
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου                                                        Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 52 

 

Από την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων 

 

21 Αυγούστου 2012  

 

 Θέμα:  Υπόδειγμα επιστολής αποδέσμευσης 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι 

 

Επισυνάπτεται υπόδειγμα επιστολής αποδέσμευσης, που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή 

Ελεγκτικών Προτύπων. Εισηγούμαστε όπως αποστέλλεται από τον ελεγκτή στον πελάτη του σε 

περίπτωση παραίτησής του από τη θέση του ελεγκτή ή σε περίπτωση που ο πελάτης αποφάσισε 

να τον αντικαταστήσει.    

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειάζεστε. 

 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

 

 

 

Κυριάκος Ιορδάνου 

Γενικός Διευθυντής 

 

Συνημμένο 
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Υπόδειγμα Επιστολής Αποδέσμευσης 
 

 

[Όνομα Πελάτη] 

[Διεύθυνση Πελάτη] 

 

[Ημερομηνία]  

 

Θέμα: Επιστολή αποδέσμευσης 

 

Αγαπητέ Κύριε [Όνομα] 

 

1. Σκοπός  

 

Σας γράφουμε για να παραθέσουμε θέματα σχετιζόμενα με την απόφασή μας να παραιτηθούμε να 

ενεργούμε ως οι λογιστές σας / την απόφασή σας να μας αντικαταστήσετε ως οι λογιστές σας 

[Διαγράψετε καταλλήλως] με άμεση ισχύ. 

 

 

2. Περίληψη των παρεχόμενων υπηρεσιών  

 

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μας εργασίας έχουμε παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Έλεγχο  

 Λογιστική 

 Ετοιμασία λογαριασμών 

 Διεκπεραίωση μισθοδοσίας  

 Ετοιμασία δηλώσεων ΦΠΑ 

 Συμπλήρωση δηλώσεων εισοδήματος εταιρείας (Ε.Πρ. 4) 

 Συμπλήρωση δηλώσεων εισοδήματος φυσικού προσώπου (Ε.Πρ. 1) 

 Άλλα (Καθορίστε) 

[Διαγράψετε καταλλήλως] 

 

Αυτές οι υπηρεσίες, μαζί με περίληψη των αντίστοιχων ευθυνών, τόσο εσάς όσο και εμάς σχετικά 

με αυτές και οι επιχειρηματικοί όροι με βάση των οποίων παρείχαμε υπηρεσία, εκτέθηκαν στην 

επιστολή ανάθεσης εργασίας ημερομηνίας [Ημερομηνία]. 

 

 

3. Έκθεση παρούσας κατάστασης    

 

Για να βεβαιωθούμε ότι είστε πλήρως ενημερωμένοι για την παρούσα κατάσταση, 

περιλαμβανομένων των κατάλληλων ημερομηνιών μέχρι τις οποίες αυτές οι υπηρεσίες είναι 

συνήθως αναμενόμενες, επισυνάπτουμε σε αυτή την επιστολή έκθεση της παρούσας κατάστασης.  

Αυτή η έκθεση παραθέτει, ανά υπηρεσία, πληροφορίες σχετικά με τον τελευταίο ολοκληρωμένο 

κύκλο υπηρεσιών, λεπτομέρειες της προόδου μέχρι σήμερα σχετικά με τον τρέχοντα κύκλο 

υπηρεσιών και τις κατάλληλες ημερομηνίες που αναμένονται.  Αυτή η έκθεση θα πρέπει να 

βοηθήσει τον οίκο που μας διαδέχεται ως οι λογιστές σας για να αναλάβουν ευθύνη για αυτή την 

εργασία.  

