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 Δήλωση Ε9 – ΕΝ.Φ.Ι.Α.  

 

1. Ε 
Ποιεσ υπθρεςίεσ παρζχονται ςτα Φυςικά πρόςωπα (Φ.Π.) μζςω τθσ εφαρμογισ του 
Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Περιουςιολογίου; 

 Α 
Από τθν υπθρεςία αυτι τα Φυςικά πρόςωπα μποροφν να υποβάλλουν: 

 Διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) διαρκοφσ ενθμζρωςθσ 

 Αρχικζσ και τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ Ε9 για τα ζτθ 2010 και μετά  
Επίςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ ατομικοφ εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ Φ.Α.Π. 
για τα ζτθ 2010 ζωσ 2013 και πράξθ Διοικθτικοφ/Διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ζτθ  2014 και μετά, εφόςον ζχουν εκδοκεί. 
το τρζχον ζτοσ, μπορείτε να εκτυπϊςετε Πιςτοποιθτικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρκρο 54Α του Ν. 
4174/2013). 

  

 
2. Ε 

Ποιεσ υπθρεςίεσ παρζχονται ςτα Νομικά πρόςωπα (Ν.Π.) μζςω τθσ εφαρμογισ του  
Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Περιουςιολογίου; 

 Α 
Από τθν υπθρεςία αυτι τα Νομικά πρόςωπα μποροφν να υποβάλλουν: 

 Διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) διαρκοφσ ενθμζρωςθσ 

 Αρχικζσ και τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ Ε9 για τα ζτθ 2011 και μετά  
Επίςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ πράξθσ Διοικθτικοφ / Διορκωτικοφ 
προςδιοριςμοφ φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ζτθ  2014 και μετά, εφόςον ζχουν εκδοκεί. 
το τρζχον ζτοσ, μπορείτε να εκτυπϊςετε Πιςτοποιθτικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρκρο 54Α του 
Ν.4174/2013). 
ασ επιςθμαίνουμε ότι για το ζτοσ 2013, υφίςταται θ υποχρεωτικι θλεκτρονικι 
υποβολι διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) των Ν.Π., ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται θ 
περιουςιακι τουσ κατάςταςθ, όπωσ αυτι υφίςταται κατά τθν 1θ Ιανουαρίου (ΠΟΛ 
1072/11-04-2013). 

  

 
3. Ε 

Ποια φυςικά ι νομικά πρόςωπα ζχουν υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ ςτοιχείων  
ακινιτων (Ε9) διαρκοφσ ενθμζρωςθσ; 

 Α 
Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που από τθν 01/01/2015 και μετά ζχει μεταβολζσ ςτθν 
περιουςιακι του κατάςταςθ, υποχρεοφται ςε υποβολι διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων 
εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ μεταβολισ αυτισ, πλθν τθσ 
κλθρονομιάσ, για τθν οποία ο κλθρονόμοσ υποχρεοφται ςε υποβολι διλωςθσ ςτοιχείων 
ακινιτων εντόσ τριάντα θμερϊν (30) από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ για αποποίθςθ τθσ 
κλθρονομιάσ. 
Οι μεταβολζσ που πραγματοποιοφνται από 01/01/2015 και μετά, δεν δθλϊνονται πλζον 
από τουσ φορολογοφμενουσ το επόμενο ζτοσ από το ζτοσ μεταβολισ, αλλά άμεςα ςτο 
τρζχον ζτοσ. Με αυτό τον τρόπο, μζςω τθσ υποβολισ Ε9 κα υπάρχει διαρκισ ενθμζρωςθ 
τθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ με τισ μεταβολζσ που ζχουν επζλκει. 

  

 
4. Ε 

Πότε πρζπει να υποβλθκεί διλωςθ Ε9 ζτουσ 2018 (διαρκοφσ ενθμζρωςθσ); 

 Α 
Ε9 ζτουσ 2018 υποβάλλεται όταν πραγματοποιοφνται μεταβολζσ εντόσ του ζτουσ 2017 
(01/01/2017 ζωσ 31/12/2017) και πρζπει να δθλϊνονται ςτισ προκεςμίεσ που 
αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ – απάντθςθ.   

