλά, όπως ρητώς αναφέρεται 
στο έγγραφο αυτό, ενήργησε «ως  Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων 
Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της  …Ανώνυμης Εταιρείας…..............και «για λογαρια-
σμό» της εν λόγω  ανώνυμης εταιρείας, η οποία, όμως, εφόσον, κατά τα αναφερόμενα στο 
ως άνω πληρεξούσιο,  συνεστήθη το έτος 1988 (ΦΕΚ 224/9.2.1988, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
δηλαδή πριν από το ν.  2339/1995, δεν μπορεί, πάντως, κατά τα εκτιθέμενα στη σκέψη 3, 
να ασκεί δικαιώματα της  λυθείσης ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας. Με τα δεδομένα αυτά, 
εφόσον δεν νομιμοποιείται, κατά τα  ανωτέρω, ο υπογράφων το δικόγραφο της κρινόμενης 
αιτήσεως αναιρέσεως δικηγόρος από τους  αναιρεσείοντες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του 
π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8), όπως αυτό ισχύει, η  αίτηση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως 
απαράδεκτη.

 Διά ταύτα
 Απορρίπτει την αίτηση.
 Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.
 Επιβάλλει στους αναιρεσείοντες την δικαστική δαπάνη του Δημοσίου που ανέρχεται στο 
ποσό των  τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ.
 Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 2012 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημό-
σια  συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2012.

 Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος                               Η Γραμματέας
 Ε. Γαλανού                                                          Α. Ζυγουρίτσα

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=232CBB97C343A000.1D031AEA53&SearchTerms=MjM4NjM_E_&version=2012/11/02
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=799DF24548E489B0.1D031AEA53&SearchTerms=NDA5Mw_E__E_&version=2012/11/12
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=266F3CE866374F38.1D031AEA53&SearchTerms=NDA5Mg_E__E_&version=2012/11/08
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=6F7E5074A2515C10.1D031AEA53&SearchTerms=MTI_E_&version=2012/11/12
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Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων οχημάτων έτους 2013

1. Αναθέτουμε την είσπραξη των τελών κυκλο-
φορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυ-
κλετών (Ι.Χ & Δ.Χ) έτους 2013, η οποία γίνεται 
μέσω της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα 
Α.Ε. ( ΔΙΑΣ Α.Ε.) στους κάτωθι φορείς:
1.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
2. ALPHA BANK Α.Ε.
3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Α.Τ.Ε ΒΑΝΚ
4. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε
5. EUROBANK – ERGASIAS S.A
6. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
7. CITIBANK INTERNATIONAL PLC
8. MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.Ε.
9. ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ
10.ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
11. MILLENIUM BANK Α.Ε.
12. ATTICA BANK ΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
13. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANΚ Α.Ε.
14. ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
15. FBBank - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕ-
ΖΑ Α.Ε.
16. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Λ.Τ.Δ.
17. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
18. ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
19. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)
20. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
21. HSBC BANK PLC
22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ
24. ΣΥΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
26.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
27.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
28.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
30.ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
31. ΣΥΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
32. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
33. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
34. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

Οι φορείς αυτοί ύστερα από την αριθ. Δ5Α 
1145876 ΕΞ2012/23-10-2012 πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος και την αριθ. Δ5Α 
1151083 ΕΞ2012/2-11-2012 διευκρινιστική 
αυτής απεδέχθησαν τη συμμετοχή τους στην 
διαδικασία είσπραξης των τελών κυκλοφορί-
ας.

