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ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 34 του ν. 4599/2019, ΦΕΚ Αϋ40/4-32019 (τροποποίθςθ διατάξεων του τζταρτου κεφαλαίου του ν. 4307/2014 που
ρυκμίηουν τθ διαδικαςία ειδικισ διαχείριςθσ)
ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του ν. 4599/2019 («Δοκιμαςία
προςόντων και ςυμπεριφοράσ υποψιφιων οδθγϊν και οδθγϊν για τθ χοριγθςθ αδειϊν
οδιγθςθσ οχθμάτων, άλλεσ διατάξεισ για τισ άδειεσ οδιγθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ», ΦΕΚ Αϋ40/43-2019), με το οποίο τροποποιικθκαν τα άρκρα 69, 72 και 75 του τζταρτου κεφαλαίου («Ζκτακτθ
διαδικαςία ειδικισ διαχείριςθσ») του ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Αϋ 246) και ρυκμίςτθκε το πεδίο
εφαρμογισ των ωσ άνω τροποποιιςεων.
Ειδικότερα:
1. Με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 34 του ν. 4599/2019 αντικαταςτάκθκε θ παράγραφοσ 3 του
άρκρου 69 του ν. 4307/2014 (περί οριςμοφ ειδικοφ διαχειριςτι). Με τισ νζεσ διατάξεισ αυξικθκε
θ χρονικι διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ειδικισ διαχείριςθσ και του λειτουργιματοσ του ειδικοφ
διαχειριςτι, ανεξαρτιτωσ αντικατάςταςθσ ι μθ αυτοφ, από δϊδεκα (12) μινεσ, όπωσ ίςχυε, ςε
δεκαοκτϊ (18) μινεσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ υπαγωγισ ςτθ διαδικαςία, με
δυνατότθτα παράταςθσ ζξι (6) επιπλζον μθνϊν από το αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ
υπαγωγισ Μονομελζσ Πρωτοδικείο.
θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 76 του ν. 4307/2014, ςε περίπτωςθ
που δεν ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ θ διαδικαςία μεταβίβαςθσ
τουλάχιςτον του 90% του ςυνόλου του ενεργθτικοφ τθσ εταιρίασ (ωσ λογιςτικι αξία), οφτε
εκκρεμεί θ μεταβίβαςθ αυτοφ (οπότε θ διαδικαςία ειδικισ διαχείριςθσ παρατείνεται αυτοδίκαια,
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ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ίδια παράγραφο), θ διαδικαςία ειδικισ διαχείριςθσ κεωρείται
ότι ζχει λιξει και ο ειδικόσ διαχειριςτισ υποχρεοφται να υποβάλει αίτθςθ πτϊχευςθσ τθσ
επιχείρθςθσ ι, ςε περίπτωςθ που εκκρεμεί ιδθ αίτθςθ πτϊχευςθσ (θ εξζταςθ τθσ οποίασ είχε
αναςταλεί λόγω υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ διαδικαςία, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του
άρκρου 70 του ν. 4307/2014) προχωρεί θ εξζταςθ αυτισ.
2. Με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 34 του ν. 4599/2019 προςτζκθκε ςτο άρκρο 72 του ν.
4307/2014 (περί των ςυνεπειϊν αποδοχισ από το δικαςτιριο τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ
διαδικαςία ειδικισ διαχείριςθσ) παράγραφοσ 4, με τθν οποία προβλζπεται θ δυνατότθτα του
ειδικοφ διαχειριςτι να ανταλλάςςει ακίνθτα τθσ υπό ειδικι διαχείριςθ επιχείρθςθσ με ακίνθτα
τρίτων ίςθσ αξίασ. Η αξία των ανταλλαςςόμενων ακινιτων προςδιορίηεται με ζκκεςθ εκτίμθςθσ
δφο (2) πιςτοποιθμζνων εκτιμθτϊν εγγεγραμμζνων ςτο Μθτρϊο του Τπουργείου Οικονομικϊν.
3. Με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 34 του ν. 4599/2019 προςτζκθκε ςτθν παρ. 5 του άρκρου
75 του ν. 4307/2014 (περί τθσ διαδικαςίασ μεταβίβαςθσ του ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ από τον
ειδικό διαχειριςτι) δεφτερο εδάφιο, που ορίηει ότι θ υπό ειδικι διαχείριςθ επιχείρθςθ
απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ να προςκομίςει αποδεικτικό ενθμερότθτασ τθσ
φορολογικισ διοίκθςθσ και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ
μεταβίβαςθσ, για τθ λιψθ δανείων, πιςτοδοτιςεων και χρθματοδοτιςεων οποιαςδιποτε
μορφισ, κακϊσ και για κάκε άλλθ ςυναλλαγι με το Δθμόςιο, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ειδικισ
διαχείριςθσ.
4. Οι ωσ άνω τροποποιιςεισ του ν. 4307/2014 από τον ν. 4599/2019 ιςχφουν από τθ δθμοςίευςθ
του τελευταίου, ιτοι από 4/3/2019 (βλ. άρκρο 53 του ν. 4599/2019), εφαρμόηονται δε και ςε
επιχειριςεισ που ζχουν υπαχκεί ςε κακεςτϊσ ειδικισ διαχείριςθσ πριν από τθν ανωτζρω
θμερομθνία (4/3/2019), δθλαδι ςε εκκρεμείσ διαδικαςίεσ (βλ. παράγραφο 4 του άρκρου 34 του
ν. 4599/2019).
υν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Αϋ 40/4-3-2019: διατάξεισ των άρκρων 34 και 53 (ζναρξθ ιςχφοσ) του ν.
4599/2019 : 4 ςελίδεσ
Ο Διοικθτισ τθσ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’
2. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, φςτερα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με
το Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ)
3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
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Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια)
2. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ
3. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ
4. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ
4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία
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