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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΠΚ-ΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΕΤΗΣΙΑ) 1
από τους υπόχρεους με την ιδιότητα της περ. κστ΄παρ. 1 άρθρου 1 του ν.3213/2003, όπως ισχύει
(δηλαδή το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και το πολιτικό προσωπικό του Υ.ΝΑ.Ν.Π.)

1.

ΓΕΝΙΚΑ

1.1.
Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων
(ΔΟΣ) έτους 2017 (ΕΤΗΣΙΑ) υποβάλλεται ταυτόχρονα το αργότερο έως τρεις μήνες από την λήξη
της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016
(χρήση 2016), αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τους υπόχρεους μέσω της ενιαίας εφαρμογής
«ΠΟΘΕΝ» στον ιστότοπο https://www.pothen.gr.
1.2.
Υπόχρεοι σε υποβολή ΔΠΚ - ΔΟΣ έτους 2017 (ΕΤΗΣΙΑ) προς το Όργανο Ελέγχου με την
ονομασία «ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ/ Υ.ΝΑ.Ν.Π./ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)» είναι τα πρόσωπα που κατείχαν την ιδιότητα του προσωπικού
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του πολιτικού προσωπικού του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα
εντός του ημερολογιακού έτους 2016. Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ -ΔΟΣ έτους
2017 (ΕΤΗΣΙΑ) αφορά και τα προαναφερόμενα πρόσωπα που απέκτησαν τις ως άνω ιδιότητες κατά
τη διάρκεια του έτους 2016, καθώς και τα πρόσωπα που τις απώλεσαν εντός των ημερολογιακών
ετών 2016 και 2017. Η υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ - ΔΟΣ έτους 2017 (ΕΤΗΣΙΑ) δεν (αρν)
υφίσταται για όσους απώλεσαν κάποια από τις προαναφερόμενες ιδιότητες εντός του
ημερολογιακού έτους 2015.
1.3.
Η ΔΠΚ έτους 2017 είναι κοινή για τον/ην υπόχρεο/η και την/ον σύζυγο του/ης.
Στην περίπτωση που η/ο σύζυγος του/ης υπόχρεου/ης είναι, ομοίως, υπόχρεη/ος για υποβολή ΔΠΚΔΟΣ έτους 2017, τότε υποβάλλει ο καθένας χωριστά, συμπεριλαμβάνοντας στην κάθε ΔΠΚ-ΔΟΣ τα
από κοινού περιουσιακά τους στοιχεία, καθώς και περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων τέκνων τους
[π.χ. ο σύζυγος ως προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλει ετήσια ΔΠΚ 2017 στην Εισαγγελία Εφετών
Πειραιά/ΥΝΑΝΠ/ΥΕΥ, δηλώνοντας στη ΔΠΚ τα περιουσιακά στοιχεία του ιδίου, της συζύγου του
και των ανήλικων τέκνων τους. Παράλληλα, η σύζυγος η οποία είναι, ομοίως, υπόχρεη σε υποβολή
ΔΠΚ-ΔΟΣ λόγω της ιδιότητας της ως προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλει (χωριστά) δική της
ετήσια ΔΠΚ 2017 προς την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά/ΥΝΑΝΠ/ΥΕΥ, δηλώνοντας στη ΔΠΚ-ΔΟΣ
τα περιουσιακά της στοιχεία, του συζύγου της και των ανήλικων τέκνων τους].
1.4.
Οι υπόχρεοι σε υποβολή ΔΠΚ και ΔΟΣ, των οποίων η υποχρέωση απορρέει από
περισσότερες από μία ιδιότητες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, θα έχουν τη
δυνατότητα μέσω της ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρμογής, να επιλέγουν, κατά περίπτωση,
περισσότερες από μία ιδιότητες υπόχρεων και αντίστοιχα Όργανα Ελέγχου (όπως π.χ. περιπτώσεις
όπου κάποιος είναι προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και συγχρόνως αντιπρόεδρος Λιμενικού Ταμείου,
πολιτικό προσωπικό του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και συγχρόνως μέλος επιτροπής διαγωνισμού προμηθειών ή
διαιτητής, κ.ά.).
1