 

Ενόψει της αναμενόμενης ημερομηνίας για την υπηρεσία [Θέμα] έχουμε συμφωνήσει να 

συνεχίσουμε με τις ευθύνες μας σχετικά με αυτή την υπηρεσία μόνο [Εάν ισχύει]. 
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4. Αντίστοιχες ευθύνες  

 

Αναφορικά με την παραίτησή μας ως οι λογιστές σας, οι ευθύνες μας προς εσάς, με εξαίρεση 

οποιωνδήποτε συγκεκριμένων θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πιο πάνω, θα 

τερματιστούν με άμεση ισχύ. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για να βρείτε άλλο λογιστή για να 

αναλάβει αυτές τις ευθύνες ή για να ικανοποιήσει την ανάγκη για τις υπηρεσίες που σας 

παρείχαμε. [Αυτή η παράγραφος ισχύει στις περιπτώσεις παραίτησης του λογιστή μόνο]. 

 

Για να βοηθήσουμε εσάς και το διάδοχο λογιστή, έχουμε επισύρει την προσοχή σας σε σχετικές 

ημερομηνίες  που συνδέονται με τις υπηρεσίες που προβλέπονται  στην παράγραφο 3 πιο πάνω. 

 

Οι ευθύνες μας, στην παραίτηση / αντικατάσταση [Διαγράψετε καταλλήλως] ως  λογιστές, 

περιλαμβάνουν αυτές που αναφέρονται στον “Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 

Λογιστές” του Συνδέσμου μας και αυτές που αναφέρονται στον περί “Ελεγκτών και 

Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο του 2009” να 

ανταποκριθούμε σε αίτηση πληροφοριών του διάδοχού μας λογιστή και να αποκαλύψουμε, με τη 

συγκατάθεσή σας, οποιαδήποτε θέματα ή περιστάσεις που σχετίζονται με την απόφασή του να 

αποδεχτεί ή να απορρίψει το διορισμό. 

 

Είναι επίσης σύνηθες για επαγγελματίες λογιστές να συνδυάζουν αυτή την αρχική επαγγελματική 

αίτηση πληροφοριών με παράκληση για πληροφορίες και έγγραφα  που σχετίζονται με την 

ανάθεση εργασίας. Θα ήταν ευχαρίστησή μας, εκτός και αν απαιτείται δυσανάλογη επιπρόσθετη 

εργασία, να ανταποκριθούμε σε αυτά τα αιτήματα, χωρίς επιπλέον αμοιβή και θα σας 

παρακαλούσαμε αν δηλώνατε ότι συμφωνείτε να ικανοποιήσουμε αυτή τα αιτήματα, 

υπογράφοντας και επιστρέφοντας σε εμάς την εξουσιοδότηση που επισυνάπτεται σε αυτή την 

επιστολή. Εάν δεν επιστρέψετε την εξουσιοδότηση εντός δύο εβδομάδων, θα υποθέσουμε ότι 

δίνετε τη συγκατάθεσή σας να συνεργαστούμε με το διάδοχο λογιστή, όπως καθορίζεται πιο 

πάνω. 

 

 

5. Διατήρηση των αρχείων 

 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, έχουμε συλλέξει πληροφορίες από εσάς και από άλλα μέρη 

που ενεργούσαν για λογαριασμό σας. Μερικά από αυτά τα αρχεία  και άλλα στοιχεία 

τεκμηρίωσης θα πρέπει να διατηρούνται από σας, προς ικανοποίηση των θεσμικών σας 

υποχρεώσεων. Θα ήταν ευχαρίστησή μας να  επιστρέψουμε, κατόπιν αιτήσεως, οποιαδήποτε 

πρωτότυπα έγγραφα ή αρχεία που νομικά σας ανήκουν. 

 

Όμως, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι εάν παραλείψετε να  παραλάβετε τέτοια αρχεία εντός 

ενός μηνός από την ημερομηνία αυτής της επιστολής, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τη φύλαξή 

τους και μπορεί να καταστρέψουμε έγγραφα και αρχεία που κατέχουμε χωρίς περαιτέρω 

ειδοποίηση. 

