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ΘΕΜΑ: «Απνζηνιή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 

2010.»  

 

αο παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ απνζηνιή ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ 

αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2010 θαη παξαθαινύκε γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε 

εθαξκνγή ηνπο. 

Γειώζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2010 θπζηθώλ θαη λνκηθώλ 

πξνζώπσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο, ζα 

απνζηαινύλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, κέρξη 

ηελ 24
ε
 Σεπηεκβρίοσ 2010. 

Σνλίδεηαη πσο νη δειώζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ πξηλ ηελ απνζηνιή 

ηνπο ζηε Γ.Γ.Π.., ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

mailto:d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr
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 1
ε
 ζειίδα ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ 

Να είλαη ζπκπιεξσκέλα: 

1. ν αξηζκόο θαηαρώξεζεο ηεο δήισζεο θαη ν θσδηθόο ηεο 

αξκόδηαο Γ.Ο.Τ. Πξνζνρή λα δνζεί ζηελ νξζή κεηαθνξά ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ζηελ αλαγξαθή ηνπο κε επαλάγλσζηνπο 

ραξαθηήξεο,  

2. ηα ζηνηρεία Α.Φ.Μ., ΔΠΧΝΤΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ηνπ 

ππνρξένπ. Σν ηεηξαγσλίδην «ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΧ - ΘΑΝΑΣΟΤ 

Φ.Π.» δηαγξακκίδεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο 

απεβίσζε πξηλ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ έηνπο 2010. Δπηζεκαίλεηαη όηη 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα έρεη δεισζεί ν ζάλαηνο θαη ζην 

ηκήκα κεηξώνπ  

3. ηα ζηνηρεία Α.Φ.Μ., ΔΠΧΝΤΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ, 

ηεο ζπδύγνπ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειώλ, ην είδνο ηεο 

ζρέζεο κε ηνλ ππόρξεν, θαζώο θαη ε κεηαβνιή ηεο ζρέζεο, ηελ 

1/1/2010 θαηά πεξίπησζε. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε θάζε θπζηθό 

πξόζσπν αλαγξάθεηαη ν δηθόο ηνπ Α.Φ.Μ. θαη όρη π.ρ. ηνπ 

ππνρξένπ. 

Σν ηεηξαγσλίδην «Γηαγξαθή ιόγσ δηαθνπήο εξγαζηώλ (θηι) 

Ν.Π.» ζπκπιεξώλεηαη κόλν από Ννκηθά Πξόζσπα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δηέθνςαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ή ζπγρσλεύζεθαλ 

πξηλ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2010. 

 

Εζωηερηθό ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

Να έτοσλ ζσκπιερωζεί: 

1. Η ζηήιε 1 κε ηνλ Αξηζκό Σαπηόηεηαο Αθηλήηνπ (Α.Σ.ΑΚ.) όηαλ 

κεηαβάιιεηαη ή δηαγξάθεηαη έλα αθίλεην (θσδηθόο κεηαβνιήο 2 

ή 3). Η ζηήιε 2 (Α/Α) ζπκπιεξώλεηαη κόλο όηαλ εηζάγεηαη λέο 



 

 

 αθίλεηο (θσδηθόο κεηαβνιήο 1). Σνλίδεηαη όηη ππνρξεσηηθά 

πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε κία από ηηο δύν ζηήιεο θαηά 

πεξίπησζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε νη δειώζεηο Δ9 ζα 

επηζηξέθνληαη γηα ζπκπιήξσζε ζηε Γ.Ο.Τ. 

2. Σα ζηνηρεία ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ αθηλήηνπ (ζηήιεο 3, 4, 4α θαη 

5) θαη θαηά πεξίπησζε νη ζηήιεο 6, 7, 8 θαη 26 ηνπ Πίλαθα 1, 

ώζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ πεξηνπζηαθνύ 

δηθαηώκαηνο. 

3. Η ζηήιε «ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ» κε ηνλ αληίζηνηρν 

θσδηθό. Τπελζπκίδεηαη πσο νη ηηκέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε 

ζηήιε απηή είλαη από 1 έσο 13 θαηά πεξίπησζε.  

4. Η ζηήιε «ΔΙΓΙΚΧΝ ΤΝΘΗΚΧΝ» κε ηνπο ππνδεηθλπόκελνπο 

θσδηθνύο, εθόζνλ απαηηείηαη ε αλαγξαθή ηνπο. Τπελζπκίδεηαη 

πσο νη ηηκέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε ζηήιε απηή είλαη από 1 έσο 

6 ή 99 θαη δελ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ δύν ηηκέο 

δηαρσξηζκέλεο κε θόκκα.  

