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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Πειραιάσ, 19 Φεβρουαρίου 2019
Α.Π.: 1301.2 / 13220 / 2019
ΠΡΟ: Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΘΕΜΑ:

«Ηλεκτρονικι υποβολι Δθλϊςεων Περιουςιακισ Κατάςταςθσ (Δ.Π.Κ.) και
Οικονομικϊν υμφερόντων (Δ.Ο..) ετϊν 2016 (χριςθ 2015), 2017 (χριςθ 2016) και
2018 (χριςθ 2017) - Σροποποίθςθ κεςμικοφ πλαιςίου»

ΣΧΕΤ.:

α) ν.3213/2003 (309 Α΄/31-12-2003), όπωσ ιςχφει.
β) ν.4571/2018 (186 Α'/30-10-2018) «Επείγουςεσ ρυθμίςεισ για την υποβολή δηλώςεων
περιουςιακήσ κατάςταςησ και άλλεσ διατάξεισ».
γ) ν.4587/2018 (218 Α΄/24-12-2018) «Επείγουςεσ Ρυθμίςεισ αρμοδιότητασ Υπουργείου
Μεταναςτευτικήσ Πολιτικήσ και άλλεσ διατάξεισ».
δ) Y.Π.τΠ./A.E.A./Δ.Ε.Υ., Α.Π.:6013/8/94–λςτ΄/18-02-2019 (μ.π.ς.)

Δεδομζνων των τροποποιιςεων που επιλκαν ςτον ν.3213/2003 (309 Αϋ/31-12-2003) με τα
ανωτζρω (β) και (γ) ςχετικά και ςε ςυνζχεια του (δ) όμοιου, το οποίο προςυπογράφεται
από τον αρμόδιο για τθν υποβολι και ζλεγχο των Δ.Π.Κ.-Δ.Ο. του προςωπικοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
ειςαγγελικό λειτουργό τθσ Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν, ο οποίοσ επικουρείται προσ τοφτο
από τθν Τ.Ε.Τ. του Τ.ΝΑ.Ν.Π., επιςθμαίνονται τα ακόλουκα προσ ενθμζρωςθ των υπόχρεων
προςϊπων για τα αναγραφόμενα ςτο κζμα ζτθ:
Ι. ΤΠΟΧΡΕΟΙ Ε ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΦΕΡΟΝΣΩΝ
Τπόχρεοι ςε θλεκτρονικι υποβολι Δ.Π.Κ. – Δ.Ο.. ςτον εποπτεφοντα τθν Τπθρεςία
Εςωτερικϊν Τποκζςεων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ειςαγγελικό λειτουργό τθσ Ειςαγγελίασ
Εφετϊν Ακθνϊν είναι το προςωπικό του Λιμενικοφ ϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ,
εξαιρουμζνων των ςτελεχϊν που ζχουν υπαχκεί ςε κακεςτϊσ μόνιμθσ διακεςιμότθτασ
ςφμφωνα με το άρκρο 1 του π.δ. 27/2014 (Α’ 46).
ΙΙ. ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΦΕΡΟΝΣΩΝ
1.
Η διλωςθ περιουςιακισ κατάςταςθσ τθσ παρ. 1 του ν. 3213/2003, όπωσ ιςχφει,
υποβάλλεται από τουσ υπόχρεουσ μζςα ςε ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν απόκτθςθ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ (αρχικι διλωςθ).
2.
Σα επόμενα ζτθ, θ διλωςθ υποβάλλεται κάκε χρόνο κατά το διάςτθμα τθσ κθτείασ
τθσ άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ ι τθσ διατιρθςθσ τθσ ιδιότθτασ των υπόχρεων και για το
επόμενο ζτοσ. Η διλωςθ υποβάλλεται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριϊν (03) μθνϊν
μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ.
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Κατ’ εξαίρεςθ Δθλϊςεισ Περιουςιακισ Κατάςταςθσ και Οικονομικϊν υμφερόντων,
αρχικζσ με απόκτθςθ ιδιότθτασ υπόχρεου τα ζτθ 2016, 2017, 2018 και ετιςιεσ των ετϊν
2016 (χριςθ 2015), 2017 (χριςθ 2016) και 2018 (χριςθ 2017), υποβάλλονται από τθν 18θ
Φεβρουαρίου 2019 μζχρι και τθν 31θ Μαρτίου 2019.
3.
Ελλείψεισ ι ανακρίβειεσ τθσ διλωςθσ επιτρζπεται να ςυμπλθρωκοφν από τον
υπόχρεο αυκορμιτωσ, ςε προκεςμία ενόσ (01) μθνόσ από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ για τθν
υποβολι τθσ διλωςθσ.
ΙΙΙ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ
ΤΜΦΕΡΟΝΣΩΝ

ΔΗΛΩΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΗ

ΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1.
Οι υπόχρεοι που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά ετιςιεσ δθλϊςεισ περιουςιακισ
κατάςταςθσ και οικονομικϊν ςυμφερόντων κατά τα ζτθ 2016 (χριςθ 2015) και 2017 (χριςθ
2016), ζχουν τθ δυνατότθτα να τισ επιβεβαιϊςουν, εφόςον δεν απαιτείται μεταβολι του
περιεχομζνου τουσ κατά τισ διατάξεισ του ν.3213/2003, όπωσ ιςχφει. ε περίπτωςθ που
υφίςταται μεταβολι, δφναται να τισ επεξεργαςτοφν προ τθσ υποβολισ τουσ.
2.
Αρχικζσ δθλϊςεισ με απόκτθςθ ιδιότθτασ υπόχρεου τα ζτθ 2016, 2017 και 2018 που
είχαν υποβλθκεί εμπρόκεςμα, εφόςον περιζχουν τα υφιςτάμενα κατά το χρόνο υποβολισ
τουσ περιουςιακά ςτοιχεία δεν απαιτείται μεταβολι τουσ. τθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται
επιβεβαίωςθ.
3.
ε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ αρχικισ διλωςθσ, ι αρχικισ διλωςθσ που υποβάλλεται
για πρϊτθ φορά για τα ζτθ 2016, 2017 και 2018, διευκρινίηεται ότι αυτζσ πρζπει να
περιλαμβάνουν τα υφιςτάμενα κατά τον χρόνο κτιςθσ τθσ ιδιότθτασ περιουςιακά
ςτοιχεία, τθν αξία και τον τρόπο κτιςθσ τουσ.
4.
Μεταβολι του περιεχομζνου των δθλϊςεων απαιτείται για τα υπόχρεα ςε
διλωςθ πρόςωπα:
Απαιτείται θ τροποποίθςθ του περιεχόμενου τθσ ιδθ υποβλθκείςασ Διλωςθσ ςτισ
παρακάτω, τουλάχιςτον περιπτϊςεισ:
 Κατά το διάςτθμα που αφορά ςτθ διλωςθ, ο υπόχρεοσ είχε ςυνάψει ςφμφωνο
ςυμβίωςθσ και δεν είχε δθλϊςει τα περιουςιακά ςτοιχεία του Μζρουσ υμφϊνου
υμβίωςθσ (Μ...).
 Κατά το διάςτθμα που αφορά ςτθ διλωςθ, ο υπόχρεοσ ιταν ςε διάςταςθ και δεν
είχε δθλϊςει τα περιουςιακά ςτοιχεία του εν διαςτάςει ςυηφγου.
 ε περίπτωςθ που το ανιλικο τζκνο ενθλικιϊκθκε μζςα ςτθ χριςθ που αφορά θ
διλωςθ περιουςιακισ κατάςταςθσ και δεν είχε δθλωκεί θ περιουςιακι του κατάςταςθ ςτισ
δθλϊςεισ που είχαν υποβλθκεί κατά τα ζτθ 2016, 2017 και 2018.
 Εφόςον ο υπόχρεοσ είναι/ιταν ςφηυγοσ υπόχρεου ςτθν Επιτροπι 3Α (υποχρεωτικά
ελεγχόμενοι), οφείλει να δθλϊςει τισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ του και να καταχωρίςει
επιπρόςκετα τθν ιδιότθτα «φηυγοσ υπόχρεου, εν διαςτάςει ςφηυγοσ υπόχρεου, πρόςωπο
με ςφμφωνο ςυμβίωςθσ με υπόχρεο, ςτθ Βουλι των Ελλινων-Επιτροπι Ελζγχου Δθλϊςεων
Περιουςιακισ Κατάςταςθσ Άρκρου 3Α».
 Εφόςον ο υπόχρεοσ ςτθν αρχικι διλωςθ του δεν είχε δθλϊςει τθν αξία και τον
τρόπο κτιςθσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων (πλζον είναι υποχρεωτικό).
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 Εφόςον για κινθτό αξίασ άνω των 40.000€, ο υπόχρεοσ δεν είχε επιςυνάψει
παραςτατικά αγοράσ ι νόμιμα φορολογικά παραςτατικά ι εκτίμθςθ αυτοφ. Επίςθσ εφόςον
ιταν αςφαλιςμζνο και θ αξία που είχε δθλωκεί ιταν μικρότερθ από τθν αςφαλιηόμενθ
αξία.
 Εφόςον ο υπόχρεοσ εκποίθςε κινθτό άνω των 40.000€ και δεν είχε επιςυνάψει τα
νόμιμα φορολογικά παραςτατικά και τθν εκτίμθςθ από εκτιμθτι του μθτρϊου.
IV.
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΔΗΛΩΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΦΕΡΟΝΣΩΝ

