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{Ιl{:i,f.bsλ; tι'}"*lt{ι.ιΥ*q Rffirξ{Χζi;p;βηt $,εpi{,μαTΦζ οτα βεβλiα T{,}v δEηξ,!Ψ&μ*,lvli
::].{ffΤ': T** *d.s3lt"€,3fl$,f *γγpαφ6 τoυ Αlκηγoplκο* Σu&λΦγο* A*ηιrιilv.

Αττ*ν"lιi;ντfiιi ζT,Γ{;} αvωτdρω cryετικΦ, αvαφορrκd με ΤΦ αvτικεiμεvιτ του sf6;ατΦζ, Φαζ
lιi,c{ l } *iζ*,ι.i ιif Τ$ *ξηξ:

,i, i,i{ι. Τη\.f Trff$.'*tr,fjα{ss &"$ τηq ΠΟΛ. 1aε}s/frp,12,2fr1s rιει;κριvΙ*τηκ* Φτο, γι* τηv
1..,::,lΤ$L.}{fi te:ι'; ι}tαviiμr:μθ,"lου μερΙαμ*"rι,ι6, ε":.ιτιi μfλη δlκηγΦp*υq γοu οικεie}υ *ικr1γ*ρ;κου
ι:*λ..}lιl!ιrν,,j,τi:,\*T*ι{ji*#μ* τr*υ A;qεl θuσΤfjs*l γlα αιtτοv Τζ} φKΦτr{i, δεv ιττrαtτεfται r:
;,llδE:gειl ι:τr*rεlξηq τrαρegξg υπriρεαιΦv απ'ε} του6 lικηγορου6 (ΣτF 4βr3/,!*s37), Ομωζ,
ii:}":':ii|,τ Τ,ι} ,fli:s:}ff* 

r,cψγΦ απi}γελεf ακαl*plατο fαφlφ Ττrυ trιJv*θρι:!{εταr μ{ Τα υττι1λr:lπα
i,1i{"i;1,}'t;.;i1',,c.i ε]crφ{){r'εου il;κnγ*ρου, τrρ€ττε| 1/α καTαμωρε|ταl ατα τηροuμε.vα βtβ&iι: μ.:ε β*αη
τε: snκcgcn}λΦlηΤlxg καγαβφΛ{6 α"πd TΦ δlκηvΦρκδ αΦλλογο. Erlικα, ατηv περΙτττulαη
lγ*ιj fJ {ilκηv*}ριlq εργαζεταl αποκλειατlκd με πι!γlα αvτιμlαΦiα καl επειδ4 ffi f:tsllΓiιj*
ι:ιil;* |}ε.ι.ι'ltri;:iγ*ι f:ει r-εrrr;ατdιγαι απΦ μlαθιωτdq υττηρεα$εg, δεv εlv*-ι δηλαrr} υrrl.qρ*Φζ trE
;ilρliυι1 $lβ}ιiιilv παl fκδ*οη oτοrγεΙωv του Κ.B.Σ', το δικαlουμεvο μιiplα,μr: εμφαvΙζεrαt *π,
'j:l"!ι,iiι*ζ {:Γf*γ πρ*βλ;'τr*μlειrο γiΦ Ttr ελευθθρια επαγγfλματα κωllκ* rηζ lrtr},ωαεiq
{iJ*Γ.iιijιι'iJγii3q εiα,*&ξμtrΤΦζ ΤοU με βdοη τα δlκαtολογητικ* καrαβολrlg απδ το δtκηγοpικΦ
ι;,:.λiξε-ιγc'l 

.Γφ 
tξi:m εα1.ι}ει K{xι σγηv πεpfπτωεrη Τι'Φι, Φ lrκηγΦ6lοq αποκτα δtκαiωμα dακηοηq