2. Η ανάθεση είσπραξης αφορά τέλη κυ-
κλοφορίας έτους 2013, που καταβάλλονται 
εμπρόθεσμα και εκπρόθεσμα για ιδιωτικής 
και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα οχήματα 
και μοτοσικλέτες. 
3. Οι κατά τα ανωτέρω φορείς είσπραξης των 

εσόδων από τέλη κυκλοφορίας μπορούν να 
εισπράττουν αυτά και μέσω του διαδικτύου 
(Web), ΑΤΜ ή άλλων εναλλακτικών δικτύων.
4. Δεν απαιτείται εκ μέρους των υποχρέων 
τήρηση λογαριασμού στον φορέα είσπραξης 
τον οποίο θα επιλέξουν προκειμένου να κατα-
βάλουν τα τέλη κυκλοφορίας.
5. Η αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε., για τη συμμετοχή 
της στη διαδικασία είσπραξης των τελών κυ-
κλοφορίας έτους 2013, που αφορά στο χρόνο 
έως και την 31-12-2013, ορίζεται στο ποσό 
των 0,05 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 
Η αμοιβή των φορέων στους οποίους έχει 
ανατεθεί η κατά τα ανωτέρω είσπραξη των 
τελών κυκλοφορίας ορίζεται στο ποσό των:
α) 0,30 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον 
αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω κα-
ταστήματος και 
β) 0,10 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέ-
ον αναλογούντος Φ.Π.Α. για πληρωμή μέσω 
εναλλακτικών δικτύων (Web, ΑΤΜ κ.λπ.).
Κατά την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής θα 
γίνουν οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατά-
ξεις κρατήσεις. 
6. Στους υποχρέους προς καταβολή τελών κυ-
κλοφορίας και τυχόν οφειλομένων προστίμων 
δεν μπορεί να επιβληθεί, για κανένα λόγο, κά-
ποια περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση από 
τους φορείς είσπραξης. 
7. Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το 
Ελληνικό Δημόσιο στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
8. Η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολο-
γισμό ΚΑΕ 0874, ειδικός φορέας 23-110 του 
Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 2
Διαδικασία είσπραξης τελών κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων οχημάτων έτους 2013 και επο-
μένων ετών 
1. Η διαδικασία είσπραξης των τελών κυκλο-
φορίας έτους 2013 και επομένων ετών που 
ορίζεται με την παρούσα, αφορά στα οφει-
λόμενα τέλη κυκλοφορίας, για ιδιωτικής και 
δημόσιας χρήσης οχήματα, τα οποία κατα-
βάλλονται εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα. 
Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή των τε-
λών κυκλοφορίας που πραγματοποιείται 
εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η 
Νοεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του προ-
ηγούμενου έτους αυτού που αφορά. 
Εξαιρετικά, για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 
2013 θεωρείται εμπρόθεσμη η καταβολή που 
πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα 
από την 15η Νοεμβρίου 2012 έως την 31η Δε-
κεμβρίου 2012.
2. Για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας 
απαιτείται «Κωδικός Πληρωμής», τον οποίο 
οι υπόχρεοι μπορούν να προμηθευτούν ως 
ακολούθως:
α) Μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ.