 

 

6. Εμπιστευτικότητα  

 

Θα πρέπει επίσης να βεβαιώσουμε ότι όπου κατέχουμε εμπιστευτικές πληροφορίες θα τις 

κρατούμε πάντοτε εμπιστευτικές, εκτός όπως απαιτείται από νόμο ή όπως προβλέπεται σε 

κανονισμό, ηθικές ή άλλες επαγγελματικές διακηρύξεις που ισχύουν στην ανάθεση εργασίας σε 

εμάς.  
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7. Περιορισμός της ευθύνης  

 

Οι συμβουλές που σας παρείχαμε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ανάθεσης εργασίας ήταν 

για τη δική σας χρήση μόνο και δεν αποτελούσαν συμβουλές σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος στο 

οποίο ενδεχομένως να τις είχατε  γνωστοποιήσει. Δεν δεχόμαστε ευθύνη σε τρίτα μέρη για 

οποιαδήποτε πτυχή των επαγγελματικών μας υπηρεσιών ή εργασίας, η οποία έχει ή μπορεί να 

διατεθεί σε αυτά. 

 

Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε οποιεσδήποτε απομένουσες επαγγελματικές υπηρεσίες, που  

περιγράφονται σε αυτή την επιστολή, με τη δέουσα επιμέλεια και επιδεξιότητα.  Όμως, δεν θα 

ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε ζημιές [πρόστιμα, πρόσθετα τέλη, τόκους ή επιπλέον φορολογικές 

υποχρεώσεις] που προκύπτουν από την παροχή λανθασμένων ή ελλιπών πληροφοριών από εσάς ή 

άλλους, ή από την παράλειψή σας ή άλλων να παράσχουν οποιεσδήποτε κατάλληλες πληροφορίες 

ή από την παράλειψή σας να ενεργήσετε σύμφωνα με τις δικές μας συμβουλές ή να 

ανταποκριθείτε έγκαιρα σε επικοινωνίες από εμάς [ή τις φορολογικές αρχές]. 

 

Συμφωνείτε ότι θα μας απαλλάξετε και θα μας αποζημιώσετε [τους  συνεταίρους / διευθυντές / και 

προσωπικό μας], έναντι οποιωνδήποτε διαστρεβλώσεων (εκούσιων και ακούσιων) που μας 

δόθηκαν προφορικά ή γραπτώς σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3 πιο πάνω, την οποία έχουμε συμφωνήσει να ολοκληρώσουμε. Επίσης συμφωνείτε 

ότι δεν θα εγείρετε οποιαδήποτε απαίτηση, σε σχέση με υπηρεσίες που σας παρείχε ο οίκος, 

εναντίον οποιουδήποτε από τους υπαλλήλους μας σε προσωπική βάση. 

 

 

8. Αμοιβή 

 

Αναφορικά με την αμοιβή μας, υπολογίζουμε ότι ποσό ύψους € [Ποσό] πλέον ΦΠΑ, όπως 

καθορίζεται στο συνημμένο τιμολόγιο, παραμένει οφειλόμενο σε εμάς. Αυτό το ποσό έχει 

καθοριστεί με βάση το χρόνο που αφιερώθηκε στις δικές σας υποθέσεις από τους συνεταίρους / 

διευθυντές [Διαγράψετε καταλλήλως] και το προσωπικό και με την περιπλοκότητα των επιπέδων 

δεξιότητας ή ευθύνης και είναι πληρωτέο με την παρουσίασή του. [Μια πρόσθετη αμοιβή θα είναι 

πληρωτέα σε εμάς σε σχέση με την εργασία, που καθορίζεται στην παράγραφο 3 πιο πάνω και, εάν 

είναι απαραίτητο να εκτελέσουμε εργασία εκτός από τις ευθύνες που περιγράφονται σε αυτή την 

επιστολή, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων] 

 

 

9. Εφαρμόσιμη νομοθεσία 

 
Αυτή η επιστολή θα διέπεται και θα ερμηνεύεται συμφώνα με την κυπριακή νομοθεσία. Τα 

δικαστήρια της Κύπρου θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία σε σχέση με οποιαδήποτε 

απαίτηση, αμφισβήτηση ή διαφορά που αφορά την επιστολή ανάληψης εργασίας και οποιοδήποτε 

ζήτημα που προκύπτει από αυτή. Το κάθε μέρος παραιτείται αμετάκλητα οποιουδήποτε 

δικαιώματος που μπορεί να έχει να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε αγωγή να προσαχθεί ενώπιον 

αυτών των δικαστηρίων, να ισχυριστεί ότι η αγωγή έχει προσαχθεί σε οποιαδήποτε ακατάλληλη 

αρχή ή να ισχυριστεί ότι αυτά τα δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία. 

