Λογιστής Φοροτεχνικός A’ Τάξης
Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης & Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Ο Ν. 4571/30-10-2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης και άλλες διατάξεις» επαναπροσδιόρισε και εμπλούτισε αρκετά άρθρα της Δήλωσης
Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων, γνωστή ως «Δήλωση Πόθεν Έσχες»
των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4571/2018, όπως τροποποίησε
την παρ 1 του αρθ 2α του Ν.3213/2003, υποβάλλεται διαδικτυακά και μόνο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.pothen.gr.
Ποιους αφορά
Αφορά μόνο τους υπόχρεους στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι
αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν. 4571/2018, ο οποίος επαναπροσδιόρισε και πρόσθεσε κάποιες
νέες

κατηγορίες
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μέλη
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όλων

των

υποβολής.
Σωμάτων

Ενδεικτικά
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του

Δημοσίου.

Ελέγχου

- Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων οποιασδήποτε υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού
Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού,
καθώς και οι υπάλληλοι των φορέων αυτών που ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα.
- Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
Είδη δηλώσεων πόθεν έσχες


Αρχική δήλωση: Είναι η πρώτη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον υπόχρεο

εντός 90 ημερών από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας που τον καθιστά υπόχρεο
υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες.


Ετήσια δήλωση: Είναι η ετήσια υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες που θα πρέπει να

υποβάλλουν όλοι οι υπόχρεοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, περιλαμβάνοντας μόνο τις μεταβολές
στα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που τους αφορούν τη χρήση που έκλεισε. Η υποβολή
γίνεται εντός 3 μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος.
Κατ’ εξαίρεση και για λόγους επικαιροποιήσεων και ενημέρωσης όλων των υπαρχόντων στοιχείων
στο ηλεκτρονικό μητρώο της υπηρεσίας, για τα φορολογικά έτη 2016, 2017 και 2018, η
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υποβολή μετατίθεται από 4/1/2019 έως 4/3/2019 προκειμένου το σύστημα να προβεί στις
απαιτούμενες αναβαθμίσεις που απαιτούν οι νέες διατάξεις.
Συνεπώς, η δήλωση πόθεν έσχες είναι ετήσια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο
και για όσο οι υπόχρεοι διατηρούν την ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους πόθεν έσχες.

Τι περιλαμβάνει
Το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου, του/της συζύγου αυτού, ακόμα και
εάν είναι εν διαστάσει, ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των
ανήλικων τέκνων εφόσον υπάρχουν. Η ταυτοποίηση των στοιχείων των ατόμων αυτών γίνεται
αυτόματα από τις υπηρεσίες του taxis, καθώς χρησιμοποιούνται οι ίδιοι κωδικοί για να υποβληθούν
οι εν λόγω δηλώσεις στην διαδικτυακή πύλη www.pothen.gr.
Ως περιουσιακή κατάσταση νοούνται και δηλώνονται:


Όλα τα εισοδήματα από κάθε πηγή που δημιουργήθηκαν μέσα στο τρέχον έτος, είτε είναι

φορολογηθέντα είτε είναι απαλλασσόμενα.


Το σύνολο των δικαιωμάτων επί των ακινήτων όπως απεικονίζονται από τα υποβληθέντα

Ε9. Σε περίπτωση απόκτησης νέου ακινήτου, δηλώνονται και τα στοιχεία του συμβολαίου κτήσης.


Το σύνολο των χρεογράφων που διαθέτει ο υπόχρεος (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία

κεφάλαια κτλ), καθώς και οποιοδήποτε μερίδιο από συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση.
(εταιρικό μερίδιο)


Το σύνολο των αυτοκινήτων, σκαφών και αεροσκαφών που διαθέτει ο υπόχρεος.



