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ΕΓΚΤΚΛΙΟ 

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/ τ. Α΄/ 02.03.2011) για την άςκηςη του επαγγζλματοσ του 

Λογιςτή Φοροτεχνικοφ» 

ΚΟΠΟ 

Με την παροφςα εγκφκλιο παρζχονται 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. Αϋ/ 02.03.2011), όπωσ ζχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 του 

άρθρου 4 ν. 4038/2012 με ςτόχο την ομοιόμορφη αντιμετϊπιςη από την κάθε αρμόδια Υπηρεςία, τησ 

διαδικαςίασ  άςκηςησ του επαγγζλματοσ του «Λογιςτή-Φοροτεχνικοφ». 

ΧΕΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΟΡΙΜΟΙ 

1. Σφμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 όπωσ ζχει τροποποιηθεί με την 

παράγραφο 16 του άρθρου 4 ν. 4038/2012 καταργήθηκαν όλοι οι περιοριςμοί που υπάρχουν ςτην 

ιςχφουςα νομοθεςία, οι οποίοι αφοροφν ςτην πρόςβαςη και την άςκηςη επαγγελμάτων. Ωσ τζτοιοι 

περιοριςμοί νοοφνται αυτοί που διαλαμβάνονται ςτην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου. 

2. Σφμφωνα με τη διάταξη τησ παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, παφει να ιςχφει η απαίτηςη 

προηγοφμενησ διοικητικήσ άδειασ για την άςκηςη του επαγγζλματοσ του Λογιςτή-Φοροτεχνικοφ.  

Μετά την ζναρξη εφαρμογήσ των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αςκοφν το επάγγελμα του 

Λογιςτή-Φοροτεχνικοφ ελεφθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ζναρξήσ του, η οποία 

αναγγελία θα ςυνοδεφεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιςτοποίηςη τησ ςυνδρομήσ των 

νόμιμων προχποθζςεων. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντόσ τριϊν (3) μηνϊν από την αναγγελία 

ζναρξησ του επαγγζλματοσ από τον ενδιαφερόμενο, να απαγορεφςει την ζναρξη του επαγγζλματοσ του 
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αιτοφντοσ, ςτην περίπτωςη που δεν ςυγκεντρϊνονται οι νόμιμεσ προχποθζςεισ ή δεν προκφπτει η 

ςυνδρομή τουσ από τα υποβληθζντα ςτοιχεία. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΣΟΤ Ν. 3919/2011 

1. Άρθρο 2 του ν. 3919/2011 

Σφμφωνα με το ιςχφον καθεςτϊσ για την άςκηςη του επαγγζλματοσ του Λογιςτή-Φοροτεχνικοφ ,από 

Φυςικά Πρόςωπα, δεν ιςχφουν οι περιοριςμοί που προβλζπονται και  ζπρεπε να καταργηθοφν ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011. 

Συνεπϊσ,  τα Φυςικά Πρόςωπα δφνανται να αςκοφν το επάγγελμα του Λογιςτή-Φοροτεχνικοφ και αν δεν 

είναι μζλη του Οικονομικοφ Επιμελητηρίου τησ Ελλάδοσ, εφόςον είναι πτυχιοφχοι των ελληνικϊν 

ανωτάτων οικονομικϊν ςχολϊν ή πτυχιοφχοι ιςότιμων οικονομικϊν ςχολϊν του εξωτερικοφ ή πληροφν τισ 

προχποθζςεισ επαγγελματικϊν προςόντων του Π.Δ. 38/2010,  ( άρθρο 1 παρ. 1 περ. αϋ και παρ. 4 του Ν. 

2515/1997). 

ϋΟςον αφορά τισ Κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ δηλαδή τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και τισ Εταιρείεσ 

Περιοριςμζνησ Ευθφνησ και τισ Προςωπικζσ Εταιρείεσ δηλαδή τισ Ομόρρυθμεσ  και Ετερόρρυθμεσ 

Εταιρείεσ , πρζπει να επιςημάνουμε τα εξήσ: 

 

Α. Κεφαλαιουχικζσ Εταιρείεσ 

Α1. Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ 

 

 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2190/1920 για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ, όπωσ ιςχφει ςήμερα, η 

Ανϊνυμη Εταιρεία εκπροςωπείται από το Διοικητικό Συμβοφλιο που ενεργεί ςυλλογικά (άρθρο 18 παρ. 1 

του Ν. 2190/1920). 

