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Υποβολή Καταλόγου Υπόχρεων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 
έως 29.2.2020 

 

Με ενημερωτικό σημείωμα της Γ’ Μονάδας Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, 
υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική καταχώριση των καταλόγων υπόχρεων σε υποβολή Δηλώσεων 
Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) για το έτος 2020 (ελεγχόμενη περίοδος 01.01.2019 έως 
31.12.2019), θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020. 

Μετά την 29η Φεβρουαρίου 2020 τροποποιήσεις ή προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής 
κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2020 δεν θα επιτρέπονται ενώ τυχόν παράλειψη 
του κατά περίπτωση αρμόδιου και υπεύθυνου να καταχωρήσει ηλεκτρονικά τα ως άνω στοιχεία 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. 

Στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2020 πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο 
όσοι απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 01.01.2019 έως 31.12.2019 (ή στις τρεις 
προηγούμενες χρήσεις για τις ειδικές κατηγορίες υπόχρεων όπως δικαστικοί λειτουργοί, βουλευτές, 
κλπ.). 

Υπόχρεοι με περισσότερες από μια ιδιότητες επιβάλλεται να καταχωριστούν σε διακριτές εγγραφές, 
όπου θα φαίνονται ευκρινώς οι διαφορετικές ιδιότητες και οι ημερομηνίες απόκτησής τους. 

Τέλος, σημειώνεται ότι οι φορείς που έχουν αρμοδιότητα σύνταξης των καταστάσεων υπόχρεων 
επιβάλλεται να ενημερώνουν εγκαίρως και ενυπόγραφα όσους συμπεριλαμβάνουν σε αυτές, όπως 
ανάλογα θα πρέπει να τους ενημερώνουν και κατά την απόκτηση της ιδιότητας προκειμένου να 
εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση υποβολής αρχικής Δ.Π.Κ., εντός 90 ημερών. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα https://www.pothen.gr/katalogos.  
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Submission of List with the Persons Liable to File the Source of Funds 
Declaration until 29.2.2020 

 

The recent informative note sent by the Unit for the Audit of the Source of Funds Declarations to the 
competent contact persons, regarding the filing of the list with the data of the persons liable to submit 
the Source of Funds Declarations for the year 2020 (period 01.01.2019 – 31.12.2019), sets that the 
said electronic filling should be effected by 29.2.2020. 

Following said deadline, modifications or additions to the list will not be allowed, whilst the omission 
of the above filing triggers minimum imprisonment of six (6) months. 

The list should include only those individuals who acquired, lost or maintained their capacity from 
1.1.2019 until 31.12.2019. 

Liable persons with more than one capacities should be included in separate lists, in order to 
distinguish their different capacities and their appointment dates. 

Finally, it is stressed that the contact persons, liable to draft and send the list, should previously inform 
in writing the persons to be referred therein, as well as the persons who are liable to submit the initial 
Source of Funds Declaration upon the undertaking of their capacity. 

Further information is provided in the website https://www.pothen.gr/katalogos. 
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