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 ΠΡΟΣ:  Ως Πίνακας Αποδεκτών 

 
 
 
ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) 

φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2009, δικαιολογητικών 

εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή και ημερομηνίες υποβολής 

της». 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 23 του ν. 

3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27-12-2005).  

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, με 

τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και 
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 Οικονομικών να καθορίζει κατ έτος τον τύπο και το περιεχόμενο, 

καθώς και τον τρόπο και τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης 

στοιχείων ακινήτων. 

3. Την 1666/ΔΙΟΕ89 (ΦΕΚ 40Β΄/16-1-2009) κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 

περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών. 

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Άρθρο 1 

1. Για το έτος 2009 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης 

στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έχει ως το 

σχετικό υπόδειγμα (έντυπο Ε9), το οποίο επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

2. Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, σε έντυπα που 

παρέχονται δωρεάν από το Δημόσιο, υπογράφεται από τον 

υπόχρεο και τη σύζυγο, εφόσον έχει ακίνητα ή εμπράγματα 

δικαιώματα σε αυτά, ή από τον πληρεξούσιο που έχει ειδικά 

εξουσιοδοτηθεί γι αυτό. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από 

πληρεξούσιο, θα συνοδεύεται από τα αποδεικτικά έγγραφα της 

πληρεξουσιότητας.  

3. Η δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού είναι δυνατό να 

υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό 

χαρτί, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
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 α) οι διαστάσεις του να βρίσκονται μεταξύ των ορίων Α3 

και 11Χ13 ½ in. (280 χιλ. Χ 353 χιλ.), εφόσον 

εμπεριέχονται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία του εντύπου, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσης. 

β) Το χρώμα του εντύπου να είναι αυτό που προβλέπεται για 

το οικείο έτος. 

γ) Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται να είναι 

ευανάγνωστη – έντονη, τα γράμματα και οι αριθμοί να μην 

εφάπτονται μεταξύ τους. 

δ) Οι καταχωρήσεις να μην εφάπτονται ή να καλύπτονται 

από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές του εντύπου. 

ε) Δεν επιτρέπεται η χρήση ομοιωματικών κατά τη 

συμπλήρωση των πινάκων 1 και 2 του εντύπου.  

στ) Δεδομένου ότι το μηχανογραφικό έντυπο είναι συνεχές, 

κατά την υποβολή του στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει: 

1. σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης 

στοιχείων ακινήτων σε μηχανογραφικό έντυπο και 

στο επάνω αριστερό τμήμα της να αναγράφεται ο 

Α.Φ.Μ. του υπόχρεου. 

2. οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου εντύπου να είναι 

συρραμμένες σταθερά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

ενότητα του εντύπου σύμφωνα με την παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου.  

΄ 
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 Άρθρο 2 

1. Στις παρατηρήσεις της δήλωσης στοιχείων ακινήτων αναγράφεται: 

i. Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής 

ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις 

στοιχείων ακινήτων του υποχρέου, ο αριθμός και η 

ημερομηνία του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης, καθώς και 

το όνομα του συμβολαιογράφου.  

ii. Σε περίπτωση εισαγωγής κληρονομιαίων ακινήτων 

αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. ή το ονοματεπώνυμο του 

αποβιώσαντος και η ημερομηνία θανάτου αυτού.  

iii. Σε περίπτωση μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο εντός του 

έτους 2008, αναγράφονται η ημερομηνία και ο οικείος 

αριθμός του  παραστατικού (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής 

κ.λπ.) που αποδεικνύει τη μεταβολή. 

2.  Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση 

οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου κατά τον έλεγχο της 

δήλωσης, όταν το κρίνει απαραίτητο. 

 

Άρθρο 3 

Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2009 υποβάλλονται τις ίδιες 

ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για: 

1. τα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του 

ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), 

2. τις εταιρείες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 64 του 2238/1994, 
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3. τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, σύμφωνα 

με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 107 του ν. 2238/1994. Όσα νομικά 

πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 δεν 

έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, 

υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2009 στις 

προθεσμίες που ορίζονται από την περίπτωση β΄ της παραγράφου 

2 του άρθρου 107 του ν. 2238/1994, 

4. τα νομικά πρόσωπα τα οποία λόγω υπερδωδεκάμηνης χρήσης δεν 

υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με τη λήξη του 

πρώτου τμήματος αυτής (δωδεκάμηνης ή μικρότερης χρονικής 

διάρκειας εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η μεταβολή), μέχρι 

τη δέκατη ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη του οικείου 

ημερολογιακού έτους, 

5. τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος με τη λήξη της εκκαθάρισης ή της διάλυσης την ίδια 

ημερομηνία με αυτή. 

 

Άρθρο 4 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ακριβές Αντίγραφο                       Ο Υφυπουργός Οικονομίας  

                                                                                   και Οικονομικών 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                      Αντώνιος Μπέζας 

 
 
 
 