Η Δ.Π.Κ. 2017 αφορά στο φορολογικό έτος 2016, ήτοι εισοδήματα από 01-01-2016 έως και 31-12-2016.
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1.5.
Επισημαίνεται ότι, ο/η υπόχρεος/η υποβάλει μία ετήσια ΔΠΚ ανά έτος και το σύστημα τη
δρομολογεί αυτόματα σε όλα τα Όργανα Ελέγχου που έχει επιλέξει προηγουμένως ο/η ίδιος/α, βάσει
των ιδιοτήτων που κατέχει το συγκεκριμένο έτος που αφορά η ΔΠΚ.
1.6.
Σε περίπτωση που εντός του ημερολογιακού έτους 2016, το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
καθώς και το πολιτικό προσωπικό του Υ.ΝΑ.Ν.Π., απέκτησε παράλληλα νέα ιδιότητα ως υπόχρεος/η
σε υποβολή ΔΠΚ-ΔΟΣ σε άλλο Όργανο Ελέγχου (πλην της Εισαγγελίας Εφετών
Πειραιά/ΥΝΑΝΠ/ΥΕΥ), όπως π.χ. στην Γ’ Μονάδα Ελέγχου των ΔΠΚ της Αρχής του άρθρου 7 του
ν.3691/08, τότε ο/η υπόχρεος/η οφείλει να υποβάλλει αρχική ΔΠΚ-ΔΟΣ προς το αρμόδιο Όργανο
Ελέγχου της νέας ιδιότητας του/της και ξεχωριστά ΔΠΚ-ΔΟΣ έτους 2017 (ετήσια) προς την
«ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ/ Υ.ΝΑ.Ν.Π./ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
(Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)».
1.7.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι από τους υπόχρεους έχουν οριστικοποιήσει τη ΔΠΚ-ΔΟΣ έτους 2017
(ΕΤΗΣΙΑ), πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής, να επικοινωνήσουν με Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Υ.Ε.Υ.
για παροχή οδηγιών.
1.8.
Ο/η υπόχρεος/η υποβολής ΔΠΚ απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του
TAXISnet, προκειμένου με αυτούς τους κωδικούς να καταστεί δυνατή η είσοδος του/ης στο
σύστημα «ΠΟΘΕΝ».
1.9.
Η οριστικοποιημένη (υποβληθείσα) ΔΠΚ-ΔΟΣ πρέπει να εγκριθεί (οριστικοποιηθεί) και
από τον/την σύζυγο του/ης υπόχρεου, η οποία γίνεται εφόσον ο/η σύζυγος του/ης υπόχρεου
συνδεθεί εκ νέου στο σύστημα, κάνοντας χρήση των δικών του/ης προσωπικών κωδικών στο
TAXISnet. Αν ο/η σύζυγος δεν έχει προσωπικούς κωδικούς TAXISnet (διακριτούς από αυτούς
του συζύγου), θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στη σελίδα:
https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm.
1.10. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας, του ή της συζύγου της/ου υπόχρεου, να υποβάλλει κοινή
δήλωση, η δήλωση υποβάλλεται μόνον από την/ον υπόχρεο, ο/η οποίος/α οφείλει να αναφέρει
συγχρόνως στις «παρατηρήσεις» του συστήματος, το γεγονός της άρνησης ή αδυναμίας έγκρισης
από τον/την σύζυγο, σε ένα από τα διαθέσιμα πεδία οποιασδήποτε καρτέλας περιουσιακού στοιχείου.
Άρνηση θεωρείται και η βεβαιωμένη διάσταση των συζύγων, που έχει δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
του/ης υπόχρεου/ης.
Συστήνεται για τη διευκόλυνσή σας στην συμπλήρωση των πινάκων της ΔΠΚ - ΔΟΣ έτους
2016 (ΕΤΗΣΙΑ), να υπάρχουν άμεσα στη διάθεσή σας τα ακόλουθα:
Ταυτότητες και ΑΜΚΑ υπόχρεου, συζύγου και ανήλικων τέκνων.
Διοικητικές πράξεις που αφορούν την απόκτηση/ απώλεια ιδιότητας (εφόσον δεν γνωρίζουν
ήδη τις ημερομηνίες απόκτησης/απώλειας της ιδιότητας).

Συμβόλαια ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό του υπόχρεου, του/ της συζύγου και
των ανήλικων τέκνων.

Στοιχεία και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών (την 31.12.2016) στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό του υπόχρεου, του/της συζύγου και των ανήλικων τέκνων.

Βεβαιώσεις για επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκια (ομόλογα, Repos, μετοχές, αμοιβαία
κεφάλαια κτλ.) που περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, το όνομα του χειριστή της μερίδας, το όνομα του
προϊόντος, το κόστος κτήσης και την αποτίμηση αυτών.
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Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων,
και παραστατικά αγοράς ή πώλησης αυτών, σε περίπτωση που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν, κατά
τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση.

Στοιχεία συμμετοχών σε κάθε είδους εταιρία ή επιχείρηση.

Σχετικό παραστατικό μίσθωσης θυρίδας.

Παραστατικό αγοράς, ή/και σχετική πράξη φορολογικής αρχής, ή/και ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, για τη δήλωση κινητών μεγάλης αξίας (συνολικά άνω των 30.000 €).


Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επισύναψης των ανωτέρω δικαιολογητικών κατά
την υποβολή ΔΠΚ-ΔΟΣ έτους 2016 (ΕΤΗΣΙΑ) στην «Εισαγγελία Εφετών
Πειραιά/Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»)

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΠΚ - ΔΟΣ
Για να υποβάλλετε την ΔΠΚ-ΔΟΣ έτους 2017 (ΕΤΗΣΙΑ) ακολουθείτε τα εξής βήματα ως
υπόχρεος/η:

Επιλέγετε το πλήκτρο «Είσοδος στο Σύστημα Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής
Κατάστασης» στον ιστότοπο https://www.pothen.gr/pothen/main/

Συμπληρώνετε σωστά το «όνομα χρήστη taxisnet» και τον «κωδικό taxisnet»:
πληκτρολογείτε τους δικούς σας κωδικούς που χρησιμοποιείτε αντίστοιχα για την είσοδο σας στο
TAXISnet.

Επιλέγετε από το μενού της «πλευρικής στήλης» (αριστερά) την επιλογή «Υποβολή
Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέγετε «Δημιουργία Ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέγετε το έτος 2017 για υποβολή ΔΠΚ και μετά «Δημιουργία».

