
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ): 

Παραγραφή των χρήσεων έως το 2013 για τις οποίες έχει εκδοθεί 

«λευκό» φορολογικό πιστοποιητικό 

Αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλησης Διαφορών 

Δημοσιεύθηκαν πρόσφατα 2 αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με τις οποίες κρίθηκε οτι το 
Δημόσιο δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει τη χρήση του 2011 εφόσον για τη χρήση αυτή είχε εκδοθεί Έκθεση 
Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη (λευκό φορολογικό πιστοποιητικό) και εφόσον δεν είχαν 
εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις απο τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που είχε δικαίωμα να κάνει το 
Δημόσιο εντός 18 μηνών από την υποβολή της έκθεσης των Ορκωτών στην ηλεκτρονική βάση της ΓΓΠΣ. 

Η χρήση αυτή θεωρείται πλέον παραγεγραμμένη. 

 

Κατ’ανιστοιχία θεωρούνται παραγεγραμμένες και οι χρήσεις 2012 και 2013 για τις οποίες έχει χορηγηθεί το 
λευκό πιστοποιητικό των Ορκωτών με την επιφύλαξη πάντα των πρoϋποθέσεων του άρθρου 5 της ΠΟΛ 
που ήτο σε ισχύ τότε και ειδικότερα της 1159/2011. Για τις μεταγενέστερες χρήσεις (1.1.2014) ως γνωστό 
έχει εφαρμογή η ΠΟΛ 1124/2015  ενω από 1.1.2017 και εντεύθεν επήλθαν και ορισμένες (μη σουσιώδεις ) 
τροποποιήσεις με την ΠΟΛ 1067/2018. 
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Η Moore Stephens 

Το γραφείο μας εγκαίρως και από το Σεπτέμβριο 

του 2016 (δείτε σχετικό Moore Stephens 

Νewsletter Σεπτεμβρίου 2016) είχε αναφερθεί στη 

χρησιμότητα της χορήγησης ενός λευκού 

πιστοποιητικού στις ελεγχόμενες εταιρείες και το 

πόσο σημαντικό εργαλείο θα ήταν αυτό για τις 

φορολογικές αρχές, ώστε να λάβουν πληροφορίες 

για την επιλογή των οντοτήτων που θα ήθελαν να 

ελέγξουν.Την ιδια χρησιμότητα φαίνεται ότι έχει 

και μια έκθεση που περιλαμβάνει σοβαρές 

παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. 
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Συμπέρασμα 

Παρόλο που το φορολογικό πιστοποιητικό έχει 

πλέον  προαιρετικό χαρακτήρα, τούτο δε φαίνεται να 

πτοεί τις ελεγχόμενες εταιρείες οι οποίες έχουν 

αξιολογήσει τη χρησιμότητα του και προτιμούν να 

‘’επενδύσουν’’ στη λήψη του απολαμβάνοντας τα 

οφέλη του. Πεποίθησή μας είναι οτι ο θεσμός θα 

αναπτυχθεί περαιτέρω στο μέλλον καθώς παράγει 

αξία τόσο για το δημόσιο τομέα (συμβάλλοντας στην 

αύξηση των εσόδων), αλλά και για τις ελεγχόμενες 

εταιρείες. 