 Περαιτζρω όςον αφορά τουσ μετόχουσ οι οποίοι αςκοφν μόνο τα δικαιϊματα που τουσ παρζχει η 

μετοχή (ή μετοχζσ) που ζχουν ςτην κυριότητά τουσ και με μοναδική υποχρζωςη και ευθφνη να 

καταβάλλουν την ονομαςτική αξία τησ μετοχήσ, δεν τίθεται θζμα χορηγήςεωσ αδείασ ή πιςτοποιήςεωσ 

κριτηρίων και προςόντων ωσ προσ αυτοφσ. 

 Όςον αφορά, όμωσ, τα μζλη του Δ.Σ., το οποίο, όπωσ προαναφζρθηκε, λειτουργεί ςυλλογικά είναι 

επιβεβλημζνο για κάθε μζλοσ του Δ.Σ. να χορηγείται επαγγελματική ταυτότητα για την άςκηςη του 

επαγγζλματοσ του λογιςτή- φοροτεχνικοφ. 

 Το ίδιο πρζπει να ιςχφει επιπρόςθετα και για τα πρόςωπα, υπαλλήλουσ ή μη τησ εταιρείασ, που 

είναι εντεταλμζνα ή εξουςιοδοτημζνα από το Διοικητικό Συμβοφλιο ή ςυνδράμουν ή υπογράφουν 

πράξεισ που ανάγονται ςτο αντικείμενο εργαςιϊν του λογιςτή- φοροτεχνικοφ. 
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                                   Α2. Εταιρείεσ Περιοριςμζνησ Ευθφνησ (Ε.Π.Ε.) 

 

 Υπεφθυνοσ ςφμφωνα με το Νόμο (Ν. 3190) που ιςχφει για τισ εν λόγω εταιρείεσ είναι μόνο ο 

διαχειριςτήσ τησ εταιρείασ, ενϊ οι εταίροι δεν ζχουν καμιά ευθφνη απζναντι ςτουσ τρίτουσ. 

 Κατά ςυνζπεια είναι επιβεβλημζνο για το διαχειριςτή να χορηγείται επαγγελματική ταυτότητα για 

την άςκηςη του επαγγζλματοσ του λογιςτή-φοροτεχνικοφ. Το ίδιο πρζπει να ιςχφει επιπρόςθετα και για 

τα πρόςωπα, υπαλλήλουσ ή μη τησ εταιρείασ, που είναι εντεταλμζνα ή εξουςιοδοτημζνα από το 

διαχειριςτή ή ςυνδράμουν ή υπογράφουν πράξεισ που ανάγονται ςτο αντικείμενο εργαςιϊν του λογιςτή- 

φοροτεχνικοφ. 

 

Β. Προςωπικζσ Εταιρείεσ 

Β1. Ομόρρυθμεσ Εταιρείεσ 

 

   Για τισ ομόρρυθμεσ εταιρείεσ προβλζπεται ςτο Νόμο ότι τισ εκπροςωπεί ο διαχειριςτήσ, πλην 

όμωσ ευθφνη ζναντι των τρίτων ζχουν και οι ομόρρυθμοι εταίροι και μάλιςτα ςε ολόκληρο και 

απεριόριςτα ο καθζνασ, οι οποίοι υποχρεοφνται να προςφζρουν και την προςωπική τουσ εργαςία για την 

ευόδωςη του ςκοποφ τησ  εταιρείασ.  

 Κατά ςυνζπεια τόςο ο διαχειριςτήσ όςο και τα ομόρρυθμα μζλη, αλλά επιπρόςθετα και τα 

πρόςωπα, υπάλληλοι ή μη τησ εταιρείασ που είναι εντεταλμζνα ή εξουςιοδοτημζνα από το διαχειριςτή ή 

ςυνδράμουν ή υπογράφουν πράξεισ που ανάγονται ςτο αντικείμενο εργαςιϊν του λογιςτή - 

φοροτεχνικοφ, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ με επαγγελματική ταυτότητα για την άςκηςη του 

επαγγζλματοσ του λογιςτή-φοροτεχνικοφ.  

 

                         Β2. Ετερόρρυθμεσ Εταιρείεσ  

 

 Τισ ετερόρρυθμεσ εταιρείεσ, όπωσ προβλζπεται ςτο νόμο, εκπροςωπεί ο κατά το Καταςτατικό 

διαχειριςτήσ, ενϊ τα ετερόρρυθμα μζλη δεν ζχουν την εμπορική ιδιότητα, ευθυνόμενα μόνο μζχρι τησ 

εταιρικήσ τουσ ειςφοράσ. 