Στο νέο παράθυρο, προσθέτετε ως Όργανο Ελέγχου την «ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ/ Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)»2 και
επιλέγετε «Δημιουργία» ή, σε περίπτωση που υπάρχει ήδη μια εντολή (έτοιμη) για υποβολή ετήσιας
ΔΠΚ έτους 2017 προς την αρχή ελέγχου «ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ/
Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)», τότε την επιλέγετε
(πατώντας πάνω στη γραμμή ώστε να επισημανθεί με μπλε χρώμα) και εν συνεχεία επιλέγετε
«Δημιουργία».
Συστήνεται, για τη διευκόλυνσή σας, στη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης, που
εμφανίζεται μόλις πατήσετε την επιλογή «Δημιουργία» Δ.Π.Κ., να αποδεχτείτε να αντληθούν
τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και ακινήτων (έντυπο Ε9)
από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Δ.ΗΛΕ.Δ.) και το σύστημα TAXIS (πεδίο Α).

Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τους πίνακες της ΔΠΚ, εφόσον εσείς, ο/η σύζυγος και τα
ανήλικα τέκνα είχατε κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 στην κατοχή αντίστοιχα με τους πίνακες
περιουσιακά στοιχεία, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επιλογή «Οριστικοποίησης της Δήλωσης», συμπληρώνετε
(επιλέγετε) στο τέλος κάθε καρτέλας της ΔΠΚ, ακόμα και αν δεν έχετε περιουσιακά στοιχεία, το
πεδίο:
2

Εάν πρέπει να υποβάλλετε ΔΠΚ έτους 2017 (ετήσια) και σε άλλο Όργανο Ελέγχου, π.χ. Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των
Δ.Π.Κ. του άρθρου 7 του ν.3691/08, προσθέτετε κι αυτό το Όργανο Ελέγχου.
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«
Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων, προκειμένου να
ενεργοποιηθεί η επιλογή Οριστικοποίησης της Δήλωσης.»

Οριστικοποιείτε τη ΔΠΚ -ΔΟΣ.

Η υποβληθείσα ΔΠΚ - ΔΟΣ εγκρίνεται από τον/την σύζυγο για τα δικά του/ης περιουσιακά
στοιχεία, με την οριστικοποίηση της, αφού προηγουμένως συνδεθεί στο «ΠΟΘΕΝ» εκ νέου με τους
δικούς του/ης κωδικούς TAXISnet.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσωρινά αποθηκευμένες ΔΠΚ-ΔΟΣ δεν θεωρούνται υποβληθείσες.
2.1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΠΚ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΕΤΗΣΙΑ)

Η ΔΠΚ έτους 2017 (ΕΤΗΣΙΑ) περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου
2016 περιουσιακά στοιχεία του/ης υπόχρεου, της/ου συζύγου και των ανήλικων τέκνων τους στην
ημεδαπή και την αλλοδαπή.

Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης υφιστάμενου, κατά
το έτος 2016, στη δήλωση περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς, ο τρόπος απόκτησης, το ύψος της
σχετικής δαπάνης (καταβληθέν τίμημα), καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής
προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης μνημονεύεται το εισπραχθέν
τίμημα.

Οι πίνακες της ΔΠΚ συμπληρώνονται υποχρεωτικά εφόσον ο/η υπόχρεος/η, η/ο σύζυγος και
τα ανήλικα τέκνα έχουν στην κατοχή τους αντίστοιχα με τους πίνακες περιουσιακά στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι, υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ υφίσταται και στην περίπτωση που δεν
έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση κατά το προηγούμενο έτος (2016).
ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα στοιχεία που αντλούνται από το σύστημα TAXIS δεν είναι επαρκή για την
πληρότητα της ΔΠΚ. Για την συμπλήρωση της ΔΠΚ απαιτούνται επιπλέον στοιχεία που
αφορούν στην περιουσιακή κατάσταση του/της υπόχρεου, της/ του συζύγου και των ανήλικων
τέκνων τους [π.χ. περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, έσοδα ανήλικων τέκνων (εφόσον το
ανήλικο τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος με δικό του ΑΦΜ και με
διακριτούς κωδικούς TAXISnet), περιουσιακά στοιχεία ανήλικων τέκνων, μοτοσυκλέτες
κ.α.)]. Ενδεχόμενη διαφοροποίηση των πραγματικών στοιχείων σε σχέση με αυτά που
αντλούνται από το σύστημα TAXIS δεν απαλλάσσει τον/ην υπόχρεο από την ευθύνη για την
ορθή καταχώρισή τους.

Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί
του ίδιου ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση απόκτησης και μεταβίβασης, εντός του έτους που αφορά η
δήλωση, οχημάτων, πλωτών και εναερίων μέσων, καθώς και συμμετοχών σε κάθε είδους
εταιρία.
ΠΙΝΑΚΑΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ»

Ο υπόχρεος συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία ως έχουν κατά την ημερομηνία
υποβολής της ΔΠΚ (Α.Δ.Τ., τηλέφωνο, διεύθυνση, κ.λ.π.).