i. Οι πιστοποιημένοι στο TAXISnet φορολο-
γούμενοι εισάγουν το προσωπικό όνομα χρή-
στη και τον κωδικό πρόσβασής τους. 
Στη συνέχεια, με την επιλογή:
• «Κατάσταση οχημάτων», εμφανίζονται τα 
στοιχεία του οχήματος ή των οχημάτων τα 
οποία ανήκουν στο φορολογούμενο και τυ-
χόν στην/στον σύζυγό του, σύμφωνα με το 
αρχείο της Γ.Γ.Π.Σ., όπως αυτό ενημερώνεται 
από το αρχείο του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων. 
Ειδικότερα, εμφανίζονται τα στοιχεία του υπο-
χρέου σε καταβολή και ανά όχημα, ο αριθμός 
κυκλοφορίας, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, 
η ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 
στην Ελλάδα, η κατάσταση του οχήματος (σε 
κίνηση ή σε ακινησία), η σχέση του με άλλα 
οχήματα (έλξη τροχόσπιτου κ.λπ.), η φορολο-
γική υποχρέωση (κανονική πληρωμή, απαλ-
λαγή κ.λπ.), καθώς και η βάση υπολογισμού 
των τελών κυκλοφορίας. 
• «Εκτύπωση Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας», 
εκτυπώνεται για κάθε όχημα, εφόσον υπάρχει 
υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, 
«Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας», το οποίο περι-
έχει στοιχεία του ιδιοκτήτη και του οχήματος, 
τα ποσά των τελών κυκλοφορίας και του προ-
στίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρω-
μής, καθώς και τον «Κωδικό Πληρωμής». 
Σε περίπτωση που έχουν εξοφληθεί τα τέλη 
κυκλοφορίας έτους 2013, επί του «Εντύπου 
Τελών Κυκλοφορίας» θα εμφανίζεται σχετική 
ένδειξη. 
• «Αρχείο σε Φύλλο Εργασίας», εφόσον ο 
φορολογούμενος είναι ιδιοκτήτης μεγάλου 
πλήθους οχημάτων, παράγεται αρχείο με τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο «Έντυπο 
Τελών Κυκλοφορίας» για κάθε ένα από τα 
οχήματά του.
ii. Εναλλακτικά, οι πιστοποιημένοι και οι μη πι-
στοποιημένοι στο TAXISnet φορολογούμενοι, 
μέσω εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ., 
καταχωρούν τον Αριθμό Φορολογικού τους 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον αριθμό κυκλοφο-
ρίας του οχήματος για το οποίο πρόκειται 
να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Στην 
περίπτωση αυτή παρέχεται δυνατότητα εκτύ-
πωσης του «Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας» 
για το συγκεκριμένο όχημα.
β) Μέσω των εισπρακτικών φορέων, εφόσον 
διαθέτουν την σχετική υποδομή. 
Οι υπόχρεοι οφείλουν να προσκομίζουν την 
άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο 
θα καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας ή φω-
τοαντίγραφο αυτής και να γνωστοποιούν τον 
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του 
ιδιοκτήτη του οχήματος ή ενός εκ των συνιδι-
οκτητών, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία ως 
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προς τα εμφανιζόμενα κατά τα προαναφερ-
θέντα στοιχεία κατόχου – οχήματος, ο φορο-
λογούμενος πρέπει να απευθύνεται:
• στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Με-
ταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία εκδό-
θηκε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του, 
όταν τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ίδια με 
τα αντίστοιχα που είναι τυπωμένα στην άδεια
• σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπη-
ρεσία (Δ.Ο.Υ.), όταν διαφέρουν από τα αντί-
στοιχα της αδείας κυκλοφορίας, προσκομίζο-
ντας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος 
• σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπη-
ρεσία (Δ.Ο.Υ.), όταν εμφανίζεται όχημα το 
οποίο δεν ανήκει στον φορολογούμενο, προ-
σκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά 
• στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, όταν δεν είναι ενημε-
ρωμένα τα στοιχεία οχήματος για απαλλαγή 
από τα τέλη κυκλοφορίας ή τη θέση αυτού σε 
ακινησία, με την προσκόμιση των κατά περί-
πτωση προβλεπομένων δικαιολογητικών
3. Εξαιρετικά, τα τέλη κυκλοφορίας των οχη-
μάτων καταβάλλονται:
• στα κλιμάκια των Δ.Ο.Υ. στην Αττική ή στις 
κατά περίπτωση αρμόδιες Δ.Ο.Υ. της Περιφέ-
ρειας, όταν η καταβολή τελών κυκλοφορίας 
γίνεται προ της χορήγησης νέας άδειας κυ-
κλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος
• σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. όταν απαιτείται διόρ-
θωση στοιχείων αρχείου οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. 
ή όταν αποδεδειγμένα δεν παρέχεται από το 
σύστημα «Κωδικός Πληρωμής», ή όταν έχουν 
αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχή-
ματος, με πράξη Αστυνομικής Αρχής, λόγω 
οφειλής τελών κυκλοφορίας 
• μόνο στην αρμόδια για τη φορολογία εισο-
δήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος Δ.Ο.Υ. 
σε περίπτωση άρσης εκούσιας ή αναγκαστι-
κής ακινησίας 
4. Για κάθε συναλλαγή, εφόσον αυτή διε-
νεργείται με πληρωμή μέσω Καταστήματος 
των προαναφερομένων φορέων (χρέωση 
λογαριασμού ή μετρητά), παραδίδεται στον 
φορολογούμενο απόδειξη πληρωμής τελών 
κυκλοφορίας, στην οποία, πέρα από τα πλή-
ρη στοιχεία του φορέα είσπραξης, αναγρά-
φονται:
α. ο «Κωδικός Πληρωμής»
β. ο αριθμός φορολογικού μητρώου του κα-
τόχου οχήματοςγ. ο αριθμός κυκλοφορίας 
του οχήματος 
δ. ο αριθμός συναλλαγής
ε. η ημερομηνία και
στ. το συνολικό ποσό καταβολής αριθμητικώς 
και ολογράφως.
Για πληρωμές μέσω των Α.Τ.Μ., θα εκτυπώνε-
ται απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, 
στην οποία θα αναγράφονται:
α. ο «Κωδικός Πληρωμής»
β. ο αριθμός φορολογικού μητρώου του κα-