  

 
5. Ε 

Σι είδουσ μεταβολζσ δθλϊνονται ςτο Ε9 ζτουσ 2018 (διαρκοφσ ενθμζρωςθσ); 



 

 ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

www.aade.gr 

Σελευταία Ενθμζρωςθ: 7/4/2017 4:14 μμ ςελ. 2/7 Διλωςθ Ε9 – ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 

 Α 
Δθλϊνεται κάκε είδουσ μεταβολι όπωσ απόκτθςθ, ςφςταςθ, πϊλθςθ κ.λπ. που 
πραγματοποιείται από 01/01/2017 και μετά, θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα να 
τροποποιθκεί θ περιουςιακι κατάςταςθ του φορολογοφμενου. 

  

 
6. Ε 

Μπορϊ μζςω του Ε9 διαρκοφσ ενθμζρωςθσ να δθλϊςω μία μεταβολι που ζγινε εντόσ 
του τρζχοντοσ ζτουσ,  αλλά και να κάνω διορκϊςεισ τθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ για 
μεταβολζσ που πραγματοποιικθκαν ςε προθγοφμενα ζτθ; 

 Α 
Όχι δεν μπορείτε να το κάνετε μζςω τθσ ίδιασ διλωςθσ. το Ε9 διαρκοφσ ενθμζρωςθσ 
υποβάλλονται δθλϊςεισ Ε9 μόνο για τισ  μεταβολζσ που ζγιναν εντόσ του τρζχοντοσ 
ζτουσ. Εάν όμωσ διαπιςτϊςετε ότι πρζπει να προβείτε και ςε άλλεσ διορκϊςεισ τθσ 
περιουςιακισ ςασ κατάςταςθσ, που αφοροφν μεταβολζσ παλαιότερων ετϊν, κα πρζπει 
να ακολουκιςετε τα παρακάτω βιματα:  

 Θα επιλζξετε το ζτοσ που κζλετε να υποβάλλετε διλωςθ (για παλαιότερεσ 
μεταβολζσ) και αφοφ τθν οριςτικοποιιςετε, μπορείτε να τθν μεταφζρετε ςτα 
επόμενα ζτθ μζχρι και το ζτοσ 2018 για να ενθμερωκεί με ορκό τρόπο θ 
τρζχουςα περιουςιακι εικόνα. 

 Όταν διορκϊςετε τθν τρζχουςα περιουςιακι εικόνα μζχρι και το ζτοσ 2018 με 
τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω,  ςτθ ςυνζχεια κα υποβάλλετε  Ε9 
διαρκοφσ ενθμζρωςθσ με ξεχωριςτι διλωςθ ςτο ζτοσ  2018 για να δθλωκεί θ 
μεταβολι που πραγματοποιικθκε εντόσ του ζτουσ 2017. 

  

 
7. Ε 

Εάν υποβάλλω μία διλωςθ Ε9 ςε ζνα ζτοσ, μζχρι ποιο ζτοσ κα πρζπει να τθ 
μεταφζρω; 

 Α 
Θα πρζπει να τθ μεταφζρετε ζωσ το ζτοσ 2018, προκειμζνου να ενθμερωκεί με ορκό 
τρόπο θ περιουςιακι εικόνα ςε όλα τα ζτθ. ε κάκε περίπτωςθ, όταν μεταφζρετε 
διλωςθ, κα πρζπει ςτο ζτοσ μεταφοράσ να ελζγχετε τθν προεπιςκόπθςθ περιουςιακισ 
κατάςταςθσ και εφόςον ςυμφωνείτε με αυτι, τότε να προχωράτε ςε οριςτικοποίθςθ τθσ 
μεταφερόμενθσ διλωςθσ. 

  

 
8. Ε 

Σι πρζπει να προςζξω κατά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ Ε9 διαρκοφσ ενθμζρωςθσ; 

 Α 
Θα πρζπει να αναγραφοφν με ιδιαίτερθ προςοχι τα ςτοιχεία που ηθτοφνται κατά τθν 
επιλογι τθσ αιτίασ ειςαγωγισ / μεταβολισ / διαγραφισ ακινιτου και ιδιαιτζρωσ οι 
θμερομθνίεσ *θμ/νία ςυμβολαίου, θμ/νία δθμοςίευςθσ διακικθσ, κ.λπ.] 