5. Η ζηήιε «ΟΡΟΦΟ» κόλν κε ηνπο ππνδεηθλπόκελνπο θσδηθνύο 

θαη κε έλα κόλν αξηζκό 

6. Οη ζηήιεο πνπ αθνξνύλ έηνο (ζηήιεο 14, 17 θαη 21) πάληα κε 

ηεηξαςήθην αξηζκό. Δηδηθά νη ζηήιεο 17 θαη 21 

ζπκπιεξώλνληαη κόλν εθόζνλ ην είδνο ηνπ εκπξάγκαηνπ 

δηθαηώκαηνο είλαη 2 ή 3.  

7. Οη ζηήιεο πνπ αθνξνύλ ην είδνο εκπξαγκάηνπ δηθαηώκαηνο 

(ζηήιεο 15 θαη 19) – θαηά πεξίπησζε – θαη νη ηηκέο πνπ 

κπνξνύλ λα ιάβνπλ είλαη 1, 2 ή 3.  

8. Οη ζηήιεο πνπ αθνξνύλ πνζνζηό ζπληδηνθηεζίαο (ζηήιεο 16 θαη 

20) κε κέγηζηε ηηκή ην 100 θαη κέρξη πέληε (5) δεθαδηθά ςεθία.  



 

 

 9. Η ζηήιε «ΚΧΓ. ΑΡΙΘΜΟ ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ» κε ηνλ θσδηθό 

αξηζκό ηδηνθηήηε πνπ ππάξρεη πξνεθηππσκέλνο ζηε πξώηε 

ζειίδα ηεο δήισζεο θαη αληηζηνηρεί ζηα ζηνηρεία ηνπ.  

10. Η ζηήιε «ΚΧΓΙΚΟ ΜΔΣΑΒΟΛΗ» κόλν κε ηνλ θσδηθό 1, 2 

ή 3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

Να είλαη πάληα ζσκπιερωκέλα: 

1. Μόλν ε ζηήιε 2 κε ηνλ αύμνληα αξηζκό κε ηνλ νπνίν έρεη 

θαηαρσξεζεί ην αγξνηεκάρην γηα πξώηε θνξά ζηε δήισζε 

ζηνηρείσλ αθηλήησλ. Η ζηήιε πνπ αθνξά ηνλ ΑΣΑΚ πξέπεη λα 

παξακείλεη θελή γηα ην έηνο 2010. 

2. Σα ζηνηρεία ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ αθηλήηνπ (ζηήιεο 3, 4 4
α
 θαη 5) 

ηνπ Πίλαθα 2. 

3. Μηα ηνπιάρηζηνλ από ηηο ζηήιεο 10 έσο 16 ηνπ Πίλαθα 2 κε ηελ 

επηθάλεηα ηνπ αγξνηεκαρίνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε επηθάλεηα 

αλαγξάθεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα θαη όρη ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε κνλάδα κέηξεζεο επηθαλεηώλ (π.ρ. ζηξέκκαηα).  

4. Η ζηήιε «Η ΔΓΑΦΙΚΗ ΔΚΣΑΗ ΔΥΔΙ ΠΡΟΟΦΗ Δ ΟΓΟ»  

κε ηνπο ππνδεηθλπόκελνπο θσδηθνύο.  

5. Η ζηήιε πνπ αθνξά ην είδνο εκπξαγκάηνπ δηθαηώκαηνο (ζηήιε 

18) κε ηνλ αξηζκό 1, 2 ή 3 θαηά πεξίπησζε. 

6. Η ζηήιε πνπ αθνξά ην έηνο γέλλεζεο ηνπ επηθαξπσηή (ζηήιε 

20) κε ηεηξαςήθην αξηζκό. 

7. Η ζηήιε «ΚΧΓ. ΑΡΙΘΜΟ ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ» κε ηνλ θσδηθό 

αξηζκό ηδηνθηήηε πνπ ππάξρεη πξνεθηππσκέλνο ζηε πξώηε 

ζειίδα ηεο δήισζεο θαη αληηζηνηρεί ζηα ζηνηρεία ηνπ.  

8. Η ζηήιε «ΚΧΓΙΚΟ ΜΔΣΑΒΟΛΗ» κε ηνλ θσδηθό 1, 2 ή 3 

θαη κόλν. 

 



 

 

 Τολίδεηαη πως πρέπεη λα δοζεί ηδηαίηερε προζοτή ζηα πεδία ηα 

οποία πρέπεη λα είλαη σποτρεωηηθά ζσκπιερωκέλα, θαηά περίπηωζε. 

Σε αληίζεηε περίπηωζε οη δειώζεης Ε9 ζα επηζηρέθοληαη γηα 

ζσκπιήρωζε ζηε Δ.Ο.Υ. 