τόχου οχήματος
γ. ο αριθμός συναλλαγής
δ. η ημερομηνία και 
ε. το συνολικό ποσό καταβολής. 
Για πληρωμές μέσω διαδικτύου (WEB), θα 
τίθεται στη διάθεση του φορολογουμένου 
αποδεικτικό εκτελεσμένης εντολής πληρω-
μής τελών κυκλοφορίας, στο οποίο θα ανα-
γράφονται:
α. ο «Κωδικός Πληρωμής»
β. ο αριθμός φορολογικού μητρώου του κα-
τόχου οχήματος
γ. ο αριθμός συναλλαγής
δ. η ημερομηνία και
ε. το συνολικό ποσό καταβολής 
5. Το αρχείο πληρωμών τελών κυκλοφορίας 
θα αποστέλλεται από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Γ.Γ.Π.Σ. 
και θα περιέχει πλήρη στοιχεία, όπως αυτά 
περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παρό-
ντος άρθρου κατά περίπτωση. Οι πληρωμές 
που διενεργούνται με μη έγκυρο «Κωδικό 
Πληρωμής» απορρίπτονται.
Σε περίπτωση απόρριψης πληρωμής ή λανθα-
σμένης πληρωμής, η ΔΙΑΣ Α.Ε. δίνει στο αρμό-
διο γραφείο παρακολούθησης ηλεκτρονικών 
εισπράξεων και ηλεκτρονικών επιστροφών 
εσόδων (Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ.) πλήρη στοιχεία 
της πληρωμής για ενημέρωσή του.
6. Σε περίπτωση καταβολής των τελών κυ-
κλοφορίας από τους υποχρέους με "Έντυπο 
Τελών Κυκλοφορίας" στους εισπρακτικούς 
φορείς, η εκτύπωση αυτή πρέπει να διατηρεί-
ται στο αρχείο τους για πέντε έτη.
Άρθρο 3
Απόδοση εισπραττομένων ποσών στο Δημό-
σιο
1. Οι οριζόμενοι στην παρούσα απόφαση φο-
ρείς είσπραξης αποδίδουν τα εισπραττόμενα 
ποσά στο Ελληνικό Δημόσιο την επομένη της 
είσπραξης ημέρα.
Η απόδοση των ποσών αυτών γίνεται με εντο-
λή της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι 
λογαριασμοί αυτών και να πιστωθεί με το συ-
νολικό ποσό των εισπράξεων ο λογαριασμός 
200/1/21010 Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρω-
ση Εισπράξεων και Πληρωμών.
Με την πίστωση του ανωτέρω λογαριασμού, 
η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει στην 
Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού χωριστή από-
δειξη κατάθεσης για τις εισπράξεις αυτές, η 
οποία εισάγεται στο ημερολόγιο πληρωμών 
χρεώνοντας το λογαριασμό 200/1/21010 Ελ-
ληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων 
και πληρωμών.
2. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει μέσω τηλεομοιοτυ-
πίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρ-
μόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ημερήσια 
συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεως με 
ονομασία «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημο-

