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ΘΕΜΑ:

Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2017
Α.Π.: 1301.2/52166/17
ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ (όπου υπηρετεί προσωπικό Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.
και πολιτικό προσωπικό Υ.ΝΑ.Ν.Π.)

ΚΟΙΝ: κα Αντιεισαγγελέα Εφετών Πειραιά
[αρμόδια για την Υ.Ε.Υ. (υ.τ.α.)]

“Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης
Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2017”.

(Δ.Π.Κ.)

και

Δήλωσης

Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α’ 309), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) το άρθρο 229 του ν. 4281/2014 (Α’ 260),
γ) τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθμ. 1846 οικ./13-10-2016 (Β΄3300), για τα πρόσωπα που αναφέρονται,
μεταξύ άλλων και στην περ. κστ΄ παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003,
γνωρίζονται-υπενθυμίζονται τ’ ακόλουθα:
1. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Δ.Π.Κ.) – ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (Δ.Ο.Σ.).
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν.3213/2003, όπως ισχύει, το προσωπικό του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθώς και το πολιτικό προσωπικό του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), είναι υπόχρεοι σε υποβολή Δ.Π.Κ. και
Δ.Ο.Σ., προς τον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά, ο οποίος έχει οριστεί
για το έργο αυτό από τον προϊστάμενο της οικείας Εισαγγελίας και το έργο του οποίου επικουρείται από
την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ).
2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.
2.1. Η Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. υποβάλλονται ταυτόχρονα από τους υπόχρεους:
(α) Μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητάς τους (ως αρχικές
δηλώσεις διορισμού).
(β) Τα μετέπειτα έτη κάθε χρόνο κατά το διάστημα διατήρησης της ιδιότητας, το αργότερο τρεις (3)
μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) στην αρμόδια
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) (ως ετήσια δήλωση).
2.2. Η Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. υποβάλλονται και για ένα (1) ημερολογιακό έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας
του υπόχρεου.
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Δ.Π.Κ.
3.1. Η αρχική Δ.Π.Κ. (αρχικού διορισμού) περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα, κατά τον χρόνο
υποβολής της, περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, στην
ημεδαπή και την αλλοδαπή, καθώς και την αξία κτήσης τους, εφόσον είναι διαθέσιμη.
3.2. Η ετήσια Δ.Π.Κ. περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία κατά την 31η Δεκεμβρίου
του προηγούμενου έτους, των υπόχρεων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, στην ημεδαπή και
την αλλοδαπή, καθώς και την αξία κτήσης τους, εφόσον είναι διαθέσιμη.
Σύμφωνα με το ν.3213/2003, όπως ισχύει, ως περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ιδίως:
(α) Τα έσοδα, από κάθε πηγή.
(β) Τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, με ακριβή προσδιορισμό τους.
(γ) Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών (με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τα ομόλογα και
ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους.
(δ) Οι κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα
κάθε είδους χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή
επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστεύματα (trusts)1.
(ε) Η μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά
ιδρύματα. Επίσης, το σύνολο των μετρητών, που δεν περιλαμβάνονται στην προηγουμένη περίπτωση (δ),
εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Τα προαναφερόμενα ποσά
αφορούν αθροιστικά τον υπόχρεο, το σύζυγό και τα ανήλικα τέκνα.
(στ) Τα κινητά μεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αν τα κινητά πράγματα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές
αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία του συνόλου των
πραγμάτων. Η δηλούμενη αξία προκύπτει είτε από σχετικό παραστατικό αγοράς ή από πράξη της
φορολογικής αρχής για την επιβολή φόρου αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας κατά τον
χρόνο κτήσης τους. Στην περίπτωση κατά την οποία τα κινητά είναι ασφαλισμένα κατά κινδύνων κλοπής,
πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, η εκτιμώμενη αξία δεν μπορεί να είναι κατώτερη αυτής που
αναγράφεται στη σχετική σύμβαση.
(ζ) Τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
(η) Η συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρία ή επιχείρηση (με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
3.3. Με την έκδοση της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1846 οικ./13-10-2016 (Β΄3300), καθορίσθηκε ο τύπος, το
περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) του ν.
3213/2003 και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) του άρθρου 229 του ν. 4281/2014.

1

Τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή
σε αυτά σχετικού αιτήματος του υπόχρεου, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση βεβαιώσεις περί του υπολοίπου των καταθέσεων
η
αυτού την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
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4.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δ.Π.Κ. – Δ.Ο.Σ.