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΗ

ΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΑΙ

1.
Οι δθλϊςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω ενιαίασ εφαρμογισ προσ το αρμόδιο
Όργανο Ελζγχου, αναλόγωσ τθσ δθλοφμενθσ ιδιότθτασ.
2.
Ο υπόχρεοσ υποβολισ διλωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ (Δ.Π.Κ.) κακϊσ και ο/θ
ςφηυγοσ ι εν διαςτάςει ςφηυγοσ ι το μζροσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ απαιτείται να είναι
ενεργοί χριςτεσ των υπθρεςιϊν του TAXISnet, για τθν υποβολι τθσ διλωςθσ μζςω τθσ
ενιαίασ διαδικτυακισ εφαρμογισ. Η διλωςθ υποβάλλεται από τον υπόχρεο και αφορά τθν
περιουςιακι κατάςταςθ του ιδίου, τθσ ςυηφγου ι του προςϊπου με το οποίο ο υπόχρεοσ
ζχει ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ και των ανιλικων τζκνων του.
3.
Κατά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ από τον υπόχρεο, τα βαςικά ςτοιχεία αυτοφ δθλαδι
ο Α.Φ.Μ., το επϊνυμο, το όνομα και το πατρϊνυμο, εμφανίηονται όπωσ τθροφνται ςτο
φορολογικό μθτρϊο. ε περίπτωςθ ανακρίβειασ αυτϊν, απαιτείται πριν από τθν υποβολι
τθσ διλωςθσ θ διόρκωςθ των ανακριβϊν ςτοιχείων ςτο φορολογικό μθτρϊο. Σο ίδιο ιςχφει
και ςε περίπτωςθ ανακρίβειασ των ςτοιχείων των λοιπϊν προςϊπων, που αναφζρονται
ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 του ν.3213/2003, όπωσ ιςχφει.
4.
Σα προςωπικά ςτοιχεία του υπόχρεου, όπωσ αρικμόσ δελτίου ταυτότθτασ,
διεφκυνςθ, τθλζφωνο, δθλϊνονται ωσ ζχουν κατά τθν θμερομθνία τθσ υποβολισ τθσ
διλωςθσ. Σα λοιπά ςτοιχεία, όπωσ υπθρεςιακά και οικογενειακά, ωσ και θ ιδιότθτα του
υπόχρεου δθλϊνονται όπωσ είχαν κατά το ζτοσ που αφορά θ διλωςθ.
5.
Για τθν υποβοικθςι του ςτθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ διλωςθσ, ο υπόχρεοσ μετά
τθν ταυτοποίθςι του μζςω των κωδικϊν του "TAXISnet" και εφόςον ςυναινζςει με
υπεφκυνθ διλωςι του ςε αυτι τθ διαδικαςία, μπορεί να μεταφζρει ςτθ διλωςθ του (με
αυτόματθ θλεκτρονικι επιςφναψθ) τα δεδομζνα τθσ τελευταίασ θλεκτρονικά υποβλθκείςασ
διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ (Ε1) του ζτουσ ςτο οποίο αφορά θ Δ.Π.Κ., κακϊσ και τα
ςτοιχεία των ακινιτων που περιλαμβάνονται ςτθ βεβαίωςθ τθσ περιουςιακισ του
κατάςταςθσ (Ε9) κατά τθν 1θ Ιανουαρίου του επόμενου ζτουσ ςτο οποίο αφορά θ διλωςθ.
Η εν λόγω διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ (Ε1), κακϊσ και το ζντυπο βεβαίωςθσ
δθλωκείςασ περιουςιακισ κατάςταςθσ (Ε9), επιςυνάπτονται αυτόματα ςτθν υποβαλλόμενθ
διλωςθ.
6.