σίων Διαχειριστών Τελών Κυκλοφορίας Αυτο-
κινήτων Οχημάτων», με ανάλυση ανά φορέα 
είσπραξης, αριθμό εγκύρων συναλλαγών, 
ποσό και γενικό σύνολο. Επίσης, η ΔΙΑΣ Α.Ε. 
αποστέλλει αντίτυπο της εντολής κατάθεσης 
του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη Δι-
εύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων - Γραφείο στη 
Γ.Γ.Π.Σ., για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας.
Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εισάγει το γε-
νικό σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο 
εισπράξεων πιστώνοντας τον λογαριασμό 
111-764 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσί-
ων Διαχειριστών Τελών Κυκλοφορίας Οχημά-
των».
Επιπλέον, η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει στο τέλος 
κάθε μήνα στην παραπάνω Δ.Ο.Υ., τις εισπρά-
ξεις των ανωτέρω εσόδων, τις πρωτότυπες 
ημερήσιες καταστάσεις του μήνα σε δύο (2) 
αντίτυπα και την αντίστοιχη συγκεντρωτική 
κατάσταση για την λογιστική τακτοποίηση 
της Δ.Ο.Υ.
4. Η Γ.Γ.Π.Σ. (Δ/νση 30η Εφαρμογών Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών), με βάση τα στοιχεία 
εισπράξεων που παραλαμβάνει από τη ΔΙΑΣ 
Α.Ε., δημιουργεί ανά μήνα ένα συγκεντρωτι-
κό χρηματικό κατάλογο και αντίστοιχα ένα 
συγκεντρωτικό διπλότυπο στη γραμμή Χ.Κ., 
τον οποίο αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων 
Εξωτερικού, ώστε να γίνεται η ενημέρωση 
των εισπρακτέων εσόδων προϋπολογισμού 
ως προς την βεβαίωση και είσπραξη ανά ΚΑΕ 
εσόδου. 
5. Εφόσον οι φορείς είσπραξης καθυστερούν 
υπαιτίως την απόδοση των ποσών στο Ελλη-
νικό Δημόσιο, η Γενική Διεύθυνση Οικονο-
μικής Επιθεώρησης θα καταλογίζει τόκους 
υπερημερίας επί των ποσών αυτών. Εάν η 
καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
ΔΙΑΣ Α.Ε., το Ελληνικό Δημόσιο θα λαμβάνει 
ως αποζημίωση ποσό ίσο με τον τόκο υπερη-
μερίας, καταλογιζόμενο από τη Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικής Επιθεώρησης.
Η ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικής Επιθεώρησης για τέτοιες καθυστε-
ρήσεις θα γίνεται από την Δ/νση Πολιτικής 
Εισπράξεων – Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 
τελών κυκλοφορίας δεν θα γίνεται αποδεκτή 
η εκπρόθεσμη απόδοση ποσών στο Ελληνικό 
Δημόσιο, που αφορούν εμπρόθεσμες κατα-
βολές, που έχουν πραγματοποιηθεί από τους 
φορολογουμένους, στους φορείς είσπραξης. 
Οι φορείς αυτοί ευθύνονται έναντι των πελα-
τών τους για τις συνέπειες της μη εμπρόθε-
σμης καταβολής των τελών κυκλοφορίας.

Άρθρο 4
Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 



Πριν καλά καλά στεγνώσει το μελά-
νι του νόμου 4093/2012, με πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου έρχο-

νται και νέες αλλαγές στο επάγγελμα του 
λογιστή φοροτεχνικού. Υπενθυμίζουμε ότι 
οι συνδρομητές μας θα μπορούν να δουν 
ολοκληρωμένο το Π.Δ. 340 μόλις η πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου δημοσιευθεί 
από το Φ.Ε.Κ..