 Κατά ςυνζπεια μόνο ο διαχειριςτήσ τησ εταιρείασ, αλλά επιπρόςθετα και τα πρόςωπα υπάλληλοι ή 

μη τησ εταιρείασ που είναι εντεταλμζνα ή εξουςιοδοτημζνα από το διαχειριςτή ή ςυνδράμουν ή 

υπογράφουν πράξεισ που ανάγονται ςτο αντικείμενο εργαςιϊν του λογιςτή - φοροτεχνικοφ, πρζπει να  

είναι εφοδιαςμζνοσ με επαγγελματική ταυτότητα για την άςκηςη του επαγγζλματοσ του λογιςτή-

φοροτεχνικοφ. 
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 Όςον αφορά τα «λογιςτικά γραφεία» που είναι ατομικζσ επιχειρήςεισ γι’ αυτά πρζπει να 

ιςχφςουν όςα αφοροφν τα φυςικά πρόςωπα. 

  

 Τζλοσ για την περίπτωςη που ήθελε νομοθετηθεί νζοσ τφποσ εταιρείασ πρζπει να ιςχφςουν 

αναλογικά τα ίδια, δηλαδή ο διαχειριςτήσ και τα πρόςωπα που είναι επιφορτιςμζνα με τη διοίκηςη και τη 

διαχείριςη των εταιρικϊν υποθζςεων είτε από το καταςτατικό είτε από το Νόμο πρζπει να είναι 

εφοδιαςμζνα με επαγγελματική ταυτότητα για την άςκηςη του επαγγζλματοσ του λογιςτή-φοροτεχνικοφ. 

 Συμπεραςματικά ςτο Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί πρζπει να γίνεται ςαφήσ πρόβλεψη  για 

τισ επί μζρουσ εταιρείεσ και για τα πρόςωπα που, για κάθε μία από αυτζσ, πρζπει να τουσ ζχει χορηγηθεί 

άδεια ή να ζχουν πιςτοποιηθεί. 

Στισ  Εταιρίεσ μετά  την διαπίςτωςη  τησ ςυνδρομήσ  των  απαιτουμζνων  προχποθζςεων  θα χορηγείται 

βεβαίωςη  παροχήσ    λογιςτικϊν φοροτεχνικϊν εργαςιϊν  η οποία θα είναι    απαραίτητη   για την ζναρξη    

παροχήσ λογιςτικϊν φοροτεχνικϊν υπηρεςιϊν.  

Επιςημαίνεται ότι οι άδειεσ που ζχουν εκδοθεί μζχρι ςήμερα, εξακολουθοφν να ιςχφουν. 

 

2. Άρθρο 3 του ν. 3919/2011 

1.Όςον αφορά ςτη διαδικαςία άςκηςησ του επαγγζλματοσ του Λογιςτή-Φοροτεχνικοφ, όπωσ 

επιςημάνθηκε, μετά την 2η Ιουλίου 2011, καταργείται η απαίτηςη προηγοφμενησ διοικητικήσ άδειασ. Από 

το χρονικό αυτό ςημείο και μετά, η απαιτοφμενη διαδικαςία για την άςκηςη του επαγγζλματοσ του 

Λογιςτή-Φοροτεχνικοφ  είναι η ακόλουθη: 

(i) Υποβολή Αναγγελίασ ζναρξησ άςκηςησ του επαγγζλματοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 3 

του ν.3919/2011, ςτο Οικονομικό Επιμελητήριο τησ Ελλάδοσ, εφεξήσ «Αρμόδια Διοικητική Αρχή», η 

οποία θα πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουςιοδότηςη αυτοφ.   

(ii) Τα απαιτοφμενα δικαιολογητικά για την άςκηςη του επαγγζλματοσ του Λογιςτή-Φοροτεχνικοφ, 

προβλζπονται από τη ςχετική νομοθεςία, ήτοι το π.δ. 340/ 1998 (ΦΕΚ  Αϋ/ 228) «Περί του 

επαγγζλματοσ Λογιςτή-Φοροτεχνικοφ και τησ αδείασ αςκήςεώσ του», όπωσ τροποποιήθηκε και 

ιςχφει.  

(iii) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικϊν, θα προβαίνει ςτισ 

προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ και ελζγχουσ με ςκοπό τη διαπίςτωςη ςυνδρομήσ όλων των 

απαραίτητων προχποθζςεων για τη νόμιμη άςκηςη του επαγγζλματοσ του Λογιςτή-Φοροτεχνικοφ 

και την ζκδοςη τησ Επαγγελματικήσ Σαυτότητασ. 
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(iv) Η προαναφερόμενη διαδικαςία θα ολοκληρϊνεται εντόσ τριϊν μηνϊν από την ημερομηνία 

υποβολήσ τησ Αναγγελίασ  και τησ πλήρουσ υποβολήσ όλων των νομίμων προβλεπομζνων 

δικαιολογητικϊν.  

