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H αντίστροφη μέτρηση για την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης πόθεν έσχες από
χιλιάδες υπόχρεους πλησιάζει και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ακόμη δεν έχουν εκπληρώσει τη
σχετική υποχρέωση.
Μάλισταγια πολλούς από τους υπόχρεους η σχετική διαδικασία, αν και ηλεκτρονική, αποδεικνύεται
εξαιρετικά χρονοβόρα και γραφειοκρατική με αποτέλεσμα ήδη να υπάρχουν σκέψεις στα αρμόδια
υπουργεία για την χορήγηση παράτασης.
Ηπροθεσμία λήγει στις 15 Ιανουαρίου και τη σχετική δήλωση πρέπει να συμπληρώσουν δεκάδες
ειδικότητες δημοσίων λειτουργών καθώς και οι ιδιοκτήτες και κατέχοντες θέσεις ευθύνης σε μέσα
ενημέρωσης.
Ειδικάγια τις παρακάτω κατηγορίες υπόχρεων η διαδικασία της δήλωσης πόθεν έσχες είναι
δύσκολη και γραφειοκρατική αφού εκτός από τη συμπλήρωση των δεδομένων σε ηλεκτρονική
μορφή θα πρέπει να υποβάλλουν και ηλεκτρονικά μια σειρά εγγράφων και αποδεικτικών τα οποία
είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο για να συγκεντρωθούν, όπως συμβόλαια ακινήτων, βεβαιώσεις
καταθέσεων, κατοχής επενδυτικών προϊόντων κα
Τηνπαραπάνω υποχρέωση έχουν οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής
Κυβέρνησης, οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Συντονιστών
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές και διευθύνοντες σύμβουλοι
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, οι
Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί, ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, οι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι ιδιοκτήτες, βασικοί μέτοχοι,
πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές, καθώς και γενικοί διευθυντές και διευθυντές
ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια
λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση τηλεοπτικών σταθμών, αλλά και οι ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα
πανελλήνιας κυκλοφορίας, θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο αρμόδιο όργανο ελέγχου,
εφάπαξ κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης και στις περιπτώσεις μη αρχικής εφόσον
υπάρχουν μεταβολές επιπρόσθετα δικαιολογητικά.
Νασημειωθεί ότι η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται στο δικτυακό τόπο www.pothen.gr με τους
κωδικούς taxisnet που διαθέτει ο υπόχρεος. Θα πρέπει να συμπληρωθούν και τα στοιχεία της

συζύγου και των τέκνων, όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί με τα υπόλοιπά τους ακόμη και αν είναι
μηδενικά, ακίνητα, κινητά περιουσιακά στοιχεία καθώς και μετρητά και τιμαλφή εφόσον η αξία τους
ξεπερνά τα 30.000 ευρώ.
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