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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων του άρθρου 89 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148/31-7-2020) 
περί ζκτακτησ αυτοδίκαιησ παράταςησ διαδικαςιών ειδικήσ διαχείριςησ (άρθρα 68 επ. 
του ν. 4307/2014) 
 
 
 ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ του άρκρου 89 («Έκτακτη παράταςη τησ 

διάρκειασ οριςμζνων διαδικαςιών ειδικήσ διαχείριςησ του ν. 4307/2014») του ν. 4714/2020 (Α΄ 

148/31-7-2020), με το οποίο προβλζπεται ότι εξαιρετικά για το ζτοσ 2020: 

 

α) η χρονική διάρκεια τησ διαδικαςίασ ειδικήσ διαχείριςησ, η οποία, ςφμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014, όπωσ αντικαταςτάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 

4647/2019 (Α΄204) είναι είκοςι τζςςερεισ (24) μήνεσ από τη δημοςίευςη τησ δικαςτικήσ 

απόφαςησ περί υπαγωγήσ ςτη διαδικαςία (με δυνατότθτα παράταςθσ 6 επιπλζον μθνών από το 

δικαςτιριο, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ) παρατείνεται αυτοδικαίωσ κατά τρεισ (3) μήνεσ για όςεσ 

επιχειρήςεισ βρίςκονται ςτο τελευταίο εξάμηνο τησ διαδικαςίασ ειδικήσ διαχείριςησ κατά τον 

χρόνο ζναρξησ ιςχφοσ του κοινοποιοφμενου άρθρου, δηλαδή κατά την 31η/7/2020, 

β) ομοίωσ, παρατείνεται αυτοδικαίωσ κατά τρεισ (3) μήνεσ η χρονική διάρκεια τησ 

διαδικαςίασ ειδικήσ διαχείριςησ για επιχειρήςεισ που κατά την 31η/7/2020 διάγουν τον 

επιπλζον των είκοςι τεςςάρων (24) μηνών χρόνο που ζχει δοθεί με δικαςτική απόφαςη κατά 

την παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 και   

γ) για τισ επιχειρήςεισ που ζχουν ήδη, κατά την 31η/7/2020, αιτηθεί ςτο δικαςτήριο 

ςχετική παράταςη (ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 69 του ν. 4307/2014, όπωσ ιςχφει), η 

οποία χορηγείται από το δικαςτήριο μετά την ανωτζρω ημερομηνία (31/7/2020) το χρονικό 

διάςτημα τησ παράταςησ προςαυξάνεται κατά τρεισ επιπλζον (3) μήνεσ.  
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Η αυτοδίκαιθ παράταςθ που προβλζπεται ςτισ προθγοφμενεσ περιπτώςεισ δεν 

εφαρμόηεται ςε διαδικαςίεσ για τισ οποίεσ ςυντρζχουν ιδθ κατά τθν 31θ/7/2020 οι 

προχποκζςεισ εφαρμογισ των δεφτερου και του τρίτου εδαφίου τθσ παρ. 1 και τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 76 του νόμου 4307/2014. 

 

   

υν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Α΄ 148/31-7-2020: διατάξεισ του άρκρου 89 και 144 (ζναρξθ ιςχφοσ) 

του ν. 4714/2020 : 3 ςελίδεσ   

 

 

 

Ο Διοικητήσ τησ Α.Α.Δ.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  
 Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’   
2. Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σεχνολογιών Πλθροφορικισ  
3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ 
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 

 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Α΄ (πλθν των αποδεκτών προσ ενζργεια) 
2. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωςθσ 
3. Αποδζκτεσ Πίνακα Δ΄  
4. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ 
5. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικών κ. Βεςυρόπουλου 
6. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ 

 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
2. Γραφείο Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ 
4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία 
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