 

Αυτή η επιστολή αντικαθιστά και υπερισχύει της Επιστολής Ανάθεσης Εργασίας, που 

απευθυνόταν σε εσάς ημερομηνίας [Ημερομηνία]. 

 

10. Βεβαίωση της συμφωνίας σας 

 

Θα ήμασταν ευγνώμονες εάν επιβεβαιώνατε ότι συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας 

επιστολής, υπογράφοντας και επιστρέφοντας το συνημμένο αντίγραφο. Εάν αυτή η επιστολή δεν 

είναι σύμφωνα με τη δική σας κατανόηση της αποδέσμευσής μας, παρακαλώ όπως μας 

ενημερώσετε. 
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Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία που είχαμε για [Αριθμός] χρόνια. Εάν 

παρουσιαστεί οποιαδήποτε ευκαιρία να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας, με οποιαδήποτε ιδιότητα, 

θα ήταν χαρά μας να μας πληροφορήσετε [Εάν θεωρηθεί κατάλληλο].    

 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

Όνομα αποστολέα και οίκος  

 

Συνημμένα 
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Έκθεση παρούσας κατάστασης  
 

Όνομα πελάτη: 

 

Ημερομηνία ετοιμασίας:  

 

Υπηρεσία Τελευταία 

ολοκληρωμένη 

υπηρεσία  

Συχνότητα Ημερομηνία 

επόμενης 

υπηρεσίας  

Ημερομηνία 

που αναμένεται 

μέχρι 

Έλεγχος      

Λογιστική      

Ετοιμασία λογαριασμών     

Διεκπεραίωση μισθοδοσίας      

Ετοιμασία δηλώσεων ΦΠΑ     

Συμπλήρωση δηλώσεων 

εισοδήματος  (Ε.Πρ.4) 

    

Συμπλήρωση δηλώσεων 

εισοδήματος φυσικού 

προσώπου (Ε.Πρ. 1) 

    

Άλλα [Καθορίστε]     

 

Σημείωση 1 [Για παράδειγμα: Θα είμαστε πρόθυμοι να διεκπεραιώσουμε τη μισθοδοσία σε σχέση 

με το Σεπτέμβριο 20ΧΧ νοουμένου ότι θα μας πληροφορήσετε το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 

20ΧΧ και να μας παράσχετε όλες τις σχετικές πληροφορίες μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 20ΧΧ. Οι 

προηγούμενες διευθετήσεις αναφορικά με την αμοιβή μας θα ισχύουν] 

 

Βεβαίωση 

 

Βεβαιώνω λήψη αυτής της επιστολής, η οποία καταγράφει πλήρως τη συμφωνία μεταξύ μας, 

σχετικά με την παραίτησή σας / αντικατάστασή σας [διαγράψετε καταλλήλως] ως λογιστές. 

 

Δίνω τη συγκατάθεσή μου να επικοινωνήσετε με το διάδοχο λογιστή όταν διοριστεί από εμάς / 

Δίνω τη συγκατάθεσή μου να επικοινωνήσετε με τον [καταχωρείστε το όνομα του συνεταίρου / 

διευθυντή και οίκου] τον οποίο έχουμε διορίσει στη θέση σας [Διαγράψετε καταλλήλως ανάλογα 

με το κατά πόσο είναι παραίτηση ή αντικατάσταση αντίστοιχα]  

 

Επίσης δίνω τη συγκατάθεσή μου να ικανοποιήσετε οποιαδήποτε αιτήματα που μπορεί να έχετε  

για πρόσβαση σε πληροφορίες και/ή έγγραφα που σχετίζονται με την ανάθεση εργασίας. Εάν 

αυτό ενδέχεται να καταλήξει σε επιπλέον αμοιβή, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε πρώτα μαζί 

μου. 