Ο υπόχρεος συμπληρώνει τα υπηρεσιακά του στοιχεία ως έχουν κατά την ημερομηνία
υποβολής της ΔΠΚ.
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Ο υπόχρεος επεξεργάζεται την προ-συμπληρωμένη ιδιότητα «προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ» 3 ή
«πολιτικό προσωπικό Υ.ΝΑ.Ν.Π.» 4 και συμπληρώνει την ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας και
απώλειας της ιδιότητας (εφόσον υπάρχει).

Ο υπόχρεος, προσθέτει τυχόν πρόσθετες ιδιότητες, υπό τις οποίες υποβάλει ΔΠΚ-ΔΟΣ έτους
2017 (ΕΤΗΣΙΑ) προς άλλα Όργανα Ελέγχου.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως «ημερομηνία διορισμού» δύναται να θεωρηθεί η
ημερομηνία κατάταξης εκάστους στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην οικεία Σχολή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
και ταυτίζεται με την «ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας». Ομοίως ισχύει και για τα υπόχρεα
στελέχη απευθείας κατάταξης. Σε περίπτωση που κάποιο στέλεχος έχει καταταχθεί σε
περισσότερες από μια παραγωγικές σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως «ημερομηνία διορισμού»
λογίζεται η ημερομηνία κατάταξης του στην πρώτη εξ’ αυτών.

Η «ημερομηνία απώλειας ιδιότητας» των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συμπίπτει με την
αποστρατεία τους, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση της σχετικής πράξης (Π.Δ., Απόφαση
Υπουργού, Απόφαση Αρχηγού) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με
τα άρθρα 38 και 46 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), η διαγραφή από τα εν ενεργεία στελέχη όσων
αποστρατεύονται θεωρείται ότι επέρχεται τη δέκατη Πέμπτη ημέρα από τη δημοσίευση της
διοικητικής πράξης της αποστρατείας τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με εξαίρεση
εκείνα τα στελέχη που αποτάσσονται ή αποστρατεύονται λόγω ανικανότητας ή συμπλήρωσης
συντάξιμης υπηρεσίας ή κατάληψης από το όριο ηλικίας τα οποία θεωρούνται ως
διαγραφέντα από την ημερομηνία της δημοσίευσης της πράξης απόταξης ή αποστρατείας τους
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για ερωτήματα που αφορούν την «ημερομηνία διορισμού», «ημερομηνία απόκτησης
ιδιότητας» και «ημερομηνία απώλειας ιδιότητας» του πολιτικού προσωπικού Υ.ΝΑ.Ν.Π., οι
υπόχρεοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Δ.Δ.Υ. ή Γ.Γ.Α.Ν.Π./Δ.Δ.Υ.
ΠΙΝΑΚΑΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ»

Τα οικογενειακά στοιχεία του υπόχρεου δηλώνονται ως είχαν κατά το έτος (δηλ. 2016), που
αφορά η δήλωση.
ΠΙΝΑΚΑΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ»

Τα οικογενειακά στοιχεία του υπόχρεου δηλώνονται ως είχαν κατά το έτος (δηλ. 2016), που
αφορά η δήλωση.
ΠΙΝΑΚΑΣ: «ΕΣΟΔΑ»

Στην ΔΠΚ έτους 2017 (ΕΤΗΣΙΑ), ο/η υπόχρεος/η συμπληρώνει τα έσοδα από κάθε πηγή,
του/ης ιδίου/ιδίας, της/ου συζύγου και των ανήλικων τέκνων τους, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό που αποκτήθηκαν από 01-01-2016 έως 31-12-2016 (ενδεικτικά αναφέρονται τα
εισοδήματα από μισθωτή εργασία, αναδρομικά προηγούμενων ετών από μισθωτή εργασία,
επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, μίσθωση ακινήτων,
πώληση ακινήτων, οχημάτων, πλωτών μέσων, εναέριων μέσων, μετοχών, ομόλογα, οι τόκοι
1ο Επίπεδο Ιδιότητας: Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, Πυροσβεστικό Σώμα
Επίπεδο Ιδιότητας: Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. → 3ο Επίπεδο Ιδιότητας: Προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3

1ο Επίπεδο Ιδιότητας: Δημόσιος Τομέας
Επίπεδο Ιδιότητας: Πολιτικό Προσωπικό.
4

→ 2ο

→ 2ο Επίπεδο Ιδιότητας: Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου → 3ο
5
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καταθέσεων, τα δάνεια, οι δωρεές, τα μερίσματα, τα κέρδη από λαχεία και λοιπά παίγνια, τα
επιδόματα, κλπ)5.

Το πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει την προσθήκη εσόδων από το TAXIS του/της υπόχρεου
και της/ του συζύγου [εφόσον έχουν υποβάλει κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1)].
Ωστόσο, ο/η υπόχρεος/η οφείλει να ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα αυτών, προβαίνοντας σε
κατάλληλες προσθήκες/ τροποποιήσεις.

