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ΘΔΜΑ: «Απνζηνιή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

δειψζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2008»  

 

 Δλ φςεη ηεο νινθιήξσζεο έθδνζεο εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ Δ.Σ.ΑΚ. 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, παξαθαινχκε λα απνζηείιεηε κέρξη ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ 2010 

ζηε Γ.Γ.Π.. ηηο δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2008, πνπ ππεβιήζεζαλ 

ζηελ ππεξεζία ζαο είηε γηα δηφξζσζε εθθαζαξηζηηθνχ Δ.Σ.ΑΚ. έηνπο 2008 είηε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3842/2010 θαη δελ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ηα ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ εληχπνπ.  

Η απνζηνιή ησλ δειψζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηηο Γ.Ο.Τ. ζε εζεινληηθή βάζε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη δειψζεηο ζηνηρείσλ 

αθηλήησλ (Δ9) πνπ δελ ζα απνζηαινχλ, θα εκκαθαπιζθούν από ηιρ Γ.Ο.Τ. μέσπι 

ηην 15
η
 Οκηωβπίος 2010, κέζσ ηεο κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΟΠ – 

Πεξηνπζηνιφγην.   

 

Δηδηθφηεξα απνζηέιινληαη:  
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 Α. Γηλώζειρ ζηοισείων ακινήηων (Δ9) έηοςρ 2008 θςζικών 

πποζώπων πος ςποβλήθηκαν ζύμθωνα με ηην ΠΟΛ 1143/2008 

Α.Τ.Ο.Ο. 

 

Γειψζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ειέγρνληαη πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπο σο πξνο 

ηα ζεκεία πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ ΠΟΛ 1025/2010 εγθχθιην, θαη ζηε ζπλέρεηα 

γίλεηαη ηαθηνπνίεζε ησλ δειψζεσλ ζε δέκαηα ησλ 100. Καηά ηελ απνζηνιή ε 

έλδεημε πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζε θάζε δέκα είλαη:  

 «Γηλώζειρ Δ9 έηοςρ 2008 θςζικών πποζώπων πος 

ςπεβλήθηζαν ζύμθωνα με ηην ΠΟΛ 1143/2008 Α.Τ.Ο.Ο.» 

 

Τπελζπκίδεηαη πσο δεν αποζηέλλονηαι: 

α) αηηήζεηο επαλεθθαζάξηζεο νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα 

Τπνδείγκαηα 1, 2 ή 3 ηεο ΠΟΛ 1143/2008 Α.Τ.Ο.Ο.  

β) δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ φηαλ ν ππφρξενο έρεη ππνβάιιεη θαη θάπνην 

απφ ηα αλσηέξσ Τπνδείγκαηα. Οη δειψζεηο θαη ηα ππνδείγκαηα απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαηαρσξνχληαη κε απφιπηε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη 

εθθαζαξίδνληαη απφ ηηο Γ.Ο.Τ. 

γ) πεξηζζφηεξεο απφ κία δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2008 ηνπ ηδίνπ 

ππνρξένπ. Οη δειψζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαηαρσξνχληαη 

κε απφιπηε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη εθθαζαξίδνληαη απφ ηηο Γ.Ο.Τ. 

 

 

Β. Γηλώζειρ ζηοισείων ακινήηων (Δ9) έηοςρ 2008 θςζικών 

πποζώπων πος ςποβλήθηκαν ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 

53 ηος ν. 3842/2010. 

 

Γειψζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπο πξέπεη λα ειέγρνληαη 

σο πξνο ηα ζεκεία πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ ΠΟΛ 1025/2010 εγθχθιην κε εμαίξεζε 

ηελ αλαγξαθή ηνπ ΑΣΑΚ, ηελ πεξίπησζε 10 (ππνρξεσηηθή αλαγξαθή ηνπ θσδηθνχ 

κεηαβνιήο) ηνπ πίλαθα 1 θαη ηελ πεξίπησζε 8 (ππνρξεσηηθή αλαγξαθή ηνπ θσδηθνχ 

κεηαβνιήο) ηνπ πίλαθα 2. 