  

 
9. Ε 

Ποια πολυγραφθμζνθ διαταγι (ΠΟΛ) ιςχφει για τον τφπο και περιεχόμενο τθσ 
διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9); 

 Α 
Ιςχφει θ ΠΟΛ 1200/15-09-2014. 
 

  

 
10. Ε 

Όταν υποβάλλεται αρχικι / τροποποιθτικι διλωςθ Ε9 για τα ζτθ 2010 ζωσ 2013, πότε 
εκδίδεται θ πράξθ προςδιοριςμοφ Φόρου Ακίνθτθσ Περιουςίασ (Φ.Α.Π.); 

 Α 
Εάν το αποτζλεςμα τθσ εκκακάριςθσ είναι μθδενικό ι χρεωςτικό θ εκκακάριςθ 
πραγματοποιείται από τθ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ςε λίγεσ 
θμζρεσ και ο φορολογοφμενοσ ενθμερϊνεται μζςω θλεκτρονικισ κοινοποίθςθσ.  

  

 
11. Ε 

ε ποιεσ περιπτϊςεισ που υποβλθκεί αρχικι / τροποποιθτικι διλωςθ Ε9 για τα ζτθ 
2010 ζωσ 2013, δεν γίνεται εκκακάριςθ εάν δεν προθγθκεί ζλεγχοσ από τθν αρμόδια 
Δ.Ο.Τ.; 
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 Α 
Εάν από τθν εκκακάριςθ προκφπτει μείωςθ φόρου, κατά τθ ςτιγμι τθσ οριςτικισ 
υποβολισ διλωςθσ Ε9, εμφανίηεται μινυμα ότι θ διλωςθ υποβλικθκε επιτυχϊσ. Για 
τθν οριςτικοποίθςι τθσ όμωσ κα πρζπει να προςκομίςετε τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. 
Μπορείτε από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ να εκτυπϊςετε τθν προςωρινι διλωςθ Ε9, θ 
οποία ζχει ειδικι ςιμανςθ «ΑΚΤΡΟ», διότι δεν ζχει υποβλθκεί οριςτικά και εκκρεμεί 
ζλεγχοσ από τθ Δ.Ο.Τ. 
Μζχρι να γίνει θ διαχείριςθ τθσ διλωςθσ από τθ Δ.Ο.Τ. μπορείτε να ακυρϊςετε τθ 
διλωςθ. 
Όταν προςκομίςετε τα δικαιολογθτικά που κα ςασ ηθτθκοφν από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., θ 
διλωςθ οριςτικοποιείται από αυτιν και εκδίδεται πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου.  

  

 
12. Ε 

Εάν οι διορκϊςεισ τθσ περιουςιακισ εικόνασ πρζπει να γίνουν ςε περιςςότερα του 
ενόσ ζτθ, ποια διαδικαςία ακολουκείται; 

 Α 
Εάν οι διορκϊςεισ που πραγματοποιοφνται αφοροφν περιςςότερα του ενόσ ζτθ, κα 
πρζπει ο φορολογοφμενοσ να ξεκινιςει τθν υποβολι διλωςθσ Ε9 από το πρϊτο 
διακζςιμο ςτθ εφαρμογι ζτοσ που πρζπει θ τροποποίθςθ αυτι να γίνει. 
Όταν επιλζγεται οριςτικοποίθςθ τθσ υποβλθκείςασ διλωςθσ Ε9 ςε ζνα ζτοσ, εάν 
κάποιεσ από τισ διορκϊςεισ που ζγιναν, αφοροφν και επόμενο ζτοσ, τότε δίνεται θ 
δυνατότθτα μεταφοράσ τθσ διλωςθσ αυτισ ςτο επόμενο ζτοσ. Εμφανίηεται παράκυρο 
με ςχετικό μινυμα. 
το επόμενο ζτοσ, θ διλωςθ μεταφζρεται ωσ «προςωρινά» υποβαλλόμενθ και ο 
φορολογοφμενοσ, πρζπει να επιλζξει το ζτοσ αυτό και ςτθ ςυνζχεια τθν καρτζλα 
«υποβολι διλωςθσ Ε9», ϊςτε να μπορζςει να τθν επεξεργαςτεί. 