Στην περίπτωση που το ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση
(Ε1), τα έσοδα του ανήλικου τέκνου δηλώνονται στη ΔΠΚ του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα.
Τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) ανήλικου τέκνου δεν αντλούνται από το
TAXISnet, οπότε ο/η υπόχρεος θα πρέπει να προβεί σε κατάλληλες προσθήκες στον Πίνακα
«Έσοδα».
ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόχρεος σε ετήσια ΔΠΚ 2017 (για το φορολογικό έτος 2016), ο/η οποίος/α μέσα στο
2016 έλαβε (ατομικά ή οικογενειακά) αναδρομικές αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες για τα
έτη 2012, 2013 και 2014 [δηλ. έντυπα (Ε1) οικ. έτους 2013, οικ. έτους 2014 και φορ. έτους
2014], θα δηλώσει στην ετήσια ΔΠΚ 2017, το σύνολο των εσόδων του κατά το 2016, στα
οποία θα συμπεριληφθούν, μεταξύ άλλων, και τα εν λόγω αναδρομικά συνολικά, επιλέγοντας
για το ποσό αυτών, την τιμή «αναδρομικά προηγούμενων ετών» στο είδος εσόδου. Ομοίως
και για την περίπτωση που υφίστανται αναδρομικές αποδοχές της/ου συζύγου.

Επιπρόσθετα, οφείλει να επισυνάψει ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της ΔΠΚ, τη
σχετική ετήσια βεβαίωση αποδοχών (που εκδόθηκε φέτος από την αρμόδια οικονομική
διεύθυνση), στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα αναδρομικά προηγούμενων ετών.

Δεν (αρν) απαιτείται η ηλεκτρονική επισύναψη των τροποποιητικών δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος (Ε1) προηγούμενων ετών, ούτε η έντυπη υποβολή των
τροποποιητικών ΔΠΚ προηγούμενων ετών, εξαιτίας των εν λόγω αναδρομικών, στο
Υ.ΝΑ.Ν.Π./ ΥΕΥ.

Υπόχρεος, που έχει τη γονική μέριμνα άγαμου ανήλικου τέκνου το οποίο υπέβαλλε το
φορολογικό έτος 2016 χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), συνιστάται να
επισυνάψει ηλεκτρονικά την προαναφερόμενη δήλωση που αφορά το ανήλικο τέκνο.

Υπόχρεος σε έγγαμη σχέση (ή που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης), ο οποίος
υπέβαλλε το φορολογικό έτος 2016 χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) από τη
σύζυγο ή από το φυσικό πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, συνιστάται
να επισυνάψει ηλεκτρονικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογικού έτους
2016, που έχει υποβληθεί από την σύζυγο ή από το φυσικό πρόσωπο, με το οποίο έχει συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»

Στη ΔΠΚ έτους 2017 (ΕΤΗΣΙΑ), ο/η υπόχρεος/η καλείται να αποτυπώσει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τα επενδυτικά προϊόντα ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε
είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και
οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που βρίσκονταν στην κατοχή του (καθώς και της/ου συζύγου και των
ανήλικων τέκνων τους) στις 31-12-2016, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


5

Δεν (αρν) απαιτείται η επισύναψη οποιουδήποτε παραστατικού.

Ο/η υπόχρεος/η υποχρεούται να δηλώσει στη Δ.Π.Κ. τα έσοδα από κάθε πηγή στην ημεδαπή και αλλοδαπή, ακόμα κι
αυτά που δεν αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).
6
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ΠΙΝΑΚΑΣ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΘΥΡΙΔΩΝ»

Στη ΔΠΚ έτους 2017 (ΕΤΗΣΙΑ), ο/η υπόχρεος/η καλείται να αποτυπώσει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τη μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά
ιδρύματα, που αφορούν στον/ην ίδιο/α, τον/ην σύζυγο και των ανήλικων τέκνων τους.


Δεν (αρν) απαιτείται η επισύναψη οποιουδήποτε παραστατικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ: «ΚΙΝΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ – ΜΕΤΡΗΤΑ»

Στη ΔΠΚ έτους 2017 (ΕΤΗΣΙΑ), ο/η υπόχρεος/η καλείται να αποτυπώσει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τα κινητά μεγάλης αξίας που βρίσκονταν στην κατοχή του/ης (καθώς και της/ου
συζύγου και των ανήλικων τέκνων τους) στις 31-12-2016.

Συμπληρώνετε τον υπόψη Πίνακα όταν το σύνολο των μετρητών που κατέχετε, υπερβαίνει
τις 15.000 € ή και όταν η αξία των κινητών μεγάλης αξίας που κατέχετε υπερβαίνει τις 30.000 €.

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.


Δεν (αρν) απαιτείται η επισύναψη οποιουδήποτε παραστατικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ: «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ»

Στη ΔΠΚ έτους 2017 (ΕΤΗΣΙΑ) δηλώνονται οι καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και
άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, κατά την 31-12-2016. Ειδικότερα, δηλώνονται όλοι
οι λογαριασμοί (ακόμη και με μηδενικό υπόλοιπο) στους οποίους ο/η υπόχρεος/η, ο/η σύζυγος και τα
ανήλικα τέκνα αυτών, συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των δικαιούχων και συνδικαιούχων.

Στο πεδίο «Δικαιούχος» αναγράφεται το πρώτο όνομα εκ των τριών (υπόχρεος, σύζυγος,
ανήλικο) που εμφανίζεται στη λίστα του λογαριασμού των δικαιούχων (ανεξάρτητα αν είναι
δικαιούχος ή τελευταίος συνδικαιούχος). Στο πεδίο «Δικαιούχοι Λογαριασμού-Κατάθεσης»
«επιλέγουμε» τους υπόλοιπους δικαιούχους, εάν υπάρχουν. Στην περίπτωση που δικαιούχοι/
συνδικαιούχοι είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπόχρεο, τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα,
επιλέγουμε «τρίτοι» και αναγράφουμε το σύνολο των συνδικαιούχων στο επόμενο πεδίο «Πλήθος
Δικ/χων Λογαριασμού».