Για να μπορεί να προ-ςυμπλθρϊςει ο υπόχρεοσ τθ διλωςι του με τα ακίνθτα
ςυηφγου, όπωσ αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο TAXISnet, πρζπει προθγουμζνωσ ο/θ ςφηυγοσ
ι το πρόςωπο με το οποίο ο υπόχρεοσ ζχει ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ να ςυνδεκεί με
τουσ προςωπικοφσ κωδικοφσ TAXISnet ςτο ςφςτθμα (www.pothen.gr) και να επιλζξει ςτο
αριςτερό μενοφ τθν επιλογι «Διαχείριςθ Εξουςιοδοτιςεων». τθ ςυνζχεια κα πρζπει να
κάνει προςκικθ τον Α.Φ.Μ. του υπόχρεου και το ςχετικό ζτοσ τθσ Διλωςθσ για το οποίο
παρζχεται θ εξουςιοδότθςθ (για τα ακίνθτα). Με νζα ςφνδεςθ ο υπόχρεοσ (με τουσ
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προςωπικοφσ του πλζον κωδικοφσ) κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ του, μπορεί να κάνει
πλζον προςκικθ ακινιτων του/τθσ ςυηφγου ι του προςϊπου με το οποίο ο υπόχρεοσ ζχει
ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, από το ΣAXISnet επιλζγοντασ το αντίςτοιχο κουμπί ςτθ
καρτζλα των ακινιτων.
7.
ε περίπτωςθ απόκτθςθσ νζου περιουςιακοφ ςτοιχείου ι επαφξθςθσ αυτοφ, κατά τθ
χριςθ που αφορά θ διλωςθ, δθλϊνεται υποχρεωτικά ο τρόποσ απόκτθςθσ αυτοφ, το φψοσ
τθσ ςχετικισ δαπάνθσ (τίμθμα που καταβλικθκε), κακϊσ και παρατίκεται αναλυτικά θ πθγι
προζλευςθσ των ςχετικϊν πόρων. ε περίπτωςθ εκποίθςθσ περιουςιακοφ ςτοιχείου, που
είχε δθλωκεί ςε προθγοφμενθ διλωςθ του υπόχρεου, δθλϊνεται το τίμθμα που ζχει
ειςπραχκεί. Ειδικά για τθν περίπτωςθ εκποίθςθσ κινθτϊν μεγάλθσ αξίασ τθσ
υποπερίπτωςθσ vi τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 του ν.3213/2003
όπωσ ιςχφει, θ διλωςθ του ειςπραχκζντοσ τιμιματοσ ςυνοδεφεται από τα νόμιμα
φορολογικά παραςτατικά και από εκτίμθςθ τθσ εμπορικισ αξίασ του κινθτοφ από εκτιμθτι
που περιλαμβάνεται ςτο μθτρϊο πιςτοποιθμζνων εκτιμθτϊν που τθρείται ςτο Τπουργείο
Οικονομικϊν.
8.
ε περίπτωςθ απόκτθςθσ νζου εμπράγματου δικαιϊματοσ επί ακινιτου ι εκποίθςθσ
εμπράγματου δικαιϊματοσ επί ακινιτου που ζχει δθλωκεί ςε προθγοφμενεσ δθλϊςεισ του
υπόχρεου, δθλϊνονται τα ςτοιχεία του ςυμβολαίου απόκτθςθσ ι εκποίθςθσ.
9.
ε περίπτωςθ απόκτθςθσ και απϊλειασ εμπράγματου δικαιϊματοσ επί του ίδιου
ακινιτου κατά τθ χριςθ, που αφορά τθ διλωςθ, δθλϊνονται και οι δφο μεταβολζσ. Σο ίδιο
ιςχφει αντίςτοιχα και για τα οχιματα, τα πλωτά και τα εναζρια μεταφορικά μζςα, κακϊσ
και για τισ ςυμμετοχζσ ςε κάκε είδουσ εταιρεία ι επιχείρθςθ, με τθν επιφφλαξθ των
περιοριςμϊν του άρκρου 8 του Ν. 3213/2003 όπωσ ιςχφει.
V.
ΣΤΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΦΕΡΟΝΣΩΝ

ΔΗΛΩΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΗ

ΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΑΙ

1.
Η διλωςθ περιουςιακισ κατάςταςθσ περιζχει λεπτομερϊσ τα υφιςτάμενα κατά τθν
θ
31 Δεκεμβρίου του προθγοφμενου ζτουσ, από αυτό που αναφζρεται ςτθ διλωςθ,
περιουςιακά ςτοιχεία ςτθν θμεδαπι και τθν αλλοδαπι.
2.
Η αρχικι διλωςθ περιλαμβάνει τα υφιςτάμενα κατά τον χρόνο κτιςθσ τθσ ιδιότθτασ
περιουςιακά ςτοιχεία, τθν αξία και τον τρόπο κτιςθσ τουσ.
3.

Ωσ περιουςιακά ςτοιχεία κεωροφνται ιδίωσ:
i. Σα ζςοδα από κάκε πθγι.
ii.
Σα ακίνθτα, κακϊσ και τα εμπράγματα δικαιϊματα ςε αυτά, με ακριβι
προςδιοριςμό τουσ.
iii.
Οι μετοχζσ θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν εταιρειϊν (με τθν επιφφλαξθ τθσ
απαγόρευςθσ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 8 του ν.3213/2003 όπωσ ιςχφει), τα
ομόλογα και ομολογίεσ κάκε είδουσ, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάκε είδουσ και τα
παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα κάκε είδουσ.
iv.
Οι κάκε είδουσ κατακζςεισ ςε τράπεηεσ, ταμιευτιρια και άλλα πιςτωτικά
ιδρφματα, κακϊσ και τα κάκε είδουσ χρθματιςτθριακά ι αςφαλιςτικά προϊόντα και
ςυμμετοχζσ ςε κεφάλαια επιχειρθματικϊν ι επενδυτικϊν ςυμμετοχϊν (funds) και
καταπιςτεφματα (trusts).
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v.
Η μίςκωςθ κυρίδων ςε τράπεηεσ, ταμιευτιρια και άλλα θμεδαπά ι
αλλοδαπά πιςτωτικά ιδρφματα. Επίςθσ, το ςφνολο των μετρθτϊν, που δεν περιλαμβάνονται
ςτθν περίπτωςθ (iv) εφόςον το ςυνολικό ποςό υπερβαίνει τισ τριάντα χιλιάδεσ (30.000)
ευρϊ. Σο προαναφερόμενο ποςό αφορά ακροιςτικά τον υπόχρεο, τον ςφηυγο και τα
ανιλικα τζκνα και το πρόςωπο, με το οποίο ο υπόχρεοσ ζχει ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ.
vi.
Κάκε κινθτό που θ αξία του υπερβαίνει το ποςό των ςαράντα χιλιάδων
(40.000) ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.. Αν θ αξία κάκε πράγματοσ είναι μικρότερθ
του ποςοφ αυτοφ, τα αποκτθκζντα, όμωσ, πράγματα αποτελοφν κατά τισ ςυναλλακτικζσ