  

 
13. Ε 

Σι πρζπει να προςζχουμε όταν επιλζγουμε μεταφορά διλωςθσ από ζνα ζτοσ ςε 
επόμενο ζτοσ; 

 Α 
Όταν επιλζγετε μεταφορά διλωςθσ ςτο επόμενο ζτοσ, ςτο ζτοσ που ζγινε θ μεταφορά 
και πριν ξεκινιςει θ επεξεργαςία τθσ προςωρινισ διλωςθσ, πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ 
τθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ όπωσ ζχει διαμορφωκεί από τθν προςωρινι διλωςθ, 
μζςω τθσ προεπιςκόπθςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ. 
Εάν για παράδειγμα μεταφζρετε μία διλωςθ με μία ειςαγωγι ακινιτου ςε επόμενο 
ζτοσ όπου το ακίνθτο ιδθ υπάρχει ςτθν περιουςιακι εικόνα, εάν κάνετε ζλεγχο 
ςφμφωνα με τα παραπάνω κα διαπιςτϊςετε ότι το ακίνθτο υπάρχει δφο φορζσ. 
υνεπϊσ, κα πρζπει να ακυρϊςετε τθν προςωρινι διλωςθ που μεταφζρατε. 

  

 
14. Ε 

Εάν τθ ςτιγμι τθσ οριςτικισ υποβολισ διλωςθσ Ε9 επιλζχκθκε ΟΧΙ ςτθν ερϊτθςθ για 
μεταφορά διλωςθσ ςτο επόμενο ζτοσ ενϊ ζπρεπε να γίνει, πϊσ μπορεί να 
πραγματοποιθκεί; 

 Α 
Εάν ο φορολογοφμενοσ κατά τθ ςτιγμι τθσ οριςτικισ υποβολισ διλωςθσ Ε9, δεν 
επζλεξε μεταφορά τθσ διλωςθσ ςε επόμενο ζτοσ, μπορεί και εκ των υςτζρων από τθν 
καρτζλα «δθλϊςεισ Ε9» να επιλζξει τθ ςυγκεκριμζνθ διλωςθ και ςτθ ςυνζχεια από τισ 
διακζςιμεσ ενζργειεσ, μεταφορά διλωςθσ ςε επόμενο ζτοσ. 
Εάν θ επιλογι «μεταφορά διλωςθσ ςε επόμενο ζτοσ» είναι ανενεργι, ςθμαίνει ότι δεν 
μπορεί να γίνει θ μεταφορά ςτο επόμενο ζτοσ. 

  

 
15. Ε 

Πόςεσ τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ Ε9 μποροφν να υποβλθκοφν για το ίδιο ζτοσ; 

 Α 
Εφόςον είναι διακζςιμθ θ εφαρμογι, μπορείτε να υποβάλλετε όςεσ τροποποιθτικζσ 
δθλϊςεισ Ε9 κρίνετε αναγκαίεσ για τθ διαμόρφωςθ ορκισ περιουςιακισ εικόνασ.  
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16. Ε 

Πότε μπορϊ να υποβάλλω επόμενθ τροποποιθτικι διλωςθ, διότι δεν απεικονίηεται θ 
ορκι περιουςιακι εικόνα; 

 Α 
Εάν μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ τροποποιθτικισ διλωςθσ, διαπιςτωκοφν λάκθ ι 
παραλείψεισ, ζτςι ϊςτε να μθν απεικονίηεται ορκά θ περιουςιακι εικόνα για το 
ςυγκεκριμζνο ζτοσ, μπορεί να υποβλθκεί νζα τροποποιθτικι διλωςθ Ε9, μετά τθν 
ζκδοςθ τθσ πράξθσ προςδιοριςμοφ φόρου τθσ προθγοφμενθσ υποβλθκείςασ 
τροποποιθτικισ διλωςθσ. 
Εάν δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία εκκακάριςθσ τθσ προθγοφμενθσ διλωςθσ, δεν 
μπορεί να υποβλθκεί νζα τροποποιθτικι. Εμφανίηεται ςχετικό μινυμα ςτθν αρχικι 
ςελίδα. 

