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ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

Σξεηο κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

(έσο ηηο 21/10/2017). 

ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΓΗΛΩΗ 

 

Γηα ην έηνο 2017 (ρξήζε 2016) ε δήισζε «πόζελ έζρεο» ζα ππνβιεζεί απνθιεηζηηθά θαη 

κόλν ειεθηξνληθά. Οη ππόρξενη δελ ζα ζηέιλνπλ έληππεο ηηο δειώζεηο ζηελ αξκόδηα Γ΄ 

Μνλάδα ηεο Αξρήο, θαζώο απηή δε ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηηο θαηαρσξίδεη, αθνύ ε 

πξόζβαζε ζην λέν ζύζηεκα «ΠΟΘΔΝ» ζα πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά από ηνπο 

ππόρξενπο κε ηε ρξήζε πξνζσπηθώλ θσδηθώλ Taxisnet. Γηα ην ιόγν απηό απαηηείηαη νη 

ππόρξενη ππνβνιήο λα είλαη ελεξγνί ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Taxisnet. 

εκεηώλεηαη όηη, επεηδή πέξπζη πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο 

δειώζεσο ινγηδόκελεο σο αξρηθήο, από θέηνο θαη ζην εμήο ζηελ εηήζηα δήισζή ηνπο νη 

ππόρξενη δειώλνπλ κόλνλ ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζηελ πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζε 

θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αθνξά ε δήισζε. 

Δθηζηάηαη αθόκε ε πξνζνρή ησλ ππόρξεσλ ζηηο ζρεηηθέο θπξώζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηόζν δηνηθεηηθά πξόζηηκα γηα ηηο εθπξόζεζκεο δειώζεηο, όζν θαη πνηλέο θπιάθηζεο θαη 

ρξεκαηηθέο πνηλέο γηα ηε κε ππνβνιή ή ππνβνιή αλαθξηβνύο ή ειιηπνύο δήισζεο. Βέβαηα, 

πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ν λόκνο πξνβιέπεη όηη : «Διιείςεηο ή αλαθξίβεηεο ηεο δήισζεο, 

κπνξνύλ λα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ ππόρξεν απζνξκήησο ζε πξνζεζκία ελόο κελόο από 

ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο». 

Οη ππόρξενη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ δύν ειεθηξνληθά αξρεία, ηε Γήισζε 

Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο θαη ηελ Γήισζε Οηθνλνκηθώλ πκθεξόλησλ, κέζσ ηνπ λένπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «ΠΟΘΔΝ». 

Αξκόδηα Αξρή, ζηελ νπνία νη ππόρξενη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη γηα πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο, είλαη ε Γ’ Μνλάδα Διέγρνπ ησλ Γειώζεσλ Πεξηνπζηαθήο 

Καηάζηαζεο ηεο Αξρήο Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζόδσλ από Δγθιεκαηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειώζεσλ 

Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο, ΠΔΙΡΑΙΩ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟ 92 Σ.Κ. 11853 Σει.:210-

34.01.945, 946, 951, Fax: 210-34.01.944, e–mail: pothen@hellenic–fiu.gr) θαη ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε www.hellenic-fiu.gr. 

ΤΠΟΥΡΔΟΙ 

Τπόρξενη ππνβνιήο δήισζεο είλαη νη δεκνζηνγξάθνη κέιε ησλ νηθείσλ Δλώζεσλ 

πληαθηώλ, θαζώο θαη όζνη παξέρνπλ δεκνζηνγξαθηθέο ππεξεζίεο ζε επηρεηξήζεηο έθδνζεο 

εληύπσλ θαη ζε ξαδηνηειενπηηθά ή δηαδηθηπαθά κέζα ελεκέξσζεο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ή 

έξγνπ. 

Η δήισζε ππνβάιιεηαη από ηνλ ππόρξεν θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ ίδην, γηα ηα δηθά ηνπ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηε ζύδπγν ηνπ, γηα ηα δηθά ηεο ζηνηρεία, θαη από ακθόηεξνπο ηνπο 



ζπδύγνπο, γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπο. Η δήισζε ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθν 

ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο ηνπ ππόρξενπ γηα ην πξνεγνύκελν έηνο θαη αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ Δληύπνπ 

Δ9 πνπ ππνβιήζεθε ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ. 

  

ΈΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ 

α) εκεηώλεηαη όηη ε δήισζε «πόζελ έζρεο» ππνβάιιεηαη από ηνπο ππόρξενπο κέζα ζε ελελήληα (90) 

εκέξεο από ηελ απόθηεζε ηεο ηδηόηεηάο ηνπο (αξρηθή δήισζε). 

β) Σα κεηέπεηηα έηε, ε δήισζε ππνβάιιεηαη θάζε ρξόλν θαηά ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο, ηεο άζθεζεο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ή ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηδηόηεηαο ησλ ππόρξεσλ θαη γηα έλα (1) έηνο, κεηά από ηελ απώιεηα ή 

ηε ιήμε ηεο, θαη ην αξγόηεξν ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

γ) πλεπώο ε ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο «πόζελ έζρεο» δηαηεξείηαη γηα έλα έηνο κεηά ηε 

ζπληαμηνδόηεζε ησλ δεκνζηνγξάθσλ, εθηόο θαη αλ ζπλερίδνπλ λα πξνζθέξνπλ δεκνζηνγξαθηθέο ππεξεζίεο 

θαηά ηα αλσηέξσ. 

      

ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 