Κάθε λογαριασμός καταχωρείται μια φορά ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνδικαιούχων
(π.χ. εάν υπάρχει λογαριασμός όπου είναι δικαιούχος ο υπόχρεος και συνδικαιούχος η σύζυγος του,
τότε αυτός καταχωρείται μια μόνο φορά ως: δικαιούχος ο υπόχρεος, συνδικαιούχος η σύζυγος,
πλήθος δικαιούχων λογαριασμού-καταθέσης 2).

Σε περίπτωση που υφίσταται λογαριασμός του/ης υπόχρεου/ης, του/ης συζύγου ή των
ανήλικων τέκνων τους, με συνδικαιούχο ένα ενήλικο τέκνο τους, τότε το ενήλικο τέκνο τους
δηλώνεται ως «τρίτοι/».

Η πληροφορία αναφορικά με το υπόλοιπο των καταθέσεων των τραπεζικών λογαριασμών
κατά την 31-12-2016 μπορεί να αντληθεί από οποιαδήποτε πηγή (βεβαίωση τράπεζας6, βιβλιάριο
καταθέσεων, e-banking, κλπ).
6

Στην περίπτωση που ο/η υπόχρεος/η επιθυμεί την χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων περί του υπόλοιπου των καταθέσεων
των τραπεζικών λογαριασμών την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (31.12.2016), γνωρίζεται ότι αυτές
εκδίδονται από τις τράπεζες ατελώς, εντός 3 ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, βάσει των διατάξεων της παρ.
5 του άρθρ. 1 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει.
7
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Δεν (αρν) απαιτείται η επισύναψη οποιουδήποτε παραστατικού (π.χ. βεβαίωση τράπεζας).

ΠΙΝΑΚΑΣ: «ΑΚΙΝΗΤΑ»

Στη ΔΠΚ έτους 2017 (ΕΤΗΣΙΑ), ο υπόχρεος καλείται να αποτυπώσει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τα ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών, που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία
του ιδίου, συζύγου και ανήλικων τέκνων τους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις 31-12-2016.

Σε περίπτωση απόκτησης νέου ακινήτου, κατά το έτος 2016, στη δήλωση
περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς, ο τρόπος απόκτησης, το ύψος της σχετικής δαπάνης
(καταβληθέν τίμημα), καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών
πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης μνημονεύεται το εισπραχθέν τίμημα.

Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί
του ίδιου ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές.

Η αξία κτήσης για προηγούμενες χρήσεις (π.χ. ακίνητο που αποκτήθηκε το έτος 2011)
δηλώνεται μόνο εφόσον είναι διαθέσιμη.

Το πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει την προ-συμπλήρωση ακινήτων του/ης υπόχρεου με
την επιλογή «Προσθήκη από το TAXIS».

Επίσης, το πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει την προ-συμπλήρωση ακινήτων της/ του
συζύγου από το TAXIS με την επιλογή «Προσθήκη από το TAXIS», εφόσον προηγουμένως η/ο
σύζυγος έχει δώσει σχετική εξουσιοδότηση μέσω της εφαρμογής «ΠΟΘΕΝ».

Για να μπορεί να προ-συμπληρώσει ο/η υπόχρεος τη ΔΠΚ του/ης, με τα ακίνητα
συζύγου, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο TAXIS, πρέπει προηγουμένως η/ο σύζυγος να
συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet στο πληροφοριακό σύστημα (www.pothen.gr)
και να επιλέξει στο αριστερό κάθετο μενού την τέταρτη επιλογή «Διαχείριση
Εξουσιοδοτήσεων». Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει προσθήκη το Α.Φ.Μ. του/ης υπόχρεου/ης
και το σχετικό έτος7 για το οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (για τα ακίνητα). Με νέα σύνδεση
ο/η υπόχρεος/η (με τους προσωπικούς του πλέον κωδικούς) κατά τη συμπλήρωση της ΔΠΚ,
μπορεί να κάνει πλέον προσθήκη ακινήτων συζύγου από το ΤAXIS, επιλέγοντας το αντίστοιχο
κουμπί στην καρτέλα των ακινήτων. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να
εφαρμοστεί ΜΟΝΟ στην περίπτωση που το ζευγάρι έχει υποβάλει από κοινού την τελευταία
δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1).

Σε κάθε περίπτωση, ο υπόχρεος οφείλει να ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα αυτών (ιδίως
ως προς τα ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών του/της συζύγου και των ανήλικων
τέκνων τους), προβαίνοντας σε κατάλληλες προσθήκες / τροποποιήσεις.


Δεν (αρν) απαιτείται η επισύναψη παραστατικών (π.χ. συμβόλαια).
ΠΡΟΣΟΧΗ


Σε περίπτωση που το/α ανήλικο/α τέκνο/α έχει στην κατοχή του ακίνητα και
εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών, ο υπόχρεος συνιστάται να επισυνάψει ηλεκτρονικά
την/ις βεβαίωση/εις δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) στις 01-01-2017, που αφορά
το/α ανήλικο/α τέκνο/α.