  

 
17. Ε 

Σι ςυμβαίνει όταν δεν υπάρχουν διακζςιμεσ ενζργειεσ και δεν μπορεί να υποβλθκεί 
διλωςθ Ε9; 

 Α 
τθν περίπτωςθ αυτι, μεταβείτε ςτθν καρτζλα «αρχικι ςελίδα» και διαβάςτε 
προςεκτικά τα μθνφματα που εμφανίηονται. Πικανόν υπάρχει κάποια εκκρεμότθτα και 
γι’ αυτό δεν υπάρχουν διακζςιμεσ ενζργειεσ. 
Πικανζσ εκκρεμότθτεσ: 

 Ζχετε ξεκινιςει ιδθ δθμιουργία διλωςθσ και πρζπει να μεταβείτε ςτθν καρτζλα 
«Τποβολι διλωςθσ» για να τθν επεξεργαςτείτε. 

 Ζχει ξεκινιςει δθμιουργία διλωςθσ από τθ Δ.Ο.Τ., οπότε δεν μπορείτε να 
υποβάλλετε νζα διλωςθ, εάν δεν ολοκλθρωκεί θ επεξεργαςία από τθ Δ.Ο.Τ. 

 Δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ εκκακάριςθσ προθγοφμενθσ διλωςθσ 
που υποβλικθκε είτε θλεκτρονικά είτε ςτθ Δ.Ο.Τ. 

  

 
18. Ε 

Τποβλικθκε οριςτικι διλωςθ Ε9 αλλά διαπιςτϊκθκαν λάκθ. Μπορϊ να τθν 
ακυρϊςω; 

 Α 
Εάν εμφανιςτεί μινυμα ότι θ διλωςθ είναι οριςτικι και εκκρεμεί εκκακάριςθ, δεν 
μπορεί να ακυρωκεί. Μόλισ εκκακαριςτεί, μπορείτε να υποβάλλετε νζα διλωςθ Ε9. 
Εάν κατά τθ ςτιγμι τθσ οριςτικισ υποβολισ διλωςθσ Ε9, εμφανίηεται μινυμα ότι θ 
διλωςθ υποβλικθκε επιτυχϊσ και για να οριςτικοποιθκεί κα πρζπει να προςκομίςετε 
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., μπορείτε από τισ διακζςιμεσ 
ενζργειεσ να ακυρϊςετε τθ διλωςθ.  

  

 
19. Ε 

τθν πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ  φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. εμφανίηεται μινυμα ςτισ 
ειδικζσ επιςθμάνςεισ ότι λόγω ανεπάρκειασ των δθλωκζντων ςτο ζντυπο Ε9 
ςτοιχείων, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ζχει υπολογιςτεί ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ ε του άρκρου 4Α’ 
του ν. 4223/2013 ι/και με τθν ΠΟΛ 1184/2014 απόφαςθ του Γ.Γ.Δ.Ε. Σι ενζργειεσ 
πρζπει να κάνω; 

 Α 
Θα πρζπει να υποβλθκεί τροποποιθτικι διλωςθ Ε9, για να γίνουν οι απαραίτθτεσ 
διορκϊςεισ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, όταν ο χριςτθσ ειςζρχεται ςτθν εφαρμογι, 
εμφανίηεται ςχετικό μινυμα ςτθν καρτζλα «αρχικι ςελίδα». 
Επιλζγετε «Δθμιουργία τροποποιθτικισ διλωςθσ Ε9 μετά από εκκακάριςθ ΕΝ.Φ.Ι.Α.» 
και ςτθ ςυνζχεια «Ελλείψεισ ςτοιχείων ακινιτων για τον υπολογιςμό ΕΝ.Φ.Ι.Α.». από τισ 
διακζςιμεσ ενζργειεσ. 

  

 
20. Ε 

Όταν υποβάλλω τροποποιθτικι διλωςθ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ςε ποιεσ περιπτϊςεισ γίνεται άμεςα 
θ εκκακάριςθ; 

 Α 
Εάν ςτισ τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ  ΕΝΦΙΑ ετϊν 2014 ζωσ 2016, δεν προκφπτει ποςό 
φόρου για καταβολι, ι το αποτζλεςμα τθσ εκκακάριςθσ είναι χρεωςτικό ι προκφπτει 
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μείωςθ φόρου ζωσ και τριακόςια (300) ευρϊ από τθν τελευταία εκδοκείςα διλωςθ 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου, θ εκκακάριςθ πραγματοποιεί-
ται άμεςα από τθ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) και μπορείτε να 
εκτυπϊςετε τθ νζα πράξθ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Για τισ λοιπζσ 
περιπτϊςεισ, κα πρζπει να προθγθκεί ζλεγχοσ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. 