4.1. Από 1ης Ιανουαρίου 2016, οι υπόχρεοι υποβάλλουν τις Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. αποκλειστικά ηλεκτρονικά
(ταυτόχρονα) μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής «ΠΟΘeΝ».
4.2. H πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΟΘeΝ» για την υποβολή των προαναφερόμενων
δηλώσεων είναι δυνατή μέσω της διεύθυνσης (url) https://www.pothen.gr.
4.3. Οι Δ.Π.Κ και Δ.Ο.Σ. του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του πολιτικού προσωπικού Υ.ΝΑ.Ν.Π.
υποβάλλονται στην «ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ/Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.)».
4.4. Ο/Η υπόχρεος/η υποβολής Δ.Π.Κ. – Δ.Ο.Σ. απαιτείται να είναι ενεργός/η χρήστης των υπηρεσιών
του TAXISnet, προκειμένου να τις υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής.
4.5. Η ταυτοποίηση του/της υπόχρεου και της/του συζύγου από την εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής
Δ.Π.Κ. γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους στο TAXISnet.
4.6. Διακριτούς προσωπικούς κωδικούς TAXISnet πρέπει να έχει τόσο ο/η υπόχρεος/η, όσο και η/ο
σύζυγος υπόχρεου/ης υποβολής Δ.Π.Κ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποχρεωτική έγκριση των
περιουσιακών στοιχείων, που δηλώθηκαν από τον/ην υπόχρεο/η και αφορούν στην/ον σύζυγο και τα
ανήλικα τέκνα τους. Η αίτηση για τη χορήγηση και η διαχείριση των κωδικών αυτών, γίνεται αποκλειστικά
μέσω του συστήματος TAXISnet.
4.7. Ο/η υπόχρεος/η υποβάλλει με την/ον σύζυγο κοινή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.. Σε περίπτωση άρνησης ή
αδυναμίας της/του συζύγου του/της υπόχρεου/ης να συνυποβάλλει κοινή δήλωση, η δήλωση
υποβάλλεται μόνον από τον/ην υπόχρεο/η, ο/η οποίος/α οφείλει να αναφέρει συγχρόνως στις
παρατηρήσεις του συστήματος, το γεγονός της άρνησης ή αδυναμίας. Επισημαίνεται ότι, άρνηση
θεωρείται και η βεβαιωμένη διάσταση των συζύγων, που έχει δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του
υπόχρεου. Σε περίπτωση βεβαιωμένης διάστασης ή διαζυγίου, η Δ.Π.Κ. – Δ.Ο.Σ. υποβάλλεται μόνο από
τον/ην υπόχρεο/η και αφορά μόνο τα δικά του/ης περιουσιακά στοιχεία και των ανήλικων τέκνων του,
δηλώνοντας συγχρόνως το γεγονός της διάστασης ή του διαζυγίου.
4.8. Σε περίπτωση που και η/ο σύζυγος του/ης υπόχρεου/ης υποβολής Δ.Π.Κ. – Δ.Ο.Σ. είναι και
αυτή/ος υπόχρεη/ος σε υποβολή, τότε υποβάλλεται χωριστά κοινή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. με τους/τις συζύγους
αυτών.
5.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΗΣ Δ.Π.Κ.

(για όσους απέκτησαν την ιδιότητα του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και πολιτικού προσωπικού Υ.ΝΑ.Ν.Π.
εντός τους έτους 2017)
5.1. Η αρχική Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τον/ην υπόχρεο/η, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία
απόκτησης της ιδιότητας, και αφορά την περιουσιακή κατάσταση του/της, καθώς και της/του συζύγου
και των ανήλικων τέκνων τους, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, κατά την ημερομηνία υποβολής, καθώς
και την αξία κτήσης τους, εφόσον είναι διαθέσιμη.
5.2. Κατά την υποβολή αρχικής Δ.Π.Κ. από τον υπόχρεο:
3
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(α) Τα βασικά στοιχεία του/ης υπόχρεου/η (δηλαδή, ο Α.Φ.Μ., το ονοματεπώνυμο και το
πατρώνυμο), εμφανίζονται όπως τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο. Σε περίπτωση ανακρίβειας
αυτών, απαιτείται, πριν από την υποβολή της δήλωσης, η διόρθωση των ανακριβών στοιχείων στο
φορολογικό Μητρώο.
(β) Τα προσωπικά στοιχεία (όπως Α.Δ.Τ., διεύθυνση, τηλέφωνο, κ.λ.π.), υπηρεσιακά στοιχεία και
λοιπά στοιχεία (όπως οικογενειακά) αυτού/ής δηλώνονται ως έχουν κατά την ημερομηνία της υποβολής
της Δ.Π.Κ..
5.3. Για την υποβοήθησή του/ης υπόχρεου/ης στη συμπλήρωση της δήλωσης, κατά την ηλεκτρονική
υποβολή και μετά την ταυτοποίησή του/ης, μέσω των κωδικών του/ης TAXISnet και εφόσον συναινέσει
με την σχετική υπεύθυνη δήλωση του/ης σε αυτό μπορεί να μεταφέρει (αντλήσει) στη Δ.Π.Κ. τα δεδομένα
της τελευταίας ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους, στο
οποίο αφορά η αρχική Δ.Π.Κ., καθώς και τα στοιχεία των ακινήτων, της τελευταίας «βεβαίωσης
δηλωθείσας περιουσιακής του/ης κατάστασης» (έντυπο Ε9), όπως αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά στη
Α.Α.Δ.Ε.
5.4. Ενδεχόμενη διαφοροποίηση των πραγματικών στοιχείων σε σχέση με αυτά που αντλούνται από το
σύστημα TAXISnet δεν απαλλάσσει τον/ην υπόχρεο από την ευθύνη για την ορθή καταχώρισή τους.
6.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ Δ.Π.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