Υπόχρεος σε έγγαμη σχέση (ή που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης) που έχει
υποβάλει ξεχωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) από την/τον σύζυγο ή από το
φυσικό πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης το φορολογικό έτος 2016,
συνιστάται να επισυνάψει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης
(Ε9) στις 01-01-2017 του συζύγου ή του φυσικού προσώπου με το οποίο έχει συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης.
7

Για την υποβολή ετήσιας ΔΠΚ έτους 2017 επιλέγεται ως έτος εξουσιοδότησης το έτος 2017, προκειμένου να
αντληθούν στοιχεία από τη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) στις 01-01-2017.
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ΠΙΝΑΚΑΣ: «ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ»

Στη ΔΠΚ έτους 2017 (ετήσια), ο/η υπόχρεος/η δηλώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα
κάθε χρήσης οχήματα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που υφίστανται στις 31-12-2016.

Σε περίπτωση απόκτησης νέου οχήματος, κατά το έτος 2016, στη δήλωση
περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς, ο τρόπος απόκτησης, το ύψος της σχετικής δαπάνης
(καταβληθέν τίμημα), καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών
πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης μνημονεύεται το εισπραχθέν τίμημα.

Σε περίπτωση απόκτησης και μεταβίβασης του ίδιου οχήματος, εντός του έτους (2016)
που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές.

Το πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει την προσθήκη μέσων μεταφοράς από το TAXIS.
Ωστόσο, ο/η υπόχρεος/η οφείλει να ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα αυτών (ιδίως ως προς τα
μέσα μεταφοράς της/ου συζύγου), προβαίνοντας σε κατάλληλες προσθήκες /τροποποιήσεις.

Η αξία κτήσης των οχημάτων για προηγούμενες χρήσεις δηλώνεται εφόσον είναι διαθέσιμη
(π.χ. για επιβατικό Ι.Χ. που αποκτήθηκε πριν 15 χρόνια και δεν υπάρχει διαθέσιμο το παραστατικό
δεν απαιτείται να δηλωθεί η αξία κτήσης).

Στην ετήσια ΔΠΚ καταχωρίζονται κάθε χρήσης οχήματα που βρίσκονται στην κατοχή του/ης
υπόχρεου/ης κατά την 31-12-2016), ακόμα και αν δεν δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος (έντυπο Ε1) φορολογικού έτους 2016 (π.χ. μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού, Ι.Χ. για το
οποίο έχουν κατατεθεί οι πινακίδες αλλά υφίσταται ακόμα στην ιδιοκτησία του/ης υπόχρεου, κλπ).


Δεν (αρν) απαιτείται η επισύναψη οποιουδήποτε παραστατικού (π.χ. άδεια κυκλοφορίας).

ΠΙΝΑΚΑΣ: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Ο/η υπόχρεος αποτυπώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις συμμετοχές σε κάθε είδους
επιχείρηση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις 31.12.2016.

Σε περίπτωση απόκτησης και μεταβίβασης οποιασδήποτε συμμετοχής επί της ίδιας
επιχείρησης ή εταιρείας, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές.


Δεν (αρν) απαιτείται η επισύναψη οποιουδήποτε παραστατικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ: «ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ»
Καθόσον, αφορά μόνο τους υπόχρεους υποβολής δήλωσης προς την επιτροπή του άρθρου 3Α
της Βουλής, δεν (αρν) συμπληρώνετε τον υπόψη Πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ: «ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ» (Δ.Ο.Σ.)

Η Δ.Ο.Σ. περιλαμβάνει τα συμφέροντα και δραστηριότητες των περιπτώσεων που
αναφέρονται σε αυτήν και αφορά στο ίδιο έτος με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.).

Η συμπλήρωση και υποβολή της ΔΟΣ μαζί με τη ΔΠΚ είναι υποχρεωτική.

Υποχρεωτικό πεδίο συμπλήρωσης της Δ.Ο.Σ., για τον/ην υπόχρεο/η είναι οι «Επαγγελματικές
δραστηριότητες».

Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος δεν εργάζεται, μπορεί να συμπληρωθεί προαιρετικά η λέξη
«οικιακά».
«ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΛΩΣΗΣ»

Κατά τη δημιουργία της Δ.Π.Κ. έτους 2017 οι υπόχρεοι αποδέχονται (κατά την συμπλήρωση
της υπεύθυνης δήλωσης, πεδίο Β), να αντληθούν τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος (έντυπο Ε1) και ακινήτων (έντυπο Ε9) απευθείας από την Γενική Γραμματεία
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Δημοσίων Εσόδων (Δ.ΗΛΕ.Δ.) και το σύστημα TAXIS και συνεπώς οι υπόχρεοι δεν (αρν)
υποχρεούνται να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα υπόψη έντυπα.

