
Όροι χρήσης 

 

Ανάθεση λογιστικών - φορολογικών υπηρεσιών 

Με την αποδοχή των όρων δηλώνω ότι αναθέτω στον 

Δικαίο Ιωάννη του Νικολάου, επάγγελμα Λογιστής – Φοροτεχνικός –  
Οικονομολόγος - σύμβουλος επιχειρήσεων, με Αριθμό Αδείας 113817, Κατηγορία Α’ 
Τάξης του Οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος, με Α.Δ.Τ. ΑΝ277063 και Α.Φ.Μ 
135413830, με έδρα το Δήμο Καλαμάτας, επί της οδού Κεφάλα αρ. 3, που εφεξής 
θα αποκαλείται «λογιστής», 

την συμπλήρωση και υποβολή της φορολογική μου δήλωσης για το φορολογικό 
έτος 2019 

Αμοιβή – σχέση 

Ο λογιστής αναλαμβάνει να εκτελέσει τις εργασίες που του ανατίθενται με το παρόν 
συμφωνητικό έναντι της αμοιβής των σαράντα(40) ευρώ. 

Ρητά συμφωνείταιότι  οι  συμβαλλόμενοι  συνδέονται μεταξύ  τους με  σχέση 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝκαι όχι με σχέση παροχής εξαρτημένων υπηρεσιών ή σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. 

Για την είσπραξη της αμοιβής θα εκδίδεται  από  τον ΛΟΓΙΣΤΗ  Α.Π.Υ. όπως προβλέπεται 
από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ε.Λ.Π. επιβαρυμένηςμε το εκάστοτε 
ισχύον ποσοστό Φ.Π.Α. 

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 

Για να είστε σίγουροι για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σας εγγυούμαστε ότι θα σας 
επιστρέψουμε τα χρήματά σας, αν βρείτε ότι υπήρχε τρόπος να είχατε πιο ευνοϊκό 
αποτέλεσμα στην εκκαθάριση της φορολογικής σας δήλωσης. 

Εμπιστευτικότητα 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣαναλαμβάνει την υποχρέωση νατηρεί πλήρη εχεμύθεια όσον αφορά τα 
οικονομικά στοιχεία και τις εργασίες του Φορολογούμενου και να μην αποκαλύπτει σε 
οποιονδήποτε  τρίτο  καμία  εμπιστευτική  πληροφορία ήτα  οικονομικά  στοιχεία  ή  τα 
συμφέροντα της Φορολογούμενου ή των εξαρτώμενων μελών του. 

Λοιπά  Θέματα 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣοφείλει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό καθώς και το κατάλληλο 
προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες  αναλαμβάνει με την παρούσα 
σύμβαση 

Η «Πελάτης»χάριν της καλής και εποικοδομητικής συνεργασίας οφείλει να παρέχει στον 
ΛΟΓΙΣΤΗ τα δεδομένα που αφορούν τα φορολογικά του στοιχεία και τα στοιχεία τα οποία 
του ζητούνται, ώστε να ολοκληρώνεται  το έργο του ΛΟΓΙΣΤΗσε όσο το δυνατόν 
συντομότερο χρονικό διάστημα 



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ διατηρεί αρχείο για τον ΠΕΛΑΤΗ του με τα δεδομένα τα οποία αφορούν τις 
εργασίες που του έχουν ανατεθεί  

Η Φορολογούμενος σήμερα εξουσιοδοτεί τον ΛΟΓΙΣΤΗ να εκδώσει αν δεν υπάρχουν και να 
χρησιμοποίει τους κωδικούς για την ηλεκτρονική επικοινωνία με το σύστημα TAXIS,το ΙΚΑ, 
τον ΟΑΕΔή και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία και όπου αλλού χρειάζεται για την 
ολοκλήρωση των εργασιών πουέχει αναλάβει 

Διακοπή συνεργασίας 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του ΛΟΓΙΣΤΗ με τονΠΕΛΑΤΗ ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ οφείλει  
να ολοκληρώσει τις εργασίες που έχει αναλάβει  και οι οποίες αφορούν το διάστημα μέχρι 
την διακοπή της συνεργασίας και να παραδώσει το αρχείο του ΠΕΛΑΤΗ το συντομότερο 
δυνατόν. Κατά την παράδοση του αρχείου θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης αρχείου 
και  θα  υπογραφεί  από  τον  ΠΕΛΑΤΗ. Οι  κωδικοίγια  την ηλεκτρονική επικοινωνία με το 
σύστημα TAXIS,το ΙΚΑ κλπ. θα παραδοθούν από τον ΛΟΓΙΣΤΗ θα παραδοθούν στον πελάτη. 
Ο Πελάτης οφείλει να εξοφλήσει τον ΛΟΓΙΣΤΗ για τις εργασίες που του έχει αναθέσει 

 

 

Συναίνεση διαχείρισης προσωπικών δεδομένων 

 

Με το παρόν έγγραφο, ρητά συναινώ και αποδέχομαι πως ο Δικαίος Ιωάννης του Νικολάου 
με ΑΦΜ 135413830 μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει στα μηχανογραφημένα του 
συστήματα και να επεξεργάζεται τα δεδομένα που του διαβιβάζω (οικονομικά/προσωπικά 
στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία σύνδεσης) σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό 
προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) με αποκλειστικό σκοπό την αρχειοθέτησή τους 
και την διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεών μου 

Επιπλέον και για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού, συναινώ στην διαβίβαση των 
ανώτερω στοιχείων μου, στην περίπτωση που εμφανισθεί τεχνικό πρόβλημα ή 
δυσλειτουργία κατά την διεκπεραίωση των υποχρεώσεών μου ή στα λογισμικά 
προγράμματα που χρησιμοποιούνται, στην κατασκευάστρια εταιρεία αυτών,EpsilonNet για 
την επίλυσή τους. 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 20/3/2020 

ΑΦΜ : 

Ο/Η παρέχων / παρέχουσα τη συναίνεση 

(Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή) 

 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Με το παρόν έγγραφο, ρητά συναινώ και αποδέχομαι με την ιδιότητα που δήλωσα ότι έχω 
για το πρόσωπο που μεσολαβώ, πως ο Δικαίος Ιωάννης του Νικολάου με ΑΦΜ 135413830 



μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει στα μηχανογραφημένα του συστήματα και να 
επεξεργάζεται τα δεδομένα που του διαβιβάζω (οικονομικά/προσωπικά στοιχεία, στοιχεία 
επικοινωνίας, στοιχεία σύνδεσης) σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό προστασίας 
προσωπικών δεδομένων (GDPR) με αποκλειστικό σκοπό την αρχειοθέτησή τους και την 
διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεών μου 

Επιπλέον και για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού, συναινώ στην διαβίβαση των 
ανώτερω στοιχείων, στην περίπτωση που εμφανισθεί τεχνικό πρόβλημα ή δυσλειτουργία 
κατά την διεκπεραίωση των υποχρεώσεών μου ή στα λογισμικά προγράμματα που 
χρησιμοποιούνται, στην κατασκευάστρια εταιρεία αυτών, EpsilonNet για την επίλυσή τους. 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 20/3/2020 

ΑΦΜ : 

Ο/Η παρέχων / παρέχουσα τη συναίνεση 

(Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή) 

 

 