(v) Στη περίπτωςη που δεν πληροφνται οι νόμιμεσ προχποθζςεισ ή δεν προκφπτει η ςυνδρομή τουσ από 

τα υποβληθζντα ςτοιχεία, η Αρμόδια Διοικητική Αρχή θα ενημερϊνει εγγράφωσ τον ενδιαφερόμενο 

ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηςη τησ Επαγγελματικήσ Ταυτότητασ του εν λόγω επαγγζλματοσ, 

γνωςτοποιϊντασ και τουσ ςχετικοφσ λόγουσ. Σε περίπτωςη μη ενημζρωςησ και  ςφμφωνα με τη 

νομοθεςία, μετά παρζλευςη τριμήνου, ο ενδιαφερόμενοσ αςκεί το επάγγελμα ελεφθερα, χωρίσ 

άλλη ειδοποίηςη ή ενζργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. 

(vi) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή μπορεί ανά πάςα ςτιγμή και μετά την πάροδο του τριμήνου από την 

αναγγελία να απαγορεφςει την άςκηςη του επαγγζλματοσ και να αφαιρζςει την Επαγγελματική 

Ταυτότητα, εφόςον διαπιςτωθεί με τουσ μηχανιςμοφσ ελζγχου που διαθζτει ότι δεν πληροφνται οι 

προχποθζςεισ τησ άςκηςήσ του. 

 

2. Το ΟΕΕ για την προςταςία των φορολογοφμενων από παράνομεσ δραςτηριότητεσ, τη μείωςη τησ  

φοροδιαφυγήσ, τον περιοριςμό του αριθμοφ των ανακριβϊν φορολογικϊν δηλϊςεων, την ενίςχυςη 

τησ διαφάνειασ και τησ αξιοπιςτίασ των οικονομικϊν καταςτάςεων / φορολογικϊν ςτοιχείων, καθϊσ 

και για την κοινή ευθφνη που ζχει ο λογιςτήσ – φοροτεχνικόσ ζναντι του κοινωνικοφ ςυνόλου, 

θα απαιτεί από κάθε λογιςτή την  κατάθεςη εντόσ του πρϊτου διμήνου κάθε ζτουσ  ΥΔ του Ν. 

1599/1986 ςτην οποία θα δηλϊνει ότι αςκεί το επάγγελμα του λογιςτή - φοροτεχνικοφ, δε διϊκεται 

για ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα και ότι ζχει παρακολουθήςει όλη την αναγκαία εκπαίδευςη που 

αντιςτοιχεί ςτο επίπεδο τησ επαγγελματικήσ του κατάταξησ, η οποία παρζχεται από το ΟΕΕ. Το ΟΕΕ 

ελζγχει το περιεχόμενο τησ δήλωςησ, θα ενημερϊνεται αυτόματα το μητρϊο λογιςτϊν- φοροτεχνικϊν 

και θα εκδίδεται ειδική πράξη ςε όςουσ αυτοδίκαια ζχουν εκπζςει, λόγω τησ μη τήρηςησ τησ 

προβλεπόμενησ διαδικαςίασ. 
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3. Το Οικονομικό Επιμελητήριο τησ Ελλάδασ  θα οργανϊνει εκπαιδευτικά ςεμινάρια που ςτόχο  

ζχουν τη ςυνεχή εκπαίδευςη του λογιςτή-φοροτεχνικοφ, ςυνεπϊσ και τη δημιουργία υψηλοφ 

επιπζδου  προτφπων ποιότητασ για τουσ επαγγελματίεσ. 

 

 

4.   Η Γενική Διεφθυνςη Διοικητικήσ Υποςτήριξησ του Υπουργείου Ανάπτυξησ , Ανταγωνιςτικότητασ 

Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων  δεςμεφεται να προχωρήςει ςε δευτερεφουςα νομοθεςία, 

ςχετικά με το ςφςτημα διεξαγωγήσ των ςεμιναρίων προαγωγήσ ςε ανϊτερη τάξη και ςε ό,τι άλλο 

απαιτηθεί , προκειμζνου αυτή να είναι ςυμβατή με τη γνωμοδότηςη τησ Επιτροπήσ Ανταγωνιςμοφ. 
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