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EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΟΛ 1059/2014 
 
Θέµα: ∆ιαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων. 
 
Με αφορµή την ΠΟΛ.1047/12.2.2014 απόφαση του ΓΓ∆Ε, σχετικά µε τον καθορισµό 
οργάνου της Φορολογικής ∆ιοίκησης για την αποδοχή ή µη εκπρόθεσµων 
τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων 
καθώς και τη διαδικασία έκδοσης της οικείας πράξης, καθώς και ερωτήµατα που 
τέθηκαν στην Υπηρεσία µας, παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες και παρακαλούµε για 
την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους: 
 
Οι τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων 
υποβάλλονται υποχρεωτικά µέσω διαδικτύου για τα έτη 2011 έως 2013. 
 
Οι τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων έτους 
2010 καθώς και οι δηλώσεις Ε9 που υποβάλλονται από κληρονόµους αποβιωσάντων 
υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στη ∆.Ο.Υ. 
 
1. ∆ιαχείριση εµπρόθεσµων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 
 
Τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται εµπρόθεσµα 
µέσω διαδικτύου, για διόρθωση φόρου ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους, 
αντιµετωπίζονται ως εµπρόθεσµες αρχικές, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κ.Φ.∆., και 
ο φόρος προσδιορίζεται από τη ∆ΗΛΕ∆, σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  
 
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τις δηλώσεις Ε9 που είχαν παραληφθεί 
εµπρόθεσµα για την ίδια ως άνω αιτία από τις ∆.Ο.Υ. 
 
Υπενθυµίζεται ότι εµπρόθεσµες είναι οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, που 
υποβάλλονται για διόρθωση της αρχικής δήλωσης – εκκαθαριστικού σηµειώµατος 
Φ.Α.Π. του οικείου έτους, µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες, 
ηµέρα του τέταρτου µήνα από τον επόµενο του µήνα της αρχικής εκκαθάρισης. 
 
2. ∆ιαχείριση εκπρόθεσµων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 



 

 

  
Για την αποδοχή ή την απόρριψη τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 που υποβάλλονται 
εκπρόθεσµα µέσω διαδικτύου, για διόρθωση φόρου ακίνητης περιουσίας των ετών 
2011 έως 2013, ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία: 
 
α) στις περιπτώσεις που το αποτέλεσµα του διορθωτικού προσδιορισµού φόρου είναι 
χρεωστικό ή µηδενικό, εκδίδεται ηλεκτρονικά από το Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Εσόδων η σχετική πράξη προσδιορισµού του φόρου συνοδευόµενη από την έκθεση 
ελέγχου. 
 
β) στις περιπτώσεις που το αποτέλεσµα του διορθωτικού προσδιορισµού φόρου είναι 
πιστωτικό, ο φορολογούµενος ενηµερώνεται µέσω της εφαρµογής «ΟΠΣ 
Περιουσιολόγιο» ή µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την υποχρέωση 
προσκόµισης των σχετικών παραστατικών. Εφόσον ο αρµόδιος προϊστάµενος της 
∆.Ο.Υ.: 
 
β1) αποδεχτεί συνολικά τις αιτιάσεις του φορολογουµένου, ενηµερώνει άµεσα για την 
αποδοχή του αιτήµατος τη ∆ΗΛΕ∆ µέσω τηλεοµοιοτυπίας, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο υπόδειγµα, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να εκτυπώσει την πράξη 
διορθωτικού προσδιορισµού, την οποία στη συνέχεια αποστέλλει µε συστηµένη 
επιστολή στο φορολογούµενο συνοδευόµενη από τη σχετική έκθεση ελέγχου. 
 
β2) απορρίψει συνολικά ή µερικά τις αιτιάσεις του φορολογουµένου, του αποστέλλει 
µε συστηµένη επιστολή την πράξη απόρριψης της εκπρόθεσµης τροποποιητικής 
δήλωσης. Στη συνέχεια ενηµερώνει άµεσα για την απόρριψη του αιτήµατος τη 
∆ΗΛΕ∆ µέσω τηλεοµοιοτυπίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα, ώστε να του 
δοθεί η δυνατότητα να επαναφέρει οίκοθεν την περιουσιακή κατάσταση καθώς και τη 
δήλωση/εκκαθάριση ΦΑΠ του φορολογουµένου στην προγενέστερη µορφή αυτής 
(όπως είχε διαµορφωθεί πριν την υποβολή της απορριφθείσας ολικά ή µερικά 
εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης). 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας  
 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 
Θεοχάρης Θεοχάρης 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
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ΠΡΟΣ : Τη ΔΗΛΕΔ
   Τμήμα Α΄
   Ιδίου Υπουργείου 
   (fax: 213 133 2209 ή 
           213 133 2219) 

Θέμα: «Αποστολή ΑΦΜ για αποδέσμευση ενεργειών»

Σας αποστέλλουμε τους εξής ΑΦΜ:

ΑΦΜ ΕΤΟΣ * ΑΠΟΔΟΧΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
**

και παρακαλούμε για τη χορήγηση δυνατότητας εκτύπωσης της πράξης διορθωτικού 
προσδιορισμού ή υποβολής οίκοθεν τροποποιητικής δήλωσης. 

Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. _______________

             (υπογραφή, ονοματεπώνυμο και στρογγυλή σφραγίδα) 

(*) Κάθε έτος αναγράφεται σε χωριστή γραμμή
(**) Αναγράφεται κατά περίπτωση η λέξη ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ
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