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Με το άρθρο 6 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A 75 - 30.03.2020) έγιναν 

ρυθμίσεις αναστολής της κοινοποίησης πράξεων ελέγχου, 

απάντησης του φορολογούμενου σε προσωρινές πράξεις, του 

χρόνου παράδοσης βιβλίων και στοιχείων προς έλεγχο και οι 

προθεσμίες άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

 

1. Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού 

φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που εκδίδονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) αναστέλλεται έως τις 30 

Απριλίου 2020. 

 

2. Η επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων των παρ. 5 και 6 του 

άρθρου 46 του ν. 4174/2013 αναστέλλεται για όσο χρονικό 

διάστημα διατηρείται σε ισχύ το μέτρο της προσωρινής, μερικής 

ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των 

εισαγγελιών της Χώρας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55). 

 

3. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 28, της παρ. 2 του 

άρθρου 28Α και της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 για 

τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων 

σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή 

προστίμου, αναστέλλεται έως την 31η Μαΐου 2020. 

 

Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 

σχετικά με πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή 

άλλα έγγραφα που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο 

πλαίσιο ελέγχου, αναστέλλονται έως την 31η Μαΐου 2020. 

 

Η αναστολή αυτή καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν είχαν 

εκπνεύσει κατά την 11η Μαρτίου 2020. 

 

4. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και 

αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που 

έχουν λήξει ή λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και την 31η 

Μαΐου 2020 αναστέλλονται για εξήντα (60) ημέρες. 

 

Ειδικά οι προθεσμίες της παρ. 4 και του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 5 του άρθρου 63 του ΚΦΔ (έκδοση αποφάσεων σε αιτήσεις 

αναστολής καταβολής του 50% και αποφάσεων ΔΕΔ) που δεν έχουν 

συμπληρωθεί από τις 20 Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 

2020, εφόσον έως τις 20 Μαρτίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η 

σχετική απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής ή αιτήματος 

αναστολής, παρατείνονται κατά εξήντα (60) ημέρες. 

 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
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της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δύνανται να 

τροποποιούνται οι ανωτέρω ημερομηνίες αναστολής και 

παράτασης. 

 

6. Οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής 

Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή 

προστίμου που λήγουν από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ (δηλαδή, 

από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, από 30 Μαρτίου 2020) έως και την 31η Μαΐου 2020 

παρατείνονται έως την 31η Ιουλίου 2020. 
 

ΠΗΓΗ : https://www.forin.gr/articles/article/31847/forin-gr-essentials-paratash-

h-anastolh-praksewn-kai-xronou-paradoshs-bibliwn-kai-stoixeiwn-se-elegxo-

parataseis-kai-epi-endikofanwn-prosfugwn 
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