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                              ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΑΓΑ: 456ΣΖ-ΔΥ3 

Αζήλα, 2- 12 - 2011 

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

& ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 

 

Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8, 

                    10184 Αζήλα 

Πιεξνθνξίεο: 2103375878, 879, 890  

E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr 

             d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr 

FAX: 210 3375 834 

 

 

 

ΠΟΛ: 1245 
 
 
 

 

ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο Απνδεθηώλ 

                      

 

ΘΕΜΑ:  Θέκαηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειώζεσλ ζηνηρείσλ  

αθηλήησλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ  

 

αο παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ 

ηξόπν ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ 

θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη παξαθαινύκε γηα ηελ νξζή θαη 

νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο. 

 

ύκθσλα κε ηελ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1189/2011, ε ειεθηξνληθή 

ππνβνιή ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) θπζηθώλ θαη λνκηθώλ 

πξνζώπσλ έηνπο 2011 πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηελ 22
α
 Γεθεκβξίνπ 2011. 

Δπηζεκαίλεηαη πσο ηα λνκηθά πξόζσπα ππνρξενύληαη απνθιεηζηηθά ζε 
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ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο Δ9, ζύκθσλα κε ηελ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 

1022/2011. 

Ζ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειώζεσλ ζηνηρείσλ 

αθηλήησλ έρεη αλαπηπρζεί κε ζηόρν ηελ όζν ην δπλαηόλ ηαρύηεξε θαη 

νξζόηεξε δεκηνπξγία ηνπ Πεξηνπζηνινγίνπ, γη’ απηό επηηξέπεη ζηα 

θπζηθά πξόζσπα εθηόο από ηελ ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (2011) θαη ηε δηόξζσζε ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο γηα όζα έηε δελ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθό γηα ηελ αθίλεηε 

πεξηνπζία ηνπο. Έηζη, ζα απνθεπρζεί άζθνπε ηαιαηπσξία ηόζν ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ όζν θαη ησλ ππεξεζηώλ, ε νπνία πηζαλόλ λα πξνθύςεη 

από ρεηξόγξαθεο δηνξζώζεηο δειώζεσλ κεηά ηε ιήςε ηνπ 

εθθαζαξηζηηθνύ. 

Πξνο ηνύην, γηα όζνπο ππόρξενπο δελ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθό 

Δ.Σ.ΑΚ. έηνπο 2009, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα κέζσ ηεο εθαξκνγήο λα δνπλ 

ηελ πεξηνπζηαθή εηθόλα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί από ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δειώζεσλ Δ9 θαη εθόζνλ απηή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πεξηνπζηαθή 

ηνπο θαηάζηαζε ηεο 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2009 λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο. ηε ζπλέρεηα, νη ππόρξενη πξαγκαηνπνηνύλ 

δηνξζώζεηο θαη γηα ηα επόκελα έηε, ώζηε ε εηθόλα ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ έθαζηνπ έηνπο 

θνξνινγίαο.  

Πεξαηηέξσ, ν ππόρξενο δύλαηαη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά δήισζε 

Δ9 έηνπο 2011 αθόκε θαη αλ έρεη ήδε ππνβάιεη ρεηξόγξαθε δήισζε ζηε 

Γ.Ο.Τ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ρεηξόγξαθε δήισζε ζα αγλνεζεί θαη σο 

αξρηθή ππνβιεζείζα δήισζε Δ9 έηνπο 2011 ζα ζεσξεζεί ε ειεθηξνληθά 

ππνβιεζείζα. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο 

Δ9, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαβνιώλ σο πξνο ηα ζηνηρεία ηεο 

ζπδύγνπ (εηζαγσγή ή δηαγξαθή) απαηηείηαη νη ζρεηηθέο κεηαβνιέο λα 
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έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην ηκήκα κεηξώνπ ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Τ. Αλ δελ έρεη 

πξνεγεζεί ε ελεκέξσζε ζην κεηξών, δελ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή 

ππνβνιή ηεο δήισζεο. 

 

ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο, γηα ηερληθνύο ιόγνπο, ε δήισζε Δ9 

δελ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά αιιά ρεηξόγξαθα ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. 

κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ρσξίο 

ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ:  

α. Όηαλ ν ππόρξενο ζε δήισζε έρεη απνβηώζεη. ηηο πεξηπηώζεηο 

απηέο απαηηείηαη θαη ε ελεκέξσζε ηνπ ηκήκαηνο κεηξώνπ  ηεο αξκόδηαο 

Γ.Ο.Τ. ηνπ ππνρξένπ.  

β. Όηαλ ην ππόρξεν λνκηθό πξόζσπν έρεη δηαθόςεη ηηο εξγαζίεο 

ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 

γ. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πνπ ιόγσ απνδεδεηγκέλεο αδπλακίαο 

ηεο εθαξκνγήο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή 

δήισζεο από ηνλ ππόρξεν. 

 

Σέινο, ζαο ππελζπκίδνπκε όηη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηζρύνπλ νη νδεγίεο πνπ 

έρνπλ δνζεί κε ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1150/2004 θαη ηηο εγθπθιίνπο ΠΟΛ 

1001/2005 θαη ΠΟΛ 1047/2005. 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν    Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο Φνξνινγίαο 

Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο           Γεκήηξεο ηακαηόπνπινο 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

 

I.  ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

1. Όιεο νη Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Δμαηξεηηθά Δπείγνλ – 

Απνζηνιή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) 

2. Γ/λζεηο θαη Τπνδ/λζεηο Οηθνλνκηθώλ Δπηζεσξήζεσλ 

3. Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

 

II. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α΄ (πεξηπηώζεηο 3, 4) 

2. Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄ (πεξίπησζε 3) 

3. Απνδέθηεο Πίλαθα Σ΄ (πεξηπηώζεηο 2, 7) 

4. Απνδέθηεο Πίλαθα Ε΄ (πεξηπηώζεηο 1, 2, 9) 

5. Απνδέθηεο Πίλαθα Ζ΄ (πεξηπηώζεηο 1 – 7) 

6. Απνδέθηεο Πίλαθα Θ΄ (πεξηπηώζεηο 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,14) 

7. Απνδέθηεο Πίλαθα Η΄ 

8. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΑ΄ 

9. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΒ΄ 

10.  Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΔ΄ 

11.  Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΣ΄ 

12.  Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΕ΄ 

13.  Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΖ΄ 

14.  Απνδέθηεο Πίλαθα ΚΑ΄ (πεξηπηώζεηο 1 – 3) 

15.  Απνδέθηεο Πίλαθα ΚΒ΄ 

16.  Απνδέθηεο Πίλαθα ΚΓ΄ 

17.  Πεξηνδηθό «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε» 
 

III. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Φνξνινγηθώλ & Σεισληαθώλ Θεκάησλ 

4. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηθώλ πζηεκάησλ 

5. Γξαθείν Γεληθνύ Γηεπζπληή Φνξνινγίαο (2 αληίηππα) 

6. Γξαθείνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή ΚΔΠΤΟ 

7. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 

8. Γξαθείν Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

9. Γ/λζε Δθαξκνγώλ Ζ/Τ 

10. Γ/λζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ – Σκήκαηα Α΄, Β΄ (από 3 αληίηππα), 

Φ.Μ.Α.Π. (20 αληίηππα) 

 