Ειδικότερα, οι νέες αλλαγές έχουν ως εξής:

Άρθρο 6
Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφο-
ρών, Υποδομών και Δικτύων 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του π.δ. 
340/1998 (Α’ 228), όπως τροποποιήθηκε με 
την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5. 
της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου 
του ν.4093/2012, μετά τις λέξεις «συνοδεύ-
εται υποχρεωτικά από» προστίθεται η λέξη 
«απλά» και μετά τις λέξεις «όπως ορίζεται 
στο άρθρο 15» προστίθενται οι λέξεις «του 
παρόντος».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998, 
όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 
της υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου 
Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή 
της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφε-
ρειακού Τμήματος του ΟΕΕ για τη χορήγη-
ση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για 
την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλ-
ματος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται 
εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της 
αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των 
προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. 
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός 
μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας 
και της πλήρους υποβολής των προβλεπο-
μένων νομίμων δικαιολογητικών, η άσκηση 
του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνι-
κού επιτρέπεται αυτοδικαίως με την επί-
δειξη του αντιγράφου της αναγγελίας και 
αποδεικνύεται αυτομάτως η επαγγελματι-
κή ιδιότητα του λογιστή – φοροτεχνικού. 
Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης 
του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, 
το ΟΕΕ ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφε-
ρόμενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της 
απαγόρευσης. Το ΟΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, 
ακόμη και μετά την παρέλευση ενός μηνός 
από την αναγγελία, να απαγορεύσει την 
άσκηση του επαγγέλματος και να προβεί 
στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτό-
τητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται 

οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση 
του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνι-
κού. (εδάφιο γ της παρ.1 του άρθρου 3 του 
ν.3919/2011).»

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του π.δ. 
340/1998, όπως τροποποιήθηκε με την πε-
ρίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5. της 
παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του 
ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτό-
τητας και την υποβολή της υπεύθυνης δή-
λωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων 
υπέρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος των οποίων καθο-
ρίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων και Οικονομικών. Η 
ιδιότητα του μέλους του ΟΕΕ δεν αποτελεί 
προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλ-
ματος του λογιστή φοροτεχνικού μετά την 
1.1.2014.»

4. Το άρθρο 10 του π.δ. 340/1998 αντικαθί-
σταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών & 
φοροτεχνικών υπηρεσιών - Αντιπρόσωποι
1. Για τη λειτουργία νομικών προσώπων πα-
ροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρε-
σιών απαιτείται αναγγελία έναρξης λογιστι-
κών και φοροτεχνικών εργασιών, στο ΟΕΕ 
με την ακόλουθη διαδικασία.
2. Για την εν λόγω αναγγελία έναρξης υπο-
βάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
νομικού προσώπου δήλωση έναρξης λει-
τουργίας επιχείρησης παροχής λογιστικών 
και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συ-
νοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα 
των κατά νόμο εγγράφων ή πιστοποιητι-
κών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη 
σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και 
φορολογική έναρξη δραστηριότητας του 
νομικού προσώπου. Εάν παρέλθει άπρακτη 
η προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημε-
ρομηνία της αναγγελίας και της πλήρους 
υποβολής των προβλεπομένων νομίμων 
δικαιολογητικών, το νομικό πρόσωπο μπο-
ρεί αυτοδικαίως να ασκεί λογιστικές και φο-
ροτεχνικές υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη 
του αντιγράφου της αναγγελίας.
3. Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει ως 
εταίρος ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε 
νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και 
φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε φυσικό 
πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε 
σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα 
και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει 
για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγο-
νται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή 
Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι 
κάτοχος της επαγγελματικής ιδιότητας του 

Λογιστή Φοροτεχνικού.»

Μετά τις ανωτέρω αλλαγές τα άρθρα 4 και 
10 του Π.Δ.340 αναμορφώνονται ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡ. 340 Περί του 
επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού 
και της αδείας ασκήσεώς του.

Άρθρο 4. Χορήγηση επαγγελματικής ταυτό-
τητας λογιστή φοροτεχνικού

1.Για την άσκηση του επαγγέλματος του 
λογιστή φοροτεχνικού και τη χορήγηση 
της σχετικής επαγγελματικής ταυτότητας 
υποβάλλεται στην Κεντρική Διοίκηση του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας 
(Ο.Ε.Ε.) ή ανάλογα με τον τόπο της επαγγελ-
ματικής του εγκατάστασης στην αρμόδια 
Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού Τμήμα-
τος του Ο.Ε.Ε. αναγγελία έναρξης άσκησης 
επαγγέλματος. 

