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Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα του Δήμου
Νέα Σμύρνη 16-9-2016
Αρ. Πρωτοκόλλου 31751
Σχετ.: 22821/29-6-2016
Προς:
1. Ολες τις Δ/νσεις υπηρεσιών του
Δήμου Νέας Σμύρνης (για
ενημέρωση των Προϊσταμένων
και των Υπαλλήλων αυτών).
Με απόδειξη
2. Δημοτικούς
Συμβούλους
προηγούμενης και σημερινής
Δημοτικής Αρχής.
Με απόδειξη

Θέμα: «Δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ΔΠΚ, (Πόθεν Έσχες)»
Υστερα από ερωτήματα που προέκυψαν σχετικά με την κοινοποίηση του υπαρ. πρ.
22821/29-6-2016 εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με το υπαρ. πρωτ. 257 της 7ης Ιανουαρίου 2016 (ΑΔΑ 79ΒΜΟΠΠ6-ΞΞ3)
έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και σύμφωνα με τις διατάξεις
της με αρ. ΑΥΤ.ΤΜ.ΣΤΡ.0000910 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Β’ 2579/30-11-2015) κοινής
απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων –
Οικονομικών, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων,
υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΟΘΕΝ»
στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://www.pothen.gr) με τη χρήση των προσωπικών
κωδικών TAXISnet. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική σελίδα υπάρχει πλήρης οδηγός
χρήσης και ενημέρωσης για οποιοδήποτε ερώτημα.
Κατά την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής ΔΠΚ η δήλωση θεωρείται ως
αρχική και ως εκ τούτου περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του
υπόχρεου και όχι μόνον τις μεταβολές.
Η υπηρεσία μας θα αποστέλλει το Φεβρουάριο κάθε έτους, συνταγμένο κατάλογο
ελεγχομένων προσώπων σύμφωνα με τα ζητούμενα στοιχεία από όλους τους
αρμόδιους φορείς, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπουργεία, Αρχή καταπολέμησης της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης κλπ,
κατάσταση με τους υπόχρεους σε ΔΠΚ
Οποιοσδήποτε θεωρεί ότι δεν είναι υπόχρεος υποβολής ΔΠΚ με αποκλειστικά δική
του ευθύνη, μπορεί να υποβάλλει τα ερωτήματά του στα στοιχεία επικοινωνίας που

υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.pothen.gr/
παραπεμπόμενους συνδέσμους (άλλους εμπλεκόμενους φορείς).

και

στους

Αμφισβητήσεις ως προς την ιδιότητα του υπόχρεου επιλύονται με πράξη των κατά
περίπτωση αρμοδίων οργάνων ελέγχου, η οποία εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από
την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου ή των αρμοδίων οργάνων.
Υπόχρεοι σε ΔΠΚ είναι όσοι υπάγονται στις αναφερόμενες διατάξεις των Ν.
3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προθεσμία υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ είναι (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Για φέτος όμως και σύμφωνα με το
υπαρ. πρ. 15152/1-8-2016 έγγραφο του Γεν. Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η
υποβολή ΔΠΚ και ΔΟΣ αρχίζει από 1-10-2016 έως 31-12-2016, αλλά όσοι έχετε
υποβάλλει ήδη, για να μη θεωρηθούν μη έγκυρες οι δηλώσεις, παρακαλούμε
διαβάστε
προσεκτικά
το
έγγραφο
κατεβάζοντάς
το
από
εδώ
https://www.gedd.gr/articles.php?article=158
Οι υπόχρεοι υποβάλλουν ΔΠΚ κάθε έτος εφόσον διατηρούν την ιδιότητά τους και για
ένα (1) έτος ή (3) έτη ανάλογα με την περίπτωση, μετά την απώλεια αυτής. Η
υποχρέωση υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για ένα (1) έτος ή (3)
έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας των υπόχρεων αφορά στο αμέσως επόμενο
ημερολογιακό έτος από το έτος απώλειας αυτής.
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