(ετήσια δήλωση, για όσους διατήρησαν ή απώλεσαν την ιδιότητα του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
πολιτικού προσωπικού Υ.ΝΑ.Ν.Π. εντός τους έτους 2016)
6.1. Η Δ.Π.Κ. για το έτος 2017 (ετήσια) υποβάλλεται από τον/ην υπόχρεο/η και αφορά την
περιουσιακή κατάσταση του/της, καθώς και της ή του συζύγου και των ανήλικων τέκνων τους, στην
ημεδαπή και την αλλοδαπή, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, καθώς και την αξία κτήσης τους, εφόσον
είναι διαθέσιμη. Επισημαίνεται ότι, υποχρέωση υποβολής δήλωσης υφίσταται και στην περίπτωση που
δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση του/ης υπόχρεου/ης.
6.2. Κατά την υποβολή ετήσιας Δ.Π.Κ. από τον υπόχρεο:
(α) Τα βασικά στοιχεία του/ης υπόχρεου/ης (δηλαδή, ο Α.Φ.Μ., το ονοματεπώνυμο και το
πατρώνυμο), εμφανίζονται όπως τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο. Σε περίπτωση ανακρίβειας
αυτών, απαιτείται, πριν από την υποβολή της δήλωσης, η διόρθωση των ανακριβών στοιχείων στο
φορολογικό Μητρώο.
(β) Τα προσωπικά στοιχεία (όπως Α.Δ.Τ., διεύθυνση, τηλέφωνο, κ.λ.π.) αυτού/ής δηλώνονται ως
έχουν κατά την ημερομηνία της υποβολής της Δ.Π.Κ..
(γ) Τα λοιπά στοιχεία (όπως οικογενειακά) ως και η ιδιότητα του/ης υπόχρεου/ης δηλώνονται ως
είχαν κατά το έτος 2016.
6.3. Κατά την υποβολή της Δ.Π.Κ. για το έτος 2017, ο/η υπόχρεος/η οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να
επικαιροποιήσει την περιουσιακή του/της κατάσταση, σε σχέση με το αντίγραφο της προηγούμενης
υποβληθείσας Δ.Π.Κ. («αρχικής Δ.Π.Κ.» ή «Δ.Π.Κ. έτους 2016»), που παράγεται από την εν λόγω
ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβοήθησή του/της και να διατηρήσει αναλλοίωτα τα στοιχεία, τα οποία
δεν έχουν μεταβληθεί.
6.4. Για την υποβοήθησή του/ης υπόχρεου/ης στη συμπλήρωση της δήλωσης, κατά την ηλεκτρονική
υποβολή και μετά την ταυτοποίησή του/ης, μέσω των κωδικών του/ης TAXISnet και εφόσον συναινέσει
με την σχετική υπεύθυνη δήλωση του/ης σε αυτό μπορεί να μεταφέρει (αντλήσει) στη Δ.Π.Κ. τα δεδομένα
4
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της τελευταίας ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους, στο
οποίο αφορά η ετήσια Δ.Π.Κ. (δηλαδή φορολογικού έτους 2016), καθώς και τα στοιχεία των ακινήτων,
που περιλαμβάνονται στη «βεβαίωση της δηλωθείσας περιουσιακής του/ης κατάστασης» (έντυπο Ε9)
κατά την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους (δηλαδή 1η Ιανουαρίου 2017), όπως αυτά τηρούνται
ηλεκτρονικά στη A.A.Δ.Ε.
6.5. Ενδεχόμενη διαφοροποίηση των πραγματικών στοιχείων σε σχέση με αυτά που αντλούνται από το
σύστημα TAXISnet δεν απαλλάσσει τον/ην υπόχρεο/η από την ευθύνη για την ορθή καταχώρισή τους.
6.6. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου εντός του έτους 2016, δηλώνονται στη
δήλωση υποχρεωτικώς ο τρόπος απόκτησης, το ύψος της σχετικής δαπάνης (καταβληθέν τίμημα), καθώς
και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης, εντός του
έτους 2016, περιουσιακού στοιχείου, που είχε δηλωθεί σε προηγούμενη Δ.Π.Κ. του/ης υπόχρεου/ης,
δηλώνεται το εισπραχθέν τίμημα.
6.7. Ειδικά σε περίπτωση απόκτησης νέου εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή εκποίησης/
απώλειας εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις του/ης
υπόχρεου/ης, δηλώνονται τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή εκποίησης/μεταβίβασης. Σε
περίπτωση απόκτησης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής, όπου δεν
υπάρχει σχετικό συμβόλαιο απόκτησης αυτών, δηλώνονται τα στοιχεία του κληρονομούμενου, καθώς και
ο τρόπος και η ιδιότητα, με την οποία ο/η υπόχρεος/η έγινε κληρονόμος.
6.8. Στην περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί του ίδιου
ακινήτου εντός του έτους 2016, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές.