 

 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δειψζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζην «ΔΙΓΟ 

ΓΗΛΩΗ» πξέπεη λα είλαη δηαγξακκηζκέλε κφλν ε επηινγή «ΑΡΥΙΚΗ».  

 

Οη δειψζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο απνζηέιινληαη μερσξηζηά απφ ηηο 

δειψζεηο ησλ άιισλ νκάδσλ, σο αθνινχζσο: 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ζα γίλεηαη ηαθηνπνίεζε ησλ δειψζεσλ ζε 

δέκαηα ησλ 100 θαη ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε  πνπ αθνξά ην δέκα σο εμήο: 

 

«Γηλώζειρ Δ9 έηοςρ 2008 θςζικών πποζώπων πος 

ςπεβλήθηζαν ζύμθωνα με ηο άπθπο 53 ηος ν.3842/2010» 

 

 

Σπόπορ αποζηολήρ ηων δηλώζεων ζηη ΓΓΠ 

 

Μεηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηε δεκαηνπνίεζε ηνπο νη δειψζεηο ζα 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζάθνπο ή θηβψηηα, ηα νπνία δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ 

νπνηαδήπνηε άιια θνξνινγηθά ζηνηρεία. 

Έμσ απφ ηα θηβψηηα ή ηνπο ζάθνπο λα αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε ηεο  

Γ.Γ.Π.., αλάινγα κε ηνλ ηξφπν απνζηνιήο: 

 

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

β) γηα απνζηνιή κε άιιν ηξφπν Θεζζαινλίθεο & Υαλδξή 1 - Σ.Κ.18346 

Μνζράην θαη ε έλδεημε «ΓΗΛΩΔΙ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΔΣΟΤ 2008», 

ψζηε λα κε ζπγρένληαη κε θηβψηηα εκπνξεπκάησλ. 

 

Κάζε απνζηνιή ζα ζπλνδεχεηαη κε ζρεηηθφ έγγξαθν "ΜΔ ΑΠΟΓΔΙΞΗ" πνπ 

ζα είλαη κέζα ζην ζάθν θαη ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ην πεξηερφκελν 

απηνχ. 

  Η απνζηνιή απηψλ ζα γίλεη σο αθνινχζσο: 

  α) Οη Γ.Ο.Τ. πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο ηέσο Γηνίθεζεο Πξσηεπνχζεο 

ζα ζηέιλνπλ ηηο δειψζεηο ζηε  Γ.Γ.Π.., 32
ε
 Γ/λζε ΣΜΗΜΑ Β΄ κε ηνλ επηκειεηή ηεο 

Γ.Ο.Τ. ή ππάιιειν απηήο θαη ΟΥΙ ηασςδπομικά. 



 

 

 β) Η απνζηνιή ησλ δειψζεσλ απφ ηηο ππφινηπεο Γ.Ο.Τ. ζα γίλεηαη κε ην 

ηαρχηεξν θαη αζθαιέζηεξν κεηαθνξηθφ κέζν, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ. 

 

ηελ ηειεπηαία απνζηνιή ησλ δειψζεσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα 

απνζηέιιεηαη θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα 1 ζηε Γηεχζπλζε 

Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ κε παξάιιειε θνηλνπνίεζε ζηε Γ.Γ.Π..  

 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα ζεκεία ειέγρνπ δηφηη ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ είλαη δπλαηή ε εθθαζάξηζε ησλ δειψζεσλ Δ.Σ.ΑΚ. έηνπο 2008 απφ ηε 

Γ.Γ.Π.., επηζηξέθνληαη ζηηο Γ.Ο.Τ θαη πξέπεη λα εθθαζαξίδνληαη απφ ηηο Γ.Ο.Τ. 

ενηόρ 15νθημέπος απφ ηελ επηζηξνθή ηνπο. 

  

Οη επηζεσξεηέο ησλ Γ.Ο.Τ., παξαθαινχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο σο πξνο ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ εκεξνκεληψλ θαη λα 

παξέρνπλ ηελ ζπλδξνκή ηνπο γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ 

ζε θνξνινγηθέο αξρέο πνπ επνπηεχνπλ. 

 

      Αθξηβέο Αληίγξαθν        Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο Φνξνινγίαο 

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο    Γεκήηξεο ηακαηφπνπινο 

 

 

 