 

Υπογραφή_______________________     Ημερομηνία  _________________________________ 

 

Όνομα __________________________     Θέση _______________________________________ 

 

Για και εκ μέρους της ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Technical Circular No.52, 21 August 2012 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

To all members of the Institute                                                             Technical Circular No. 52 

 

From the Auditing Standards Committee 

 

21 August 2012  

 

Subject:  Illustration of disengagement letter 

 

Dear Colleagues 

 

An illustration is attached of a disengagement letter that was prepared by the Auditing Standards 

Committee.  We recommend that it is sent by the auditor to his client when he resigns from the 

position of the auditor or when the client decided to replace him.  

 

We are at your disposal for any additional clarification required. 

 

 

Yours sincerely 

 

 

 

 

 

Kyriakos Iordanou 

General Manager 

 

Attachment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Technical Circular No.52, 21 August 2012 

 

8 

 

 

Illustration of Disengagement Letter 
 

 

[Client Name] 

[Client Address] 

 

[Date]  

 

Subject: Disengagement letter 

 

Dear Mr [Name] 

 

1. Purpose 

 

We are writing to set out matters connected with our decision to cease acting as your accountants / 

your decision to replace us as your accountants [Delete as appropriate] with immediate effect. 

 

2. Summary of services provided 

 

During the course of our professional work we have provided the following services: 

 Audit 

 Bookkeeping 

 Accounts preparation 

 Payroll processing 

 Preparation of VAT returns 

 Completion of company income tax returns (IR4A) 

 Completion of personal income tax returns (IR1A) 

 Other (Specify) 

[Delete as appropriate] 

 

These services, together with a summary of the respective responsibilities of both yourselves and 

us relating to them, and the terms of business on which we provided service, were set out in our 

letter of engagement to you, dated [Date]. 

 

3. Current status report 

 

To ensure that you are fully aware of the current status, including applicable dates by which 

aspects of these services are normally due, we attach to this letter a current status report.  This 

report sets out, by service, information relating to the last completed service cycle, details of 

progress to date in respect of the current service cycle and its applicable “due date”.  This report 

should assist the firm succeeding us as your accountants to assume responsibility for this work.  

 

In view of the due date relating to [Matter] service we have agreed to continue with our 

responsibilities in respect of this service alone [If applicable]. 

 

4. Respective responsibilities 

 

With respect to our resignation as your accountants, our responsibilities to you, with the exception 

of any specific matters referred to in section 3 above, will cease with immediate effect. You will 

be solely responsible for identifying another accountant to take on these responsibilities or to 

satisfy the need for the services that we provided to you. [This paragraph applies to instances of 

accountant’s resignation only] 
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To assist you and the successor accountant, we have drawn your attention to relevant dates 

associated with the services provided in section 3 above.   

 

Our responsibilities on resignation / replacement [Delete as appropriate] as accountants, include 

those set out in our Institute’s “Code of Ethics for Professional Accountants” and those set out by 

the “Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts Law of 2009” to 

respond to the enquiry of our successor accountant and disclose, with your consent, any issues or 

circumstances relevant to his decision to accept or decline appointment. 

 

It is also common for practitioners to combine this initial professional enquiry with a request for 

information and documents relevant to the engagement.  We will, unless undue additional work is 

entailed, be pleased to respond to these enquiries at no additional fee, and would be pleased if you 

would indicate your agreement to our satisfying these requests by signing and returning to us the 

authority attached to this letter. If you do not return the authority within two weeks, we will 

assume that you consent for us to co-operate with the successor accountant as set out above.  

 

5. Retention of records 

 

During the course of our work we have collected information from you and other parties acting on 

your behalf.  Some of these records and other items of documentation should be retained by you to 

satisfy your statutory obligations.  We will be pleased to return on request any original documents 

or records that legally belong to you. 

 

We should advise you, however, that if you fail to collect such records within one month of the 

date of this letter, we cannot be held responsible for their safekeeping and we may destroy 

documents and records that we hold without further notice. 

