Παράταση
στην
υποβολή
δηλώσεων του ¨Πόθεν Έσχες”
Ψηφίστηκε από τη Βουλή η τροπολογία που εισήχθη στο ν/σ
«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής
συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας» περί παράτασης των
Δηλώσεων Πόθεν έσχες.
Ειδικότερα, παρατάθηκε μέχρι και τις 31.3.2021, λόγω των
έκτακτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία, η
καταληκτική προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικών (με απόκτηση
ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.11.2020) και
ετήσιων για το έτος 2020 (χρήση 2019).
Επίσης, εφιστάται η προσοχή στο εξής: Με την δημοσίευση του
νόμου 4760/11-12-2020 προβλέπεται ότι: «Οι υπόχρεοι που είχαν
υποβάλει έως τη δημοσίευση του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), ήτοι τις
30.10.2018, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών
συμφερόντων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 και δεν έχουν
επιβεβαιώσει αυτές, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.
4571/2018, έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, έως τρεις
(3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309)».
Κατά συνέπεια, μέχρι και την 10-3-2021, οι υπόχρεοι υποβολής
των Δηλώσεων Πόθεν Έσχες έχουν την δυνατότητα να
επανυποβάλουν, χωρίς την καταβολή παραβόλου, τις Δηλώσεις
Περιουσιακής Κατάστασης ετών 2016 και 2017 και αρχικές έτους
2018 που είχαν υποβληθεί μέχρι 30.10.2018 και δεν υποβλήθηκαν
εκ νέου.
Μετά την έκδοση του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), η ηλεκτρονική
πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
αναπροσαρμόστηκε στις διατάξεις αυτού και ξεκίνησε να

λειτουργεί εκ νέου εντός του 2019. Οι δηλώσεις (αρχικές και
ετήσιες) των ετών 2016, 2017 και 2018, οι οποίες είχαν
υποβληθεί έως και την 30.10.2018, ημεροχρονολογία δημοσίευσης
του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), μεταφορτώθηκαν στο νέο σύστημα, ενώ
οι υπόχρεοι όφειλαν να τις υποβάλλουν εκ νέου, επιβεβαιώνοντας
ή και τροποποιώντας τα σχετικά στοιχεία. Μεγάλος αριθμός
υπόχρεων, είτε λόγω αρχικών τεχνικών δυσκολιών του συστήματος
κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης των στοιχείων, είτε λόγω
ελλιπούς ενημέρωσης και μη εξοικείωσης με το περιβάλλον της
νέας πλατφόρμας, δεν οριστικοποίησε εκ νέου τις δηλώσεις που
είχε ήδη υποβάλλει, ως όφειλε, τα προαναφερόμενα έτη, εντός
της ταχθείσας προθεσμίας.
Με τον τρόπο αυτό και δεδομένου του μεγάλου αριθμού των
ενδιαφερομένων, παρέχεται διευκόλυνση στους υπόχρεους, οι
οποίοι, καίτοι εκπλήρωσαν επί της αρχής την υποχρέωσή τους,
που συνίσταται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης,
κατά το χρονικό διάστημα που όριζε το προηγούμενο νομοθετικό
καθεστώς, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες υποβολής
εκπρόθεσμης δήλωσης, λόγω της μη εκ νέου επιβεβαίωσης αυτής
εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος.
Προκειμένου να υποβάλουν τις Δηλώσεις αυτές, θα
ακολουθήσουν τη συνήθη διαδικασία υποβολής, αφού συνδεθούν
στην εφαρμογή υποβολής στο www.pothen.gr.
Η υποβολή γίνεται,

είτε:

α. επιλέγοντας την δήλωση του αντίστοιχου έτους από την
επιλογή «Προβολή Δηλώσεων» και μετά Επεξεργασία,
β. σε περίπτωση που έχετε προβεί σε διαγραφή αυτής, θα
προχωρήσετε σε δημιουργία νέας δήλωσης του έτους αυτού και θα
συμπληρώσετε και οριστικοποιήσετε τη δήλωση αυτή. Σε κάθε
περίπτωση συμβουλευτείτε για την ενημέρωσή σας τις
«Ειδοποιήσεις» πάνω δεξιά μέρος της οθόνης που εμφανίζεται
μετά την είσοδό σας στο σύστημα.
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