αντιλιψεισ ενιαίο ςφνολο, για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ λαμβάνεται υπόψθ θ αξία όλων
αυτϊν των πραγμάτων, εφόςον υπερβαίνει το ποςό των ςαράντα χιλιάδων (40.000) ευρϊ.
Η δθλοφμενθ αξία ςυνοδεφεται από τα παραςτατικά αγοράσ ι τα νόμιμα φορολογικά
παραςτατικά ι εκτίμθςθ τθσ εμπορικισ αξίασ του κινθτοφ από εκτιμθτι που
περιλαμβάνεται ςτο μθτρϊο πιςτοποιθμζνων εκτιμθτϊν που τθρείται ςτο Τπουργείο
Οικονομικϊν. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα κινθτά είναι αςφαλιςμζνα κατά κινδφνων
κλοπισ, πυρκαγιάσ και λοιπϊν κινδφνων, θ εκτιμϊμενθ αξία δεν μπορεί να είναι κατϊτερθ
αυτισ που αναγράφεται ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ.
vii.
Σα πλωτά και τα εναζρια μεταφορικά μζςα, κακϊσ και τα κάκε χριςθσ
οχιματα.
viii.
Η ςυμμετοχι ςε κάκε είδουσ εταιρία ι επιχείρθςθ (με τθν επιφφλαξθ τθσ
απαγόρευςθσ των παραγράφων 1 και 2 του αρ. 8 του ν.3213/2003).
4.
Η Διλωςθ Οικονομικϊν υμφερόντων (Δ.Ο..) υποβάλλεται από τον υπόχρεο
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο αρ. 19 του ν.3213/2003, όπωσ προςτζκθκε με τθν
παράγραφο 1 του άρκρου 12 του ν.4571/2018, ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ Διλωςθσ
Περιουςιακισ Κατάςταςθσ, αποκλειςτικά θλεκτρονικά μζςω ενιαίασ διαδικτυακισ
εφαρμογισ.
VI.

ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ο υπόχρεοσ πριν τθν οριςτικοποίθςθ τθσ διλωςθσ, δφναται να επιςυνάψει μζςω τθσ
επιλογισ του πεδίου «Ζγγραφα διλωςθσ», τισ βεβαιϊςεισ αποδοχϊν ςτισ οποίεσ
ςυμπεριλαμβάνονται και τα αναδρομικά προγενζςτερων ετϊν, κακϊσ και τυχόν δθλϊςεισ
φορολογίασ ειςοδιματοσ (ζντυπο Ε1) και βεβαιϊςεισ δθλωκείςασ περιουςιακισ
κατάςταςθσ (ζντυπο Ε9) των ανιλικων του τζκνων, ενϊ ςε περίπτωςθ ελζγχου υποχρεοφται
να προςκομίςει αντίγραφα των τροποποιθτικϊν δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ
ζντυπα (Ε1) οικονομικϊν που αφοροφν τα αναδρομικά που ζχει υποβάλει ςτθν κατά τόπο
αρμόδια Δ.Ο.Τ.
VII.

