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ΠΟΛ 1201 
 
Θέµα: ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 
2012  
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, όπως συµπληρώθηκε µε 
τις διατάξεις της παρ. 2 της περ. β του άρθρο 321 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86) περί 
ατοµικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.  

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, µε τις οποίες παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να καθορίζει, µεταξύ άλλων, τον τρόπο 
υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια 
που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών.  

3. Την Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών ΠΟΛ.1061/3.3.2012 (ΦΕΚ 896 Β΄), µε την 
οποία καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) 
φυσικών και νοµικών προσώπων έτους 2012 και δικαιολογητικών εγγράφων που 
υποβάλλονται µε αυτή.  

4. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών YΠΟΙΚ 
07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄), «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη».  

5. Την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας τόσο των φορολογουµένων όσο και των 
υπηρεσιών µε στόχο τη δυνατόν ταχύτερη και ορθότερη δηµιουργία του 
Περιουσιολογίου.  
 



 

 

 6. Το γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού.  
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 
1. Για το έτος 2012 η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται µε τη χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου ατοµικά από κάθε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet.  
 
2. Η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet, 
διαρκούντος του έγγαµου βίου υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων 
ακινήτων της, χρησιµοποιώντας για την πρόσβαση στο Taxisnet το όνοµα χρήστη και 
τον κωδικό πρόσβασης του συζύγου της.  

Από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης του ονόµατος χρήστη και κωδικού πρόσβασης 
από τη σύζυγο, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της 
µε τη χρήση των κωδικών του συζύγου.  

Από την ηµεροµηνία καταχώρισης της διακοπής ή της διάστασης της έγγαµης σχέσης 
στο υποσύστηµα Taxis – Μητρώο διακόπτεται η δυνατότητα χρήσης του ονόµατος 
χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του πρώην ή σε διαστάση συζύγου για υποβολή 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων της πρώην ή σε διάσταση, κατά περίπτωση, συζύγου.  
 
3. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων ανηλίκου προστατευόµενου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε., τέκνου υποβάλλεται από τον υπόχρεο γονέα µε 
τη χρήση του ονόµατος χρήστη και κωδικού πρόσβασης του ιδίου, στο όνοµα του 
ανηλίκου τέκνου.  

Από την ηµεροµηνία ενηλικίωσης του τέκνου δεν είναι δυνατή η χρήση του ονόµατος 
χρήστη και κωδικού πρόσβασης του γονέα για την υποβολή δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων.  

Σε περίπτωση που, µε βάση τα µηχανογραφικά τηρούµενα στοιχεία δεν προκύπτει ο 
υπόχρεος γονέας, η δήλωση υποβάλλεται στο όνοµα του ανηλίκου τέκνου, µετά την 
ενεργοποίηση του ονόµατος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του τέκνου.  
 
4. Παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο – φυσικό πρόσωπο είτε να πραγµατοποιεί 
διορθώσεις σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων είτε να προβεί σε έλεγχο της εικόνας της 
περιουσιακής του κατάστασης, ετών 2010 και 2011, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δήλωση 
– εκκαθαριστικό φόρου επί της ακίνητης περιουσίας για το έτος αυτό.  
 
5. Οι µεταβολές που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία των νοµικών προσώπων για το 
έτος 2012, υποβάλλονται ηλεκτρονικά µε τη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2012.  

Μετά την καταχώρηση των µεταβολών της ακίνητης περιουσίας, η εικόνα της 
περιουσιακής κατάστασης του νοµικού προσώπου πρέπει να ταυτίζεται µε αυτήν της 
1ης Ιανουαρίου 2012.  

Σε περίπτωση εµφάνισης µέρους της ακίνητης περιουσίας του νοµικού προσώπου ή 
σε περίπτωση εµφάνισης λανθασµένων στοιχείων επί των ακινήτων, το νοµικό 
πρόσωπο πραγµατοποιεί υποχρεωτικά τις απαραίτητες µεταβολές, ώστε να 



 

 

 αποτυπώνεται ορθά το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου 
2012.  

Νοµικά πρόσωπα, στην περιουσιακή κατάσταση των οποίων δεν επήλθε µεταβολή 
κατά την 1η Ιανουαρίου έτους 2012, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων του έτους αυτού.  
 
6. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., 
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης αυτής, 
χωρίς την επιβολή προστίµου αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α. Όταν ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012 έχει 
αποβιώσει και έχει ενηµερωθεί το τµήµα µητρώου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. του 
αποβιώσαντος.  

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 ηλεκτρονικής 
εφαρµογής, δεν καθίσταται εφικτή η υποβολή δήλωσης από τον υπόχρεο.  
 
7. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος χρειαστεί αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων που έχει υποβάλει µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω 
διαδικτύου, προσκοµίζει εκτυπωµένη την ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση, 
συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 18 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), 
µε την οποία δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης.  
 
8. Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.  
 

 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας  
 
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών  
Γ. Μαυραγάνης 