Το σύνολο των καταθέσεων που υπάρχουν σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα ημεδαπής και

αλλοδαπής, σε όλα τα νομίσματα, είτε είναι ατομικοί λογαριασμοί είτε εάν υπάρχουν συνδικαιούχοι
με τον υπόχρεο. Συγκεκριμένα, εάν η δήλωση είναι αρχική με το υπόλοιπο που εμφανίζουν τη
στιγμή της υποβολής της δήλωσης πόθεν έσχες, ενώ εάν είναι ετήσια με το υπόλοιπο που
εμφανίζουν έως 31/12 του προηγούμενου έτους.


Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4571/2018, στη δήλωση πόθεν έσχες συμπεριλαμβάνονται

και τα φυλασσόμενα μετρητά συνολικής αξίας άνω των 30.000€ που βρίσκονται εκτός θυρίδας
και τράπεζας και αφορούν αθροιστικά τον υπόχρεο, τη σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης και
τα ανήλικα τέκνα, καθώς και κάθε κινητό αγαθό του οποίου η αξία υπερβαίνει το ποσό των 40.000€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Τέλος, συμπεριλαμβάνονται και οι δανειακές υποχρεώσεις του υπόχρεου με διάφορα

στοιχεία από τη δανειακή σύμβαση, όπως ποσό δανείου, έτος λήψης, ανεξόφλητο υπόλοιπο κ.ά.
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Παρατηρήσεις & σημεία προσοχής



Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων δηλώνονται κάθε έτος

από τους υπόχρεους υποβολής, ακόμα και εάν δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή τους κατάσταση
από το προηγούμενο έτος.



Σε περίπτωση διάστασης, ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες υποβάλλει τα δικά

του οικονομικά στοιχεία και του/της πρώην συζύγου, αναφερόμενος στην τωρινή οικογενειακή
του/της κατάσταση.
Ο/Η εν διαστάσει σύζυγος υποχρεούται να εγκρίνει την περιουσιακή κατάσταση που υποβλήθηκε
από τον υπόχρεο. Σε περίπτωση άρνησης αυτού, ο υπόχρεος αναφέρει στις παρατηρήσεις το
γεγονός της άρνησης και το ΑΦΜ του ετέρου προσώπου και ολοκληρώνει τη διαδικασία υποβολής
χωρίς την εν λόγω έγκριση αυτού. Εν συνεχεία, η υπηρεσία καλεί τον/την εν διαστάσει σύζυγο να
εγκρίνει το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης που δήλωσε ο υπόχρεος εντός 90 ημερών από
την υποβολή (άρθ 2 Ν. 4571/2018 που τροποποίησε την παρ 5του άρθ 2 του Ν.3213/2003)



Εφόσον δεν αλλάζει η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου το έτος υποβολής, τότε δεν

ξαναγράφονται όλα τα ακίνητα που έχουν ήδη δηλωθεί παλαιότερα. Αναγράφονται μόνο οι
μεταβολές κάθε έτους σε αυτά.



Για όλα τα στοιχεία που συμπληρώνονται στο έντυπο του πόθεν έσχες, θα πρέπει να

υπάρχουν τα αντίστοιχα νόμιμα δικαιολογητικά προς έλεγχο, όποτε κριθεί απαραίτητο από τις
αρμόδιες αρχές.



Εκπρόθεσμη υποβολή: Μετά τη λήξη της εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Πόθεν

Έσχες και σε διάστημα 30 ημερών δύναται να υποβληθεί η εν λόγω δήλωση, πληρώνοντας
παράβολο 200€ για τους υπόχρεους που απευθύνονται στην Επιτροπή Ελέγχου (αρθ 3 α) και 100€
για τις λοιπές υπηρεσίες.
Μετά την πάροδο των 60 ημερών το παράβολο της πρώτης κατηγορίας ανεβαίνει στα 800€ και της
δεύτερης στα 300€ ως μέτρο συνέτισης για την υποχρεωτικότητα αυτής της υποβολής.



Τέλος να σημειωθεί ότι ειδικά για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 θα πρέπει να οι

υπόχρεοι υποβολής να επικαιροποιήσουν και να οριστικοποιήσουν εκ νέου τις ήδη
υποβληθείσες δηλώσεις, που θα περιλαμβάνουν και τις άνω αλλαγές.
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