Ν 2515/1997: Αδεια λογιστή Φοροτεχνικού-Φορολογικές κλπ διατάξεις (180495)
Αρθρο :0
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 4
ΦΕΚ Α 154/25-7-1997 ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2515
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών
Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της παρ.1
του άρθρου 21 του παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στην υπ' αριθμ. 1502/2009
απόφαση ΣΤΕ.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης του
άρθρου 31 του παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στην υπ' αριθμ. 582/2011 απόφαση
ΣΤΕ
Άρθρο :1
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :11
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 2
Προ-ισχύσασες μορφές άρθρου :4
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :
Άρθρο 1
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού
1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού, απαιτείται ειδική
άδεια η οποία χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.).
Το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περιπτώσεις 4
και 5 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Αύ), ασκείται :
α. από τα μέλη του Ο.Ε.Ε. κατά το άρθρο 3 του ν. 1100/1980 (ΦΕΚ 295Αύ), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1479/1984 (ΦΕΚ 145 Αύ) και κατά το
άρθρο 43 παράγραφο 22 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Αύ),
γ. από μη πτυχιούχους.
«β. από τους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων
οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
*** Η περίπτωση β` ,όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο δέκατο παρ.1
Ν.3912/2011, ΦΕΚ Α` 17,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 62 παρ.1
Ν.4146/2013, ΦΕΚ Α 90/18.4.2013.
2. «Η επαγγελματική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε
επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α` και Β` τάξης:».
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την περ.1 της υποπαρ.
Η.2 της παρ.Η του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013.

«α. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης χορηγείται από το
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού
Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί επτά (7) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το
επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού
Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν
επί έξι (6) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού
λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού
λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του
Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί πέντε
(5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.»
*** Η περ.α΄αντικαταστάθηκε ως άνω με την περ.2 της υποπαρ. Η.2 της παρ.Η του
άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013.
«β. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης χορηγείται από το
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους
τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των
Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που
πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010 (Α` 78).»
*** Η περ.β΄όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο δέκατο παρ.2 Ν.3912/2011,ΦΕΚ
Α 17 και το άρθρο 62 παρ.2 Ν.4146/2013,ΦΕΚ Α 90,αντικαταστάθηκε ως άνω με
την περ.3 της υποπαρ. Η.2 της παρ.Η του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α
107/9.5.2013.
[γ. Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως χορηγείται
από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν
άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος μετά από διετή άσκηση του
επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως, στους πτυχιούχους του Τμήματος
Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. μετά από τετραετή
άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως και στους πτυχιούχους
«των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)»] μετά από πενταετή άσκηση
του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ τάξεως."
*** Η περ. γ΄όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο δέκατο παρ.3 Ν.3912/2011,ΦΕΚ
Α 17 και το άρθρο 62 παρ.3 Ν.4146/2013,ΦΕΚ Α 90,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την
περ.4 της υποπαρ. Η.2 της παρ.Η του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α
107/9.5.2013.
«γ. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α` τάξης χορηγείται στα μέλη
του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των
Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών
προσόντων του π.δ. 38/2010, που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή
Φοροτεχνικού Β` τάξης».
*** Η περίπτωση δ` αναριθμήθηκε σε περ. γ` και αντικαταστάθηκε ως άνω με την
περ.5 της υποπαρ. Η.2 της παρ.Η του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α
107/9.5.2013. δ΄

"ε. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχια κού τίτλου στη Λογιστική
Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο
απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την
απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια
σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου."
*** Η ανωτέρω νέα περ. ε΄προστέθηκε
Ν.3470/2006,ΦΕΚ Α 132/28.6.2006.