 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε απνζηνιή ησλ δειώζεσλ 

ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ έηνπο 2009 κέρξη ηελ 

24
ε
 Σεπηεκβρίοσ 2010, ε νπνία απνηειεί θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα 

ηελ απνζηνιή ησλ δειώζεσλ απηώλ. 

 

Δεκαηοποίεζε ηωλ δειώζεωλ  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, ζα γίλεηαη ηαθηνπνίεζε ησλ 

δειώζεσλ ζε δέκαηα ησλ 100 θαη ζα αλαγξάθεηαη ην έηος θαη ε έλδεημε 

ηεο οκάδας (αξρηθέο-ηξνπνπνηεηηθέο) πνπ αθνξά ην δέκα, σο εμήο.  

Αξρηθέο Γειώζεηο έηνπο 2010 θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ 

Σξνπνπνηεηηθέο Γειώζεηο έηνπο 2010 θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ  

Αξρηθέο Γειώζεηο έηνπο 2010 θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ 

Σξνπνπνηεηηθέο Γειώζεηο έηνπο 2010 θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ  

 ηε ζπλέρεηα νη δειώζεηο ζα ηνπνζεηνύληαη ζε ζάθνπο ή θηβώηηα, ηα 

νπνία δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ νπνηαδήπνηε άιια θνξνινγηθά ζηνηρεία. 

Έμσ από ηα θηβώηηα ή ηνπο ζάθνπο λα αλαγξάθεηαη ε δηεύζπλζε: 

 α) γηα ηαρπδξνκηθή απνζηνιή Σ.Θ.1075 10110 ΑΘΗΝΑ,  

 β) γηα απνζηνιή κε άιιν ηξόπν Θεζζαινλίθεο & Υαλδξή 1 - 

Σ.Κ.18346 Μνζράην  

 θαη ε έλδεημε «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΩΝ 

2009 θαη 2010», ώζηε λα κε ζπγρένληαη κε θηβώηηα εκπνξεπκάησλ.  

Κάζε απνζηνιή ζα ζπλνδεύεηαη κε ζρεηηθό έγγξαθν "ΜΕ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ" πνπ ζα είλαη κέζα ζην ζάθν θαη ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη 



 

 

 ιεπηνκεξώο ην πεξηερόκελν απηνύ. Η απνζηνιή ηνπο ζα γίλεη σο 

αθνινύζσο: 

α)  Οη Γ.Ο.Τ. πνπ εδξεύνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο ηέσο Γηνηθήζεσο 

Πξσηεπνύζεο ζα ζηέιλνπλ ηηο δειώζεηο ζηε  Γ.Γ.Π.., 32
ε
 Γ/λζε ΣΜΗΜΑ 

Β΄ κε ηνλ επηκειεηή ηεο Γ.Ο.Τ. ή ππάιιειν απηήο θαη ΟΦΙ ηατσδροκηθά. 

β) Η απνζηνιή ησλ δειώζεσλ από ηηο ππόινηπεο Γ.Ο.Τ. ζα γίλεηαη 

κε ην ηαρύηεξν θαη αζθαιέζηεξν κεηαθνξηθό κέζν, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο 

πνπ αλαθέξζεθαλ. 

 Η απνζηνιή δειώζεσλ, πνπ ζα γίλνληαη κε άιια κεηαθνξηθά κέζα 

εθηόο ησλ ΔΛ.ΣΑ., ζα αλαθνηλώλνληαη ηειεγξαθηθά ζηε Γ.Γ.Π.., γηα ηελ 

άκεζε θαη αζθαιή παξαιαβή ηνπο. ην ηειεγξάθεκα απηό ζα αλαγξάθεηαη 

θαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηνπ εγγξάθνπ ηεο απνζηνιήο ηνπο. 

ηελ ηειεπηαία απνζηνιή ησλ δειώζεσλ ζηε Γ.Γ.Π.., θάζε Γ.Ο.Τ. 

ζα ζηέιλεη θαη κηα θαηάζηαζε ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα, 

θνηλνπνηώληαο ην παξάιιεια κέζσ ηειενκνηνηππίαο θαη ζηελ Γηεύζπλζε 

Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ, πνπ ζα πεξηέρεη αλαιπηηθά ηηο επί κέξνπο 

απνζηνιέο.  

Οη Δπηζεσξεηέο ησλ Γ.Ο.Τ. λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνύζαο θαη λα παξέρνπλ ηελ ζπλδξνκή ηνπο γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ζα αλαθύςνπλ ζηηο Γ.Ο.Τ. πνπ επνπηεύνπλ. 

 

πλεκκέλα :Μία (1) ζειίδα 

 

 

 Αθξηβέο Αληίγξαθν      Ο Υποσργός Οηθολοκηθώλ 

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο    Γεώργηος Παπαθωλζηαληίλοσ 

 