2.Στην αναγγελία έναρξης άσκησης επαγ-
γέλματος λογιστή φοροτεχνικού αναφέρο-
νται τα στοιχεία ταυτότητας, μόνιμης κατοι-
κίας, επαγγελματικής απασχόλησης και οι 
τίτλοι σπουδών του ενδιαφερομένου. 

3.Η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλ-
ματος λογιστή φοροτεχνικού συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από απλά αντίγραφα των 
πτυχίων, των τίτλων σπουδών ημεδαπής ή 
αποφάσεων ΣΑΕΠ περί αναγνώρισης επαγ-
γελματικών προσόντων, έγγραφο έναρξης 
δραστηριότητας από την αρμόδια αρχή, 
αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρή-
σης, το οποίο αναζητείται υπηρεσιακά, κα-
θώς και των απαιτουμένων εγγράφων για 
την απόδειξη της άσκησης επαγγέλματος 
από τον ενδιαφερόμενο, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 15 του παρόντος

4. Στην περίπτωση αίτησης για την χορήγη-
ση επαγγελματικής ταυτότητας ανώτερης 
τάξης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο 
, εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή 
φοροτεχνικού και αντίγραφο του προβλε-
πόμενου από την περίπτωση στ΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, 
πιστοποιητικού παρακολούθησης επιμορ-
φωτικών σεμιναρίων και αξιολόγησης του 
υποψηφίου.

5.Η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φο-
ροτεχνικού χορηγείται με απόφαση της Κε-
ντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής 
Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του 
Ο.Ε.Ε. εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋπο-
θέσεις. 

Οι νέες αλλαγές που προβλέπονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου
 «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012»
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Οι νέες αλλαγές που προβλέπονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου
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6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή 
της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφε-
ρειακού Τμήματος του ΟΕΕ για τη χορήγη-
ση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για 
την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλ-
ματος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται 
εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της 
αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των 
προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. 
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός 
μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας 
και της πλήρους υποβολής των προβλεπο-
μένων νομίμων δικαιολογητικών, η άσκηση 
του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνι-
κού επιτρέπεται αυτοδικαίως με την επί-
δειξη του αντιγράφου της αναγγελίας και 
αποδεικνύεται αυτομάτως η επαγγελματι-
κή ιδιότητα του λογιστή – φοροτεχνικού. 
Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης 
του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, 
το ΟΕΕ ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφε-
ρόμενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της 
απαγόρευσης. Το ΟΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, 
ακόμη και μετά την παρέλευση ενός μηνός 
από την αναγγελία, να απαγορεύσει την 
άσκηση του επαγγέλματος και να προβεί 
στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτό-
τητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται 
οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση 
του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνι-
κού. (εδάφιο γ της παρ.1 του άρθρου 3 του 
ν.3919/2011).

6.Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή 
της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφε-
ρειακού Τμήματος του ΟΕΕ για τη χορήγη-
ση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για 
την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλ-
ματος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται 
εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 
της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής 
των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογη-
τικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της 
αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των 
προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητι-
κών, η ταυτότητα εκδίδεται αυτόματα. Σε 
περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης του 
επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού, το 
Ο.Ε.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφε-
ρόμενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της 
απαγόρευσης. Το Ο.Ε.Ε. μπορεί οποτεδήπο-
τε, ακόμη και μετά την παρέλευση τριμήνου 
από την αναγγελία, να απαγορεύσει την 
άσκηση του επαγγέλματος και να προβεί 
στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτό-
τητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος του λογιστή - φοροτεχνικού. 