με

το

άρθρο

17

παρ.2

ε΄"στ. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ανωτέρας τάξεως πέραν των ετών υπηρεσίας
θα αποκτάται μετά από πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων
σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη
διάρκεια παρακολούθησης αυτών.
Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος από
το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ή από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης των Μελών του, που θα χορηγούν και το σχετικό πιστοποιητικό
παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τη διενέργεια των επιμορφωτικών σεμιναρίων
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος."
*** Η περ.ε΄ αναριθμήθηκε σε στ` και αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 17
παρ.3 Ν.3470/2006,ΦΕΚ Α 132/28.6.2006.
*** Οι περιπτώσεις ε` και στ` αναριθμήθηκαν σε περ. δ` και ε` αντίστοιχα με την
περ.6 της υποπαρ. Η.2 της παρ.Η του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α
107/9.5.2013.
«στ. Μεταβατικές Διατάξεις:
ι. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μη πτυχιούχοι, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Δ` ή Γ` τάξης, αποκτούν επαγγελματική
ταυτότητα Β` τάξης.
ιι. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του Ο.Ε.Ε., που κατέχουν κατά τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ` τάξης, αποκτούν επαγγελματική
ταυτότητα Β` τάξης και με τη συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του
επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής
ταυτότητας Γ` τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της
περίπτωσης ε` ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α` τάξης.
ιιι. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του Ο.Ε.Ε., που κατέχουν κατά τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης, αποκτούν επαγγελματική
ταυτότητα Α` τάξης μετά από τη συμπλήρωση διετούς αποδεδειγμένης
προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της
επαγγελματικής ταυτότητας Β` τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών
σεμιναρίων της περίπτωσης ε` ανωτέρω.
iv. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των
Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών
Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν
κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ` τάξης,

αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης και με τη συμπλήρωση τριετούς
αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση
της επαγγελματικής ταυτότητας Β` τάξης και την παρακολούθηση των
επιμορφωτικών σεμιναρίων της περίπτωσης ε` ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν
επαγγελματική ταυτότητα Α` τάξης.
ν. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των
Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών
Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και
Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν
κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης,
αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Α` τάξης μετά από τη συμπλήρωση διετούς
αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την
έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β` τάξης και την παρακολούθηση των
επιμορφωτικών σεμιναρίων της περίπτωσης ε` ανωτέρω.
vi. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου επαγγελματική ταυτότητα Α` τάξης συνεχίζουν ακωλύτως να ασκούν το
επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.
νιι. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης, μέχρι τη συμπλήρωση της απαιτούμενης
προϋπηρεσίας για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας Α` τάξης, συνεχίζουν
να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού με τα ίδια επαγγελματικά
δικαιώματα.»
*** Η περίπτωση ζ` αναριθμήθηκε σε στ` και αντικαταστάθηκε ως άνω με την
περ.6 της υποπαρ. Η.2 της παρ.Η του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α
107/9.5.2013.
«vii) Οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του ν.
4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ τάξης του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 16 του π.δ. 340/1998, αποκτούν επαγγελματική
ταυτότητα Β` τάξης. Επιπροσθέτως των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τους
κατόχους επαγγελματικής ταυτότητας ΕΓ` τάξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3
του π.δ. 340/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου
Η.2 της παρ. Η` του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, οι λογιστές φοροτεχνικοί,
που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ
τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 340/1998, διατηρούν
έως τις 31.12.2018 το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου
των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία του
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να
παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.»
*** Η πιο πάνω νέα περίπτωση «vii) προστέθηκε με την παρ.1 άρθρου 46
Ν.4177/2013,ΦΕΚ Α 173/8.5.2013 και ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
της υποπαραγράφου Η.2. της παρ. Η` του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013,ΦΕΚ Α
107/9.5.2013.
3. Τα της ασκήσεως του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού, οι
προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας, το
περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας κατά κατηγορία άδειας, οι

διαδικασίες για την απόδειξη της άσκησης του επαγγέλματος, η διαδικασία και τα
κριτήρια αξιολόγησης για την απόκτηση άδειας ανώτερης κατηγορίας, η πρόβλεψη
μεταβατικών διατάξεων, η επιβολή κυρώσεων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος θα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με
πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη
της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Το
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, προ της έκφρασης γνώμης, θα ζητά τις
απόψεις και θα διαβουλεύεται με τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
του χώρου των Λογιστικών Φοροτεχνικών.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1479/1984 αντικαθίσταται ως εξής :
"1. Ως μέλη του Ο.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών
ανωτάτων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της
Αθήνας (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), του Πανεπιστημίου Πειραιά (Πρώην Α.Β.Σ.Π.), του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην
Α.Β.Σ.Θ.), των Οικονομικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι
ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι οικονομικών
σχολών ή τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε
οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους
στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα".
5. Τα δικαιώματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για την έκδοση από
αυτό των αδειών κάθε κατηγορίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης
του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