6.9. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση απόκτησης και μεταβίβασης, εντός του ίδιου έτους που αφορά
η δήλωση, οχημάτων, πλωτών και εναερίων μεταφορικών μέσων, καθώς συμμετοχών σε κάθε είδους
εταιρεία ή επιχείρηση.
6.10. Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης, μπορούν να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορμήτως
σε προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της δήλωσης [παρ.4 άρθρο 2 του ν.3213/2003, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 173 του ν.4389/2016 (Α΄94)].
7. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
7.1. Με την οριστικοποίηση (υποβολή) της Δ.Π.Κ. επισυνάπτονται αυτόματα ηλεκτρονικά σε αυτήν τα
έντυπα Ε1 και Ε9, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. αριθμ. 1846 οικ./13-10-2016,
ως κάτωθι:
(α) Με την υποβολή της αρχικής Δ.Π.Κ., όλα τα δεδομένα της τελευταίας ηλεκτρονικά υποβληθείσας
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους στο οποίο αφορά η Δ.Π.Κ., όπως αυτά έχουν
διαμορφωθεί, κατά την οριστική υποβολή της Δ.Π.Κ., από τυχόν υποβολή τροποποιητικών ή/και
συμπληρωματικών δηλώσεων εισοδήματος, καθώς και τα στοιχεία της βεβαίωσης δηλωθείσας
περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) του/ης υπόχρεου/ης κατά την ημερομηνία υποβολής.
(β) Με την υποβολή της ετήσιας Δ.Π.Κ., όλα τα δεδομένα της τελευταίας ηλεκτρονικά υποβληθείσας
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους στο οποίο αφορά η Δ.Π.Κ. (φορολογικό έτος
2016), όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί, κατά την οριστική υποβολή της Δ.Π.Κ., από τυχόν υποβολή
τροποποιητικών ή/και συμπληρωματικών δηλώσεων εισοδήματος, καθώς και τα στοιχεία της βεβαίωσης
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δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) του/ης υπόχρεου/ης κατά την 1η Ιανουαρίου του
τρέχοντος έτους (2017) στο οποίο αφορά η Δ.Π.Κ.
7.2. Σύμφωνα με τη παρ. 1 (γ) του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, οι υπόχρεοι προσκομίζουν
στο αρμόδιο όργανο ελέγχου αντίγραφα των οικείων παραστατικών των περιουσιακών στοιχείων, εφόσον
τους ζητηθεί.
8. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
8.1. Τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων σε Δ.Π.Κ., οι οποίοι
έχουν αποδεχθεί την απευθείας άντληση αυτών από το ΤΑΧΙS, μεταφέρονται, κατά τη διαδικασία
υποβολής της Δ.Π.Κ., ψηφιακά στην εφαρμογή υποβολής. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση αυτή είναι
η Α.Α.Δ.Ε., η οποία και οφείλει να τηρεί αρχείο για τις χορηγήσεις αυτές με το στοιχείο της ημερομηνίας
και ώρας χορήγησης/πρόσβασης, καθώς και το μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης της οριστικοποιημένης
Δ.Π.Κ., που σχετίζεται με την κάθε χορήγηση. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την τελευταία
εκκαθαρισμένη δήλωση εισοδήματος φυσικού προσώπου, καθώς και την περιουσιακή κατάσταση, όπως
έχει σχηματιστεί από τις δηλώσεις ακινήτων του έτους που αφορά η Δ.Π.Κ.
8.2. Το απόρρητο της διαδικτυακής επικοινωνίας του/ης υπόχρεου/ης με τα συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.,
διασφαλίζεται με τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού από την εφαρμογή υποβολής. Τα απόρρητα
στοιχεία των Δ.Π.Κ. – Δ.Ο.Σ. τηρούνται κρυπτογραφημένα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του
συστήματος. Το ηλεκτρονικό σύστημα συνοδεύεται από πολιτικές ασφάλειας, που καλύπτουν όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς και εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των στοιχείων της
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.
8.3. Με την οριστική υποβολή της Δ.Π.Κ. ο/η υπόχρεος/η δύναται να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό
του/ης υπολογιστή αντίγραφο της υποβληθείσας Δ.Π.Κ., ως αποδεικτικό υποβολής, όπου εμφανίζεται ο