Όσοι από τους υπόχρεους υποβολής ΔΠΚ έλαβαν (ατομικά ή οικογενειακά), αναδρομικά
προηγούμενων ετών από μισθωτές υπηρεσίες, οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τη σχετική
ετήσια βεβαίωση αποδοχών, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα αναδρομικά προηγούμενων.
ετών. Δεν (αρν) απαιτείται η επισύναψη ηλεκτρονικά των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος (Ε1) προηγούμενων ετών, ούτε η υποβολή έντυπων τροποποιητικών ΔΠΚ
προηγούμενων ετών, εξαιτίας των εν λόγω αναδρομικών, στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΥΕΥ.

Κατά περίπτωση, οι υπόχρεοι επισυνάπτουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος (Ε1) φορολογικού έτους 2016, καθώς και τις δηλώσεις βεβαιωθείσας περιουσιακής
κατάστασης της/του συζύγου τους (όπως έχει δηλωθεί την 01-01-2017), όπως αναφέρεται στις
παρούσες οδηγίες (βλέπε οδηγίες για την συμπλήρωση των Πινάκων «ΕΣΟΔΑ» και «ΑΚΙΝΗΤΑ»).

Οι υπόχρεοι συνιστάται να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
(Ε1) φορολογικού έτους 2016, καθώς και τις δηλώσεις βεβαιωθείσας περιουσιακής κατάστασης των
ανήλικων τέκνων τους (όπως έχει δηλωθεί την 01-01-2017), όπως αναφέρεται ρητά στις παρούσες
οδηγίες (βλέπε οδηγίες για την συμπλήρωση των Πινάκων «ΕΣΟΔΑ» και «ΑΚΙΝΗΤΑ»).

Πλην των ανωτέρω, το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και το πολιτικό προσωπικό του
Υ.ΝΑ.Ν.Π. που υποβάλει Δ.Π.Κ. προς την ««ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ/
Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ»», δεν (αρν) οφείλει να επισυνάψει ουδέν
άλλο έγγραφο/ παραστατικό/ δικαιολογητικό.

Σε κάθε περίπτωση, οι υπόχρεοι μπορούν να επισυνάπτουν (εφόσον το επιθυμούν)
οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρούν ότι συμβάλει στην πληρότητα της δήλωσης τους και
επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που παραθέτουν.

Προκειμένου να μη υπερβεί το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος (2 MΒ) κάθε αρχείου, που
επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική ΔΠΚ, προτείνεται να ψηφιοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα με
σαρωτή (scanner), επιλέγοντας τύπο σάρωσης ασπρόμαυρο (black & white), μέγιστη ανάλυση 300
dpi, και τύπο αρχείου pdf. Οι υπόχρεοι οφείλουν να προσθέσουν τα έγγραφά τους με αποδεκτή
ευκρίνεια ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι όλα τα images,
pdf, txt, doc, docx, xls και xlsx.
«ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της ΔΠΚ, ο υπόχρεος επιλέγει σε κάθε πίνακα το
κουτί/check box “Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων...”
ακόμη και σε αυτούς που δεν έχουν δηλωθεί αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία (λόγω μη ύπαρξης).
Στη συνέχεια ο υπόχρεος επιλέγει το ενεργοποιημένο πλέον κουμπί “Οριστικοποίηση Δήλωσης”.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Προσωρινά αποθηκευμένες ΔΠΚ-ΔΟΣ («Προσωρινή Αποθήκευση
Δήλωσης»), δεν θεωρούνται υποβληθείσες.
«ΕΓΚΡΙΣΗ» Δ.Π.Κ. ΑΠΟ ΤΟΝ/ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ/ΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Ο/η υπόχρεος υποβάλλει με τον/ην σύζυγο κοινή ΔΠΚ -ΔΟΣ.

Με την ολοκλήρωση υποβολής της ΔΠΚ-ΔΟΣ, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της επιλογής
«Οριστικοποίηση» απαιτείται η εκ νέου εισαγωγή στην εφαρμογή «ΠΟΘΕΝ» του/ης συζύγου με
τους δικούς του/ης κωδικούς TAXISnet για την έγκριση της οριστικοποιημένης ΔΠΚ-ΔΟΣ.

Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας της/ου συζύγου του/ης υπόχρεου 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.
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Σε περίπτωση βεβαιωμένης διάστασης ή διαζυγίου, η ΔΠΚ–ΔΟΣ υποβάλλεται μόνο από
τον/ην υπόχρεο/η και αφορά μόνο τα δικά του/ης περιουσιακά στοιχεία, δηλώνει συγχρόνως το
γεγονός της διάστασης ή του διαζυγίου.

Σε περίπτωση που δεν έχει η σύζυγος δικούς της κωδικούς TAXISnet, αυτοί χορηγούνται
μέσω https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm.
Συστήνεται, για τη διευκόλυνση σας, προ της συμπλήρωσης και υποβολής της ΔΠΚ-ΔΟΣ, να
μελετήσετε τις «ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ», τις αναλυτικές οδηγίες που υπάρχουν και στο εγχειρίδιο
χρήσης «Συμπλήρωση Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης», καθώς και τη σχετική νομοθεσία,
που βρίσκονται στην αρχική σελίδα του πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ»
(https://www.pothen.gr/pothen/main/)
Για ερωτήματα που αφορούν στην συμπλήρωση και υποβολή ΔΠΚ-ΔΟΣ, παρακαλείσθε να
απευθύνεστε αποκλειστικά στο τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων (HELP DESK) της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου
Οικονομικών:
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07.00-17.00
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4802100 (αστική χρέωση)
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