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΚΤΡΩΕΙ

1.
Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτθν παρ.
2 του άρκρου 1 του ν.3213/2003 επιτρζπεται θ υποβολι διλωςθσ φςτερα από πλθρωμι
θλεκτρονικοφ παράβολου ποςοφ εκατό (100) ευρϊ, ενϊ αποκλειςτικά για τουσ υπόχρεουσ
που υποβάλλουν διλωςθ ςτθν Επιτροπι Ελζγχου του άρκρου 3Α, ποςοφ διακοςίων (200)
ευρϊ. Μετά τθν πάροδο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν παρζλευςθ τθσ παραπάνω
προκεςμίασ, θ υποβολι διλωςθσ επιτρζπεται φςτερα από πλθρωμι θλεκτρονικοφ
παραβόλου ποςοφ τριακοςίων (300) ευρϊ, ενϊ για τουσ υπόχρεουσ που υποβάλλουν
διλωςθ ςτθν Επιτροπι Ελζγχου του άρκρου 3Α, οχτακοςίων (800) ευρϊ.
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2.
Τπόχρεοσ που παραλείπει να υποβάλει διλωςθ μετά τθν πάροδο εξιντα (60)
θμερϊν από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 του
ν.3213/2003 ι υποβάλλει ανακριβι ι ελλιπι διλωςθ, τιμωρείται με φυλάκιςθ και με
χρθματικι ποινι ζωσ εκατό χιλιάδεσ (100.000) ευρϊ. Ανακριβισ είναι και θ διλωςθ, όταν
τα δθλωκζντα περιουςιακά ςτοιχεία ι θ επαφξθςθ αυτϊν δεν δικαιολογείται από τα πάςθσ
φφςεωσ, νομίμωσ αποκτθκζντα ειςοδιματα του υπόχρεου. Αν ο υπόχρεοσ τελεί το αδίκθμα
με ςκοπό τθν απόκρυψθ περιουςιακοφ ςτοιχείου αξίασ ανϊτερθσ των τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρϊ, τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν και με χρθματικι ποινι
από δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ ζωσ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ (500.000) ευρϊ.
3.
ε περίπτωςθ άρνθςθσ ι αδυναμίασ του/τθσ ςυηφγου του υπόχρεου ι εν
διαςτάςει ςυηφγου ι του προςϊπου με το οποίο ο υπόχρεοσ ζχει ςυνάψει ςφμφωνο
ςυμβίωςθσ να εκπλθρϊςει τισ ωσ άνω υποχρεϊςεισ του, θ διλωςθ υποβάλλεται χωρίσ
ζγκριςθ μόνο από τον υπόχρεο με ςχετικι επιλογι (check-box) ςτθν καρτζλα τθσ
διλωςθσ «τοιχεία υηφγου». ε αυτιν τθν περίπτωςθ, ο υπόχρεοσ οφείλει να
αναγράψει τουλάχιςτον τον Α.Φ.Μ. του ζτερου προςϊπου. τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, το
Όργανο Ελζγχου καλεί τον/τθν ςφηυγο ι εν διαςτάςει ςφηυγο ι το πρόςωπο με το οποίο ο
υπόχρεοσ ζχει ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, προκειμζνου να δθλϊςει τα δικά του
περιουςιακά ςτοιχεία και αυτά των ανιλικων τζκνων τουσ, ενϊπιον του αρμοδίου για τον
υπόχρεο οργάνου, κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ, τάςςοντασ αποκλειςτικι προσ τοφτο
προκεςμία ενενιντα (90) θμερϊν.
4.
Ο/θ ςφηυγοσ ι εν διαςτάςει ςφηυγοσ ι μζροσ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ που
παραλείπει να δθλϊςει τα δικά του περιουςιακά ςτοιχεία ι των ανθλίκων τζκνων τουσ μετά
τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ των ενενιντα (90) θμερϊν από τθν κλιςθ του οργάνου
ελζγχου, κατά τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2, ι δθλϊςει
αυτά ανακριβϊσ ι ελλιπϊσ, τιμωρείται με φυλάκιςθ και με χρθματικι ποινι ζωσ εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρϊ. Ανακριβισ είναι και θ διλωςθ, όταν τα δθλωκζντα περιουςιακά
ςτοιχεία ι θ επαφξθςθ αυτϊν δεν δικαιολογείται από τα πάςθσ φφςεωσ, νομίμωσ
αποκτθκζντα ειςοδιματα του υπόχρεου. ε περίπτωςθ που τα ανωτζρω πρόςωπα τελοφν
το αδίκθμα με ςκοπό τθν απόκρυψθ περιουςιακοφ ςτοιχείου αξίασ ανϊτερθσ των τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρϊ, τιμωροφνται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν και με
χρθματικι ποινι από δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ ζωσ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ (500.000)
ευρϊ.
VIII.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.