ι,γτ,.,jγ\'$:λijεsτ*ε Ft*ξi επομlεvωq lικ*lο*γqrι μdρlαμaε, ι:Jιλtj γ[α δlαφοραι,6 λ*γουζ (γr,X
; ii,lVi1.Fiicβtj r.yγt,aι;{isiiιE γlα μξΙαΤrTι,ιylακΦ) δεv €γει κdvει θvαpξη επαγγ*λματο6 ω16 iiικηγΦpοq
i,t#l .5rγ l:ilrξιl flTr,Τη*εε-ιματiετq απδ *λλη αlτiα, Γtα τα αvωτfρω μεpiαματα οι οlκηγΦpοr lεν
l,ll;ε;i3ui'λ*r*;ι,, αι,lγκειlτρωτlκεg κατααταοεlE πελατΦv, εvt,it ο, δ;κη1nψρ1μoΙ οι}λλοlοr
1ιτl.6i1**,'*,ζl\l ffUγaεvτρωτlκη κατdο.ταοη προμηθευTι,i.lv* αvιi lικηγspο, μt TΦv κ{:jδικδ rs1μ
l ι"l iy r t ι;; ψ ι; g-3* λ i, * μi ε lε* t μ r'i ιl π'ΦΧ βεοl } "
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2, Σε ουνdΧε|α TωV προαναφερομθvωv δlεuκρlvlζοUμε ετTlTrλθοv τα εξriq:
α} Δrκαlολογητlκ6 εγγραφηζ τοU μερΙαματοq Tωv δικηγΦρωv σTα βlβλtα τθU$

αποτελεΙ το δlκαtολογητικO καταβολ116 αuτοιj, δηλαδl1 η βεβαiωαη τIBU εκδΙδεταr απδ τοv
οlκε[ο δlκηγορlκθ οι1λλογο γ|α τηv καταβολr] του υπΦψrl ΗεβΙομαTοζ. EφΦσοv η βεβαΙωαη
αυτl1 εκδiδεται Φε ετr|οια βdοη (μlα φορd το xροvο) ατα βlβλiα δlεvεργε[ταl εγγραφr] οτο
τdλοq τηg δlαxεlρlοτlκrjg περ16δου με βαοη τηv υπδψη βεβαiωαη καt αvεξdρτητα απδ το

xρδvο εiοπραξη9 τοu μερΙοματο6.

β} Οl δlκηγdροl ποU παρθ1ουv τιg υπηρεοtεg TοU{ απΦκλεloτlκd με πdγlα
αvτlμIαΘfα (μιαθωτ*6 uπηρεοtεq). xωρΙq δηλαδri vα αΤTοΚTουv ειαοδflμαTα l(α| απl τηv
παροxr] λοlπΦν δlκηγορlκΦv υπηpεσlΦv (ω6 ελε0θεροl επαγγελματΙε6), δεv απαlτεΙταt vα
καταxωροιiν Tο μdρlομα ποU λαμβdvοuv απ6 τov οlκεΙο δrκηγορIκ6 οιiλλογο στα
φορολογlκd βtβλiα που τuxθv ixουv θεωρηoεl οε γρovο ποU ασκο*οαv το δlκηγορlκΦ
επdγγελμα (ωq ελει1θεροι επαγγελματΙεg).
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l, AΠφΔEκfEΣ Γl+ ξ!"ι|EFΓEI.A
1' Aποδ€κτεg πΙvακα B, (iκτΦq Tου 2).
2' Aποδfκτεg π[vακα ΣT, (μ6vο τα 1 καr2).
s. Κεvτρrκη Υπηρεοtα Σ.Δ Ο.E

Ιll. EΣfJTEPιI(H alιrυοJaμ
1 Γραφεtο κ. Γεvικοf {ru'η Φορολογiαg (2 αvτΙγραφα}
?. 4{u"η Φορολογtα6 Eroοδηματοg (γlα-εvημερωαη) 

,

3 Δ{vαη fQροu Προο-τlΘθμεvηq nξtαE (γrα ivημfρ,bη)
4' Δ/vοη Blβλiωv καl Στοl1εΙωv

α) Γραφεiο κ. Δ/vτrj (2 αvτtγραφα)
β) Tμι,tματα A, _ E, (απδ 5 αvτii1ραφα)
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1. Aποδθκτεq πivακα ιA. (μ6πΞδΞ