7.Ο λογιστής - φοροτεχνικός υποχρεούται 

να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου 
διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα 
δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή 
- φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί 
αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998, ότι 
δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτω-
μα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας 
λογιστών - φοροτεχνικών και ότι έχει παρα-
κολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση 
που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελ-
ματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται 
από το Ο.Ε.Ε.. Αν ο λογιστής - φοροτεχνι-
κός δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση 
εντός του πρώτου διμήνου, δεν εντάσσεται 
στο Μητρώο λογιστών - φοροτεχνικών του 
Ο.Ε.Ε. του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συ-
γκεκριμένο αρχείο θα αποκαθίσταται με την 
κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ο. Ε. 
Ε. ελέγχει το περιεχόμενο της εν λόγω δή-
λωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο 
Λογιστών - Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική 
πράξη σε όσους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει 
λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης 
διαδικασίας. 

8.Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φορο-
τεχνικού δεν χορηγείται σε όσους έχουν κα-
ταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα που 
αναφέρονται στην παρ. 1. του άρθρου 14. 

9.Η επαγγελματική ταυτότητα χορηγείται 
μόνο σε φυσικά πρόσωπα. 
10.Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυ-
τότητας και την υποβολή της υπεύθυνης 
δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωμά-
των υπέρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος των οποίων 
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονο-
μικών. Η ιδιότητα του μέλους του ΟΕΕ δεν 
αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του 
επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού 
μετά την 1.1.2014.
10. Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυ-
τότητας και την υποβολή της υπεύθυνης 
δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωμά-
των υπέρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος των οποίων 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικο-
νομικών. Η ιδιότητα του μέλους του ΟΕΕ 
δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνι-
κού μετά την 01.01.2015. 

Άρθρο 10
Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών & 
φοροτεχνικών υπηρεσιών - Αντιπρόσωποι
1. Για τη λειτουργία νομικών προσώπων πα-

ροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρε-
σιών απαιτείται αναγγελία έναρξης λογιστι-
κών και φοροτεχνικών εργασιών, στο ΟΕΕ 
με την ακόλουθη διαδικασία.
2. Για την εν λόγω αναγγελία έναρξης υπο-
βάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
νομικού προσώπου δήλωση έναρξης λει-
τουργίας επιχείρησης παροχής λογιστικών 
και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συ-
νοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα 
των κατά νόμο εγγράφων ή πιστοποιητι-
κών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη 
σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και 
φορολογική έναρξη δραστηριότητας του 
νομικού προσώπου. Εάν παρέλθει άπρακτη 
η προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημε-
ρομηνία της αναγγελίας και της πλήρους 
υποβολής των προβλεπομένων νομίμων 
δικαιολογητικών, το νομικό πρόσωπο μπο-
ρεί αυτοδικαίως να ασκεί λογιστικές και φο-
ροτεχνικές υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη 
του αντιγράφου της αναγγελίας.
3. Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει ως 
εταίρος ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε 
νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και 
φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε φυσικό 
πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε 
σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα 
και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει 
για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγο-
νται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή 
Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι 
κάτοχος της επαγγελματικής ιδιότητας του 
Λογιστή Φοροτεχνικού.

Αρθρο 10. Νομικά πρόσωπα παροχής λογι-
στικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών - Αντι-
πρόσωποι
1.Για τη λειτουργία νομικών προσώπων πα-
ροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρε-
σιών απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας έναρ-
ξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, 
η οποία χορηγείται από το ΟΕΕ. 
2.Για τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελί-
ας της παραγράφου 1 υποβάλλεται από το 
νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου 
αναγγελία έναρξης λειτουργίας επιχείρη-
σης παροχής λογιστικών και φοροτεχνι-
κών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από 
επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων ή 
πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν 
η νόμιμη σύσταση, λειτουργία και εκπρο-
σώπηση του νομικού προσώπου. 
3.Φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με 
οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομι-
κά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένα να 
υπογράφουν για λογαριασμό αυτών πρά-
ξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασι-
ών του λογιστή φοροτεχνικού απαιτείται να 
είναι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας 
λογιστή φοροτεχνικού. 
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