1.
Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π. παρακαλείται να μεριμνιςει για τθ γνωςτοποίθςθ τθσ
παροφςασ εγκυκλίου ςτο υπόχρεο εν ενεργεία προςωπικό Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., κακϊσ και ςτο
προςωπικό Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. που ςυνταξιοδοτικθκε (όπωσ αυτό μνθμονεφεται ςτουσ
υποβλθκζντεσ καταλόγουσ), επιςθμαίνοντασ τθν υποχρζωςθ υποβολισ ορκισ και
εμπρόκεςμθσ Διλωςθσ Περιουςιακισ Κατάςταςθσ και Διλωςθσ Οικονομικϊν
υμφερόντων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ν.3213/2003, όπωσ ιςχφει.
2.

Για τθ διευκόλυνςθ των υπόχρεων:
 τθν ενιαία εφαρμογι «ΠΟΘΕΝ» (ςτον ιςτότοπο https://www.pothen.gr ) παρζχεται
αναλυτικό Εγχειρίδιο Χριςθσ.
 τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων
λειτουργεί Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Τπόχρεων (HELP DESK) με αρικμό κεντρικισ ςφνδεςθσ τον
210-4802100.
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3.
Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ, πζραν των προαναφερομζνων, λειτουργεί ςτο Όργανο
Ελζγχου, Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ (HELP DESK) για τουσ υπόχρεουσ που υπάγονται ςτθ
δικαιοδοςία ελζγχου του κ. Ειςαγγελζα Εφετϊν Ακθνϊν και οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να
επικοινωνοφν ςτα τθλζφωνα 210-8779828 και 210-6856506 κακθμερινά από τισ 09:00 ζωσ
και τισ 19:00.
4.
Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.-ΑΚΣ./Δ.Η.Δ.Ε.Π. παρακαλείται να μεριμνιςει για τθν ανάρτθςθ
τθσ παροφςασ εγκυκλίου ςτον επίςθμο ιςτότοπο του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
Η Διευκφντρια

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

Αντιπλοίαρχοσ Λ.. ΞΤΠΝΗΣΟΤ Βαςιλικι

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δ.Π.
2. Δ.Η.Δ.ΕΠ.
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
Ειςαγγελία Εφετϊν Ακθνϊν (υ.τ.α.)
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
Γρ. κ. Τπουργοφ
2.
Γρ. κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ
3.
Γρ. κ.κ. Γ.Γ.-Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.
4.
Γρ. κ. Αρχθγοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
5.
Γρ. κ.κ. Αϋ-Βϋ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
6.
Γρ. κ. ΔΚΔϋ
7.
Τ.Ε.Τ.
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