
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να προσφέρουμε 

επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα 

φορολογικά θέματα, παραθέτουμε με συντομία τα βασικά 

σημεία της υπ’ αριθμ. ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017 Απόφασης 

του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β’ 3278/18.09.2017) σχετικά με 

την προτεραιότητα φορολογικών ελέγχων κατά το έτος 2017 

και σε σχέση με την απόφαση ΣτΕ (Ολ.) 1738/2017. 
 

 

Βασικά σημεία της Απόφασης 

— Με την συγκεκριμένη Απόφαση του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ, η οποία τροποποιεί προηγούμενη Απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

(ΦΕΚ Β’ 4270/30.12.2016) καθορίζεται εκ νέου η 

προτεραιοποίηση των εκκρεμών υποθέσεων κατά 

τους φορολογικούς ελέγχους του έτους 2017.  

— Συγκεκριμένα, για την αναθεωρημένη 

προτεραιοποίηση των εκκρεμών υποθέσεων 

λαμβάνεται υπόψη η απόφαση 1738/2017 της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.  

— Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι 

φορολογικοί έλεγχοι για το έτος 2017 θα γίνουν κατά 

προτεραιότητα ως εξής: 

- Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης 

φορολογίας, εντός της 15ετούς παραγραφής, 

δηλαδή για τις χρήσεις 2001 και εξής 

- Σε περίπτωση που νέα συμπληρωματικά στοιχεία 

περιέλθουν σε γνώση της Φορολογικής Αρχής, 

εντός της 10ετούς παραγραφής, δηλαδή για τις 

χρήσεις 2006 και εξής 

- Σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής, εντός της 

20ετούς παραγραφής, δηλαδή για τις χρήσεις 

2008 και εξής 

- Για τις λοιπές περιπτώσεις, εντός της 5ετούς 

παραγραφής, δηλαδή για τις χρήσεις 2011 και 

εξής.  

 

Σχόλια KPMG 

— Η ΑΑΔΕ φαίνεται να υιοθετεί και να συμμορφώνεται εν 

μέρει με το σκεπτικό και την δικανική κρίση της 

ΣτΕ (Ολ.) 1738/2017, διότι με την απόφαση 

προτεραιοποιούνται μεν οι εκκρεμείς υποθέσεις για 

τους φορολογικούς ελέγχους του φορολογικού έτους 

2017 στα πλαίσια της προβλεπόμενης για κάθε 

περίπτωση από τον νόμο παραγραφής, πλην όμως: 

- Δεν δίδονται οδηγίες σχετικά με τους εκκρεμείς 

φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι πρέπει να 

ολοκληρωθούν ανεξάρτητα από τις 

προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο και οι 

οποίοι διενεργούνται εντός των παρατάσεων που 

έχουν μέχρι σήμερα προβλεφθεί για τις νόμιμες 

παραγραφές, που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές 

σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ 

- Δεν δίδονται οδηγίες και δεν αποκλείονται οι 

μελλοντικοί φορολογικοί έλεγχοι εντός των 

παρατάσεων της εκάστοτε παραγραφής που έχουν 

κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ 

- Δεν θίγεται το ζήτημα της επανεξέτασης των 

επιβληθέντων φόρων ούτε άρσης των 

διασφαλιστικών μέτρων και μέτρων αναγκαστικής 

εκτέλεσης για φόρους και πρόστιμα που 

επιβλήθηκαν με φορολογικό έλεγχο σε χρήσεις 

που σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ 

θεωρούνται παραγεγραμμένες.  
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H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον αναγνώστη 
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