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ΠΟΛ 1245 
 
ΘΕΜΑ: Θέµατα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων 
φυσικών και νοµικών προσώπων 
 
Σας παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις για τον τρόπο ηλεκτρονικής 
υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών και νοµικών προσώπων και 
παρακαλούµε για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους. 
 
Σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1189/6.9.2011, η ηλεκτρονική υποβολή των 
δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νοµικών προσώπων έτους 2011 
πραγµατοποιείται µέχρι την 22α ∆εκεµβρίου 2011.  
 
Επισηµαίνεται πως τα νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 
υποβολή της δήλωσης Ε9, σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1022/3.2.2011. 
 
Η εφαρµογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έχει 
αναπτυχθεί µε στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ορθότερη δηµιουργία του 
Περιουσιολογίου, γι’ αυτό επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα εκτός από την υποβολή 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων του τρέχοντος έτους (2011) και τη διόρθωση της 
περιουσιακής τους κατάστασης για όσα έτη δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό για την 
ακίνητη περιουσία τους. Έτσι, θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία τόσο των 
φορολογουµένων όσο και των υπηρεσιών, η οποία πιθανόν να προκύψει από 
χειρόγραφες διορθώσεις δηλώσεων µετά τη λήψη του εκκαθαριστικού. 
 
Προς τούτο, για όσους υπόχρεους δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 
2009, δίνεται η δυνατότητα µέσω της εφαρµογής να δουν την περιουσιακή εικόνα 
που έχει δηµιουργηθεί από την επεξεργασία των δηλώσεων Ε9 και εφόσον αυτή δεν 
ανταποκρίνεται στην περιουσιακή τους κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2009 να 
πραγµατοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις. Στη συνέχεια, οι υπόχρεοι 
πραγµατοποιούν διορθώσεις και για τα επόµενα έτη, ώστε η εικόνα της περιουσιακής 
τους κατάστασης να ανταποκρίνεται στην 1η Ιανουαρίου έκαστου έτους φορολογίας. 



 

 

  
Περαιτέρω, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονικά δήλωση Ε9 έτους 2011 
ακόµη και αν έχει ήδη υποβάλει χειρόγραφη δήλωση στη ∆.Ο.Υ. Στην περίπτωση 
αυτή, η χειρόγραφη δήλωση θα αγνοηθεί και ως αρχική υποβληθείσα δήλωση Ε9 
έτους 2011 θα θεωρηθεί η ηλεκτρονικά υποβληθείσα. 
 
Επισηµαίνεται ότι, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9, για την 
πραγµατοποίηση µεταβολών ως προς τα στοιχεία της συζύγου (εισαγωγή ή διαγραφή) 
απαιτείται οι σχετικές µεταβολές να έχουν καταχωρηθεί στο τµήµα µητρώου της 
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. Αν δεν έχει προηγηθεί η ενηµέρωση στο µητρώο, δεν είναι δυνατή η 
ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης. 
 
Στις ακόλουθες περιπτώσεις, για τεχνικούς λόγους, η δήλωση Ε9 δεν υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά αλλά χειρόγραφα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής χωρίς την επιβολή προστίµου: 
 
α. Όταν ο υπόχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται και 
η ενηµέρωση του τµήµατος µητρώου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. του υποχρέου. 
 
β. Όταν το υπόχρεο νοµικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης. 
 
γ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που λόγω αποδεδειγµένης αδυναµίας της εφαρµογής 
ηλεκτρονικής υποβολής δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης από τον υπόχρεο. 
 
Τέλος, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµπλήρωση του περιεχοµένου των δηλώσεων 
στοιχείων ακινήτων ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί µε την Α.Υ.Ο.Ο. 
ΠΟΛ.1150/28.12.2004 και τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1001/4.1.2005 και 
ΠΟΛ.1047/10.3.2005. 
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