  

 
21. Ε 

Όταν υποβάλλω τροποποιθτικι διλωςθ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ςε ποιεσ περιπτϊςεισ δεν γίνεται 
άμεςα θ εκκακάριςθ και πρζπει να προθγθκεί ζλεγχοσ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ; 

 Α 
Εάν από τθν εκκακάριςθ τθσ τροποποιθτικισ προκφπτει μείωςθ φόρου άνω των 
τριακοςίων (300) ευρϊ από τθν τελευταία εκδοκείςα διλωςθ ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξθ 
διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου, κατά τθ ςτιγμι τθσ οριςτικισ υποβολισ 
διλωςθσ Ε9, εμφανίηεται μινυμα ότι θ διλωςθ υποβλικθκε επιτυχϊσ. Για τθν 
οριςτικοποίθςι τθσ όμωσ κα πρζπει να προςκομίςετε τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 
ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. 
Μπορείτε από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ να εκτυπϊςετε τθν προςωρινι διλωςθ Ε9, θ 
οποία ζχει ειδικι ςιμανςθ «ΑΚΤΡΟ», διότι δεν ζχει υποβλθκεί οριςτικά και εκκρεμεί 
ζλεγχοσ από τθ Δ.Ο.Τ. 
Μζχρι να γίνει θ διαχείριςθ τθσ διλωςθσ από τθ Δ.Ο.Τ. μπορείτε να ακυρϊςετε τθ 
διλωςθ. Όταν προςκομίςετε τα δικαιολογθτικά που κα ςασ ηθτθκοφν από τθν αρμόδια 
Δ.Ο.Τ., θ διλωςθ οριςτικοποιείται από αυτιν και εκδίδεται πράξθ προςδιοριςμοφ 
φόρου. 

  

 
22. Ε 

Όταν το Νομικό πρόςωπο ζχει διακόψει τισ εργαςίεσ του, μπορεί να υποβλθκεί 
θλεκτρονικά θ διλωςθ Ε9; 

 Α 
Όχι δεν μπορεί και θ διλωςθ Ε9  κα πρζπει να υποβλθκεί ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. 

  

 
23. Ε 

Όταν για το Νομικό Πρόςωπο δεν ζχει υποβλθκεί Ε9 για το ζτοσ 2013 τι πρζπει να 
κάνει; 

 Α 
Τποβάλλει υποχρεωτικά θλεκτρονικά τθ διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) ζτουσ 2013, 
ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται θ περιουςιακι του κατάςταςθ, όπωσ αυτι υφίςταται 
κατά τθν 1θ Ιανουαρίου του 2013. τθ ςυνζχεια δίνεται θ δυνατότθτα μεταφοράσ τθσ 
διλωςθσ αυτισ ςε επόμενα ζτθ ωσ προςωρινι διλωςθ όπου μπορεί να τθν 
επεξεργαςτεί (εμφανίηεται ςχετικό μινυμα). 

  

 
24. Ε 

Ποια αλλαγι υπάρχει κατά τθ δθμιουργία διλωςθσ Ε9 των Νομικϊν προςϊπων για το 
ζτοσ 2014 και επομζνων; 

 Α 
Κατά τθ δθμιουργία διλωςθσ Ε9, εμφανίηεται το είδοσ του Ν.Π., δθλαδι εάν είναι 
κερδοςκοπικοφ ι μθ χαρακτιρα βάςει ςτοιχείων που τθροφνται ςτο μθτρϊο του TAXIS. 
Εάν το Ν.Π. είναι μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, πρζπει υποχρεωτικά να επιλεγεί από 
λίςτα θ κατθγορία του Ν.Π. (Ν.Π.Δ.Δ. που εντάςςονται ςτουσ φορείσ τθσ γενικισ 
κυβζρνθςθσ, ΟΣΑ, κ.λπ.). Όςα Ν.Π. κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα είναι Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ 
Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Περιουςία, κα πρζπει να το δθλϊςουν επιλζγοντασ τθν 
αντίςτοιχθ ζνδειξθ που εμφανίηεται. 