 

6. Confidentiality 

 

We should also confirm that where we retain confidential information, we shall at all times keep it 

confidential, except as required by law or as provided for in regulatory, ethical or other 

professional pronouncements applicable to our engagement. 

 

7. Limitation of liability 

 

The advices that were provided to you during the course of our professional engagement were for 

your sole use and did not constitute advices to any third party to whom you might have 

communicated them. We accept no responsibility to third parties for any aspect of our 

professional services or work that has been or may be made available to them. 

 

We will continue to provide any remaining professional services outlined in this letter with 

reasonable care and skill. However, we will not be responsible for any losses [penalties, 

surcharges, interest or additional tax liabilities] arising from the supply by you or others of 

incorrect or incomplete information, or your or others’ failure to supply any appropriate 

information or your failure to act on our advice or respond promptly to communications from us 

[or the tax authorities]. 

 

You agree to hold harmless and indemnify us [our partners, directors and staff], against any 

misrepresentation (intentional or unintentional) supplied to us orally or in writing in connection 

with any work set out in section 3 above that we have agreed to complete. You also agree that you 

will not bring any claim in connection with services provided to you by the firm against any of our 

employees on a personal basis. 
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8. Fees 

 

With reference to our fees, we calculate that an amount of € [Amount] plus VAT, as set out on the 

attached invoice, remains due to us.  This amount has been determined on the basis of the time 

spent on your affairs by the partners/directors [Delete as appropriate] and staff and on the levels 

of skill or responsibility involved and is due on presentation.  [A further fee will be due to us in 

respect of the work set out in section 3 above and if it is necessary to carry out work outside the 

responsibilities outlined in this letter, we will advise you in advance]. 

 

9. Applicable Law 

 

This letter shall be governed by, and construed in accordance with, Cyprus law. The courts of 

Cyprus shall have exclusive jurisdiction in relation to any claim, dispute or difference concerning 

the engagement letter and any matter arising from it. Each party irrevocably waives any right it 

may have to object to any action being brought in those courts, to claim that the action has been 

brought in any inconvenient forum, or to claim that those courts do not have jurisdiction. 

 

This letter supersedes and takes precedence over our Letter of Engagement, addressed to you 

dated [Date]. 

 

10. Confirmation of your agreement 

 

 We would be grateful if you would confirm your agreement to the terms of this letter by signing 

and returning the enclosed copy.  If this letter is not in accordance with your understanding of our 

disengagement, please let us know. 
 

We would like to thank you for the cooperation we had over [Number] years. Should there be any 

occasion to provide our services in any capacity it will be our pleasure to hear from you [If 

considered appropriate]. 

 

 

Yours sincerely 

 

 

 

Name of the sender and Firm 

 

Attachments 
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Current Status Report 
 

Client name: 

 

Date of preparation: 

 

Service Last completed 

service 

Frequency Date of next 

service 

Date “due” by 

Audit     

Bookkeeping     

Accounts preparation     

Payroll processing     

Preparation of VAT returns     

Completion of income tax returns 

(IR4A) 

    

Completion of personal income 

tax returns (IR1A) 

    

Other (Specify)     

 

Note 1 [For example: We shall be prepared to process the payroll in respect of September 20XX 

provided that you inform us no later than 20 September 20XX  and provide all relevant 

information by 22 September 20XX.  Our previous arrangements concerning fees will apply.] 

 

Acknowledgement 

 

I acknowledge receipt of this letter, which fully records the agreement between us in relation to 

your resignation / replacement [Delete as appropriate] as accountants. 

 

I consent to your communicating with the successor accountant when appointed by us / I consent 

to your communicating with [insert name of partner/director and firm] whom we have appointed 

in your place [Delete as appropriate depending on whether it is resignation or replacement 

respectively] 

 

I also consent to your satisfying any requests that they might have for access to information and/or 

document relevant to the engagement.  If this is likely to result in additional fees, please contact 

me first. 

 

Signature _____________________________  Date ____________________________________ 

 

Name _________________________________Position _________________________________  

 

For and on behalf of______________________________________________________________ 

 

 