αριθμός (ενιαίος αριθμός πρωτοκόλλου) αυτής και η ημερομηνία υποβολής της.
9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
9.1. Στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, ορίζεται διοικητικό πρόστιμο εκατό
πενήντα (150) έως τετρακόσια (400) ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και επιβάλλεται σε όποιον υποβάλλει δήλωση μετά την πάροδο της
προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3213/2003.
9.2. Επιπλέον, υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από
την παρέλευση της προθεσμίας (παρ.2 αρθ. 1 του ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ή
υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ, ενώ αν οι προαναφερόμενες πράξεις τελέστηκαν από αμέλεια επιβάλλεται
χρηματική ποινή.
9.3. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί τα ανωτέρω αδικήματα (μη υποβολή ή υποβολή ελλιπούς ή
ανακριβούς δήλωσης) με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος
της ιδιότητάς του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (02) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, ενώ αν η συνολική αξία της
αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα οποία οφείλει να υποβάλει
δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, τιμωρείται με κάθειρξη
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μέχρι δέκα (10) έτη και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ.
9.4. Ανεξάρτητα των ποινικών κυρώσεων, από την αρμόδια Υπηρεσία του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις.
10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
10.1. Με νεότερη διαταγή θα γνωστοποιηθεί η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Δ.Π.Κ. έτους 2017. Η
Υ.Ε.Υ. θα εκδώσει γενικές οδηγίες και επεξηγήσεις, όσον αφορά στη συμπλήρωση και υποβολή των Δ.Π.Κ.
και Δ.Ο.Σ. έτους 2017, από το υπόχρεο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και το πολιτικό προσωπικό του
Υ.ΝΑ.Ν.Π. που υποβάλλει τις εν λόγω δηλώσεις προς το Όργανο Ελέγχου «ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ/Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)» και οι οποίες θα αναρτηθούν
στον επίσημο ιστότοπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. [www.hcg.gr (στη διαδρομή: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ -> ΧΡΗΣΙΜΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ->ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)].
10.2. Οι υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού προσωπικού των Υπηρεσιών στις οποίες υπάγονται οι υπόχρεοι
προς υποβολή Δ.Π.Κ. – Δ.Ο.Σ., της περίπτωσης κστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003
(Υ.ΝΑ.Ν.Π./Δ.Π. - Δ.Δ.Υ., Γ.Γ.Α.Ν.Π./Δ.Δ.Υ.), παρακαλούνται για την, κατά λόγο αρμοδιότητας, άμεση
ενημέρωση των υπόχρεων περί έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προαναφερόμενων δηλώσεων,
καθώς και του προβλεπόμενου χρόνου υποβολής αυτών, ενημερώνοντας παράλληλα και το υπόχρεο
προσωπικό του οποίου η ιδιότητα του ως υπόχρεου υποβολής Δ.Π.Κ. – Δ.Ο.Σ. απωλέσθη κατά το έτος
2016.
10.3. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να μεριμνήσουν για την ενυπόγραφη ενημέρωση του προσωπικού
τους.
10.4. Οι Διοικητές των Παραγωγικών Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να μεριμνήσουν για την ενυπόγραφη
ενημέρωση των δοκίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που κατετάγησαν εντός του έτους 2016.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πλοίαρχος Λ.Σ. Χρήστος ΚΑΝΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ.κ.κ. Υπουργού - Γ.Γ. – Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. – Γ.Γ.Α.Ν.Π. (υ.τ.α.)
2. Γρ. κ.κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.-Α΄- Β΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
3. Δ.Π.– Δ.Δ.Υ. - Δ.Η.Δ.Ε.Π. - ΓΓΑΝΠ/Δ.Δ.Υ.
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