  

 
25. Ε 

Σι πρζπει να δθλωκεί υποχρεωτικά κατά τθν ειςαγωγι, μεταβολι ι διαγραφι 
ακινιτου / γθπζδου; 

 Α 
Δθλϊνεται υποχρεωτικά θ αιτία ειςαγωγισ μεταβολισ ι διαγραφισ ακινιτου. Ανάλογα 
με τθν αιτία που επιλζγεται από λίςτα που εμφανίηεται, ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά 
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κάποια πεδία (π.χ. ςε πϊλθςθ ακινιτου ηθτείται αρικμόσ ςυμβολαίου / θμερομθνία, 
Α.Φ.Μ. ςυμβολαιογράφου). 
Ό,τι ςυμπλθρϊνεται ςτα πεδία αυτά, μεταφζρεται αυτόματα ςτισ ςθμειϊςεισ 
φορολογοφμενου και μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ διλωςθσ εμφανίηεται ςτθν 
εκτφπωςθ του Ε9.  

  

 
26. Ε 

ε ποιεσ περιπτϊςεισ θ ςφηυγοσ που δεν είναι πιςτοποιθμζνθ χριςτθσ των υπθρεςιϊν 
του TAXISnet, μπορεί να υποβάλλει διλωςθ Ε9 με τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ του 
Τπόχρεου και πϊσ υποβάλλει το ανιλικο τζκνο; 

 Α 
Η ςφηυγοσ, θ οποία δεν είναι ενεργι χριςτθσ των υπθρεςιϊν του TAXISnet, υποβάλλει 
θλεκτρονικά τθ διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων τθσ, χρθςιμοποιϊντασ για τθν πρόςβαςθ 
ςτο TAXISnet το όνομα χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ του ςυηφγου τθσ, εφόςον 
υπάρχει ζγγαμθ ςχζςθ ςτο μθτρϊο του TAXIS. Από τθν θμερομθνία όμωσ που είτε θ 
ςφηυγοσ αποκτιςει δικοφσ τθσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ, είτε δθλωκεί διακοπι ι διάςταςθ 
τθσ ζγγαμθσ ςχζςθσ ςτο μθτρϊο του TAXIS, δεν είναι πλζον δυνατι θ υποβολι διλωςθσ 
ςτοιχείων ακινιτων τθσ με τθ χριςθ των κωδικϊν του ςυηφγου. 
Η διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) του ανιλικου τζκνου υποβάλλεται με τουσ δικοφσ 
του κωδικοφσ πρόςβαςθσ. 

  

 
27. Ε 

Με ποιο τρόπο δίνεται θ δυνατότθτα με τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ του υπόχρεου, να 
υποβλθκεί και θ διλωςθ Ε9 τθσ ςυηφγου; 

 Α 
Όταν πλθροφνται οι προχποκζςεισ που περιγράφονται πιο πάνω, κατά τθν είςοδο ςτθν 
εφαρμογι εμφανίηεται οκόνθ ςτθν οποία εμφανίηεται και ο Α.Φ.Μ. τθσ ςυηφγου, 
προκειμζνου να διαχειριςτεί τθν περιουςιακι τθσ εικόνα. 
Εάν δεν εμφανίηεται θ οκόνθ αυτι, ςθμαίνει ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ που 
αναφζρονται παραπάνω και κα πρζπει να ειςζλκει ςτθν εφαρμογι με τουσ δικοφσ τθσ 
κωδικοφσ πρόςβαςθσ. 

  

 
28. Ε 

Σι κάνω όταν δε βρίςκω μζςα από τθ λίςτα των οδϊν κάποιον ι κάποιουσ από τουσ 
δρόμουσ που βρίςκεται το ακίνθτό μου; 

 Α 
Θα πρζπει να προχωριςετε ςε εντοπιςμό του ακινιτου ςασ μζςω εμφάνιςθσ χάρτθ, ο 
οποίοσ περιλαμβάνει τισ περιοχζσ για τισ οποίεσ ιςχφει ο αντικειμενικόσ προςδιοριςμόσ 
αξίασ ακινιτου. Εφόςον βρείτε το οικοδομικό τετράγωνο που βρίςκεται το ακίνθτο ςασ, 
το επιλζγετε. 
Εάν βρίςκετε το ςωςτό οικοδομικό τετράγωνο, αλλά θ διεφκυνςθ τθσ οδοφ που 
βρίςκεται το ακίνθτο ςασ υπάρχει μζςα ςτο χάρτθ με άλλθ ονομαςία από αυτι που 
εςείσ γνωρίηετε, τότε επιλζξτε το οικοδομικό τετράγωνο αλλά όταν επιςτρζψετε ςτθ 
φόρμα καταχϊρθςθσ του ακινιτου ςτο πεδίο «Ονομαςία Οδοφ Ακινιτου», αναγράψτε 
τθν ορκι διεφκυνςθ. 

