
 

 

 ΠΟΛ.1175/10.7.2013  
Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και 
νοµικών προσώπων έτους 2013 και διαδικασία υποβολής της  

ΠΟΛ 1175/2013 
 
(ΦΕΚ Β' 1850/29-07-2013) 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α) και ειδικότερα της 
παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου, µε τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός 
Οικονοµίας να καθορίζει κατ’ έτος τον τύπο και το περιεχόµενο, τον τρόπο υποβολής 
της δήλωσης στοιχείων ακινήτων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
 
2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών YΠΟΙΚ 07927/ 
ΕΞ 2012 (ΦΕΚ Β' 2574) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών 
Γεώργιο Μαυραγάνη». 
 
3. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
Άρθρο 1 
 
1. Για το έτος 2013 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 παρούσας. 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2013 

2. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου 
ατοµικά από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός 
χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3 της ΠΟΛ.1201/25.10.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 3000 Β΄). 
 
3. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
αποκλειστικά στην περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 
2013 έχει αποβιώσει. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης, σε δύο αντίτυπα, σε έντυπα που 
παρέχονται δωρεάν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, υπογράφεται από όλους τους 
κληρονόµους ή οποιονδήποτε εξ αυτών ή από πληρεξούσιο, που έχει ειδικά 
εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από πληρεξούσιο, συνοδεύεται 
από τα αποδεικτικά έγγραφα της πληρεξουσιότητας. 
 
Άρθρο 2 
 



 

 

 1. Στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2013 εισάγονται, τα ακόλουθα: 
 
α) ο 12ψήφιος Κωδικός Αριθµός Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ), προσωρινός ή 
οριστικός, εφόσον υπάρχει, 
 
β) ο αριθµός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον το ακίνητο την 1η Ιανουαρίου 
2013 ήταν ηλεκτροδοτούµενο ή κατά την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης 
ηλεκτροδοτείται, 
 
γ) η επιφάνεια των κατοικιών – µονοκατοικιών, αποθηκών, γεωργικών κτισµάτων 
επαγγελµατικών στεγών ή άλλων ειδικών κτηρίων που βρίσκονται εντός 
αγροτεµαχίου καθώς και το σύνολο της επιφανείας τους. 
 
δ) το µήκος της πρόσοψης ή το άθροισµα των προσόψεων της επαγγελµατικής στέγης 
ή του οικοπέδου. 
 
2. Στις «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» της δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
υποχρεωτικά 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 ονοµατεπώνυµο και η 
έδρα του συµβολαιογράφου. 
 
ii. Σε περίπτωση εισαγωγής κληρονοµιαίων ακινήτων αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. ή η 
ταυτότητα και το ονοµατεπώνυµο του αποβιώσαντος καθώς και η ηµεροµηνία 
θανάτου αυτού. 
 
iii. Σε περίπτωση µεταβολής που επήλθε σε ακίνητο εντός του έτους 2012, 
αναγράφονται η ηµεροµηνία και ο οικείος αριθµός του παραστατικού (συµβόλαιο, 
άδεια οικοδοµής κ.λπ.) που αποδεικνύει τη µεταβολή. 
 
3. Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. µπορεί να ζητήσει την προσκόµιση οποιουδήποτε 
αποδεικτικού στοιχείου κατά τον έλεγχο της δήλωσης, όταν το κρίνει απαραίτητο. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 