  

 
29. Ε 

Σι κάνω όταν δεν βρίςκω το ακίνθτό μου μζςα ςτον χάρτθ; 

 Α 
Εάν το ακίνθτό ςασ δεν βρίςκεται ςτο χάρτθ, ενδζχεται να βρίςκεται εκτόσ 
Αντικειμενικοφ Προςδιοριςμοφ Αξίασ Ακινιτων και πρζπει να επιλζξετε τθν ζνδειξθ 
«Εκτόσ ΑΠΑΑ». ε κάκε περίπτωςθ, πριν προβείτε ςε αυτι τθν ενζργεια πρζπει να είςτε 
ςίγουροσ/θ ότι το ακίνθτο ςασ είναι εκτόσ ΑΠΑΑ. 

  

 
30. Ε 

Σι κάνω όταν εμφανίηεται μινυμα ότι κάποιο ακίνθτό μου δεν ζχει εντοπιςτεί 
μοναδικά; 
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 Α 
Διαβάςτε προςεκτικά το μινυμα που εμφανίηεται, ςτο οποίο αναφζρεται για ποιο 
ακίνθτο πρζπει να προβείτε ςε εντοπιςμό. το μινυμα αυτό αναφζρεται ο ΑΣΑΚ 
(Αρικμόσ ταυτότθτασ ακινιτου) που χαρακτθρίηει το ακίνθτό ςασ. τθ ςυνζχεια, κα 
πρζπει μζςω υποβολισ διλωςθσ Ε9 να επιλζξετε μεταβολι κτίςματοσ/οικοπζδου για 
τον ςυγκεκριμζνο Α.Σ.ΑΚ. και να εντοπίςετε γεωγραφικά μζςω εμφάνιςθσ χάρτθ το 
ακίνθτο αυτό. 

  

 
31. Ε 

Πϊσ μπορϊ να κάνω προςωρινι αποκικευςθ τθσ διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων;  

 Α 
Δεν χρειάηεται ξεχωριςτι ενζργεια. Η διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) αποκθκεφεται 
προςωρινά αυτόματα μετά από κάκε ολοκλιρωςθ ενζργειασ που κάνετε π.χ. ειςαγωγι 
ακινιτου κ.λπ. 

  

 
32. Ε 

Πϊσ μπορϊ να ανακτιςω τθν προςωρινι διλωςθ που είχα δθμιουργιςει; 

 Α 
Όταν ειςζρχεςτε ςτθν εφαρμογι, επιλζγετε τθν καρτζλα «υποβολι διλωςθσ Ε9» και 
ζτςι ανακτάτε τθν προςωρινι διλωςθ που είχατε δθμιουργιςει. Μπορείτε να τθν 
επεξεργαςτείτε ι να τθν ακυρϊςετε. 

  

 
33. Ε 

Ποιεσ οδθγίεσ ιςχφουν για τον τρόπο ςυμπλιρωςθσ τθσ διλωςθσ Ε9 ζτουσ 2014 και 
επομζνων; 

 Α 
Για τθ ςυμπλιρωςθ του περιεχομζνου των δθλϊςεων ςτοιχείων ακινιτων Ε9 ζτουσ 2014 
και επομζνων ιςχφουν οι οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με τθν ΠΟΛ 1237/11-11-2014. 

  

 
34. Ε 

Ποιεσ οδθγίεσ ιςχφουν για τισ εκπτϊςεισ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετϊν 2015 και 2016; 

 Α 
Για τθ διαδικαςία χοριγθςθσ εκπτϊςεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων 
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ςε φυςικά πρόςωπα, ζτουσ 2015 ιςχφει θ ΠΟΛ 1212/24-09-2015. 
Για τθ διαδικαςία χοριγθςθσ εκπτϊςεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων 
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ςε φυςικά πρόςωπα, ζτουσ 2016 ιςχφει θ ΠΟΛ 1081/13-07-2016,  με τθν 
οποία τροποποιείται θ ΠΟΛ 1212/24-09-2015. 

 


