
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α. 1035 
   Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων 

ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων 

έτους 2023 και επόμενων ετών.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1.α. του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 «Φό-

ρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μετα-
βολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 312),

β) των άρθρων 1 έως 8 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φό-
ρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 287),

γ) του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση 
φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδια-
φυγής και άλλες διατάξεις» (Α’ 58), 

δ) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, 
Α’ 206), εφεξής ΚΦΔ,

ε) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 
αυτού,

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),

ζ) των ΠΟΛ 1052/2014 (Β’ 389) και ΠΟΛ 1200/2014 
(Β’ 2444) αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό-
δων (ΓΓΔΕ) σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων, τον τρόπο αναγραφής των 
ακινήτων, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και 
διαδικασία υποβολής της.

2) Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), την υπ’ αρ. 39/3/ 30.11.2017 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 

και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3) Την ανάγκη συμπλήρωσης των ΠΟΛ 1052/2014 και 
ΠΟΛ 1200/2014 αποφάσεων ΓΓΔΕ ως προς τον τρόπο 
αναγραφής ακινήτων στις περιπτώσεις ψιλής κυριότητας 
ή επικαρπίας, κτισμάτων, μελλοντικών ή μη αποπερατω-
μένων, ανεγειρόμενης οικοδομής που μεταβιβάζονται 
από κατασκευαστή, καθώς και οικοπέδων και γηπέδων 
που βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανά-
πτυξης Δημοσίων Ακινήτων του ν. 3986/2011 ή εντός 
Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του ν. 4062/2012, 
μέχρι τη μεταβίβαση τους από το φορέα της επένδυσης 
προς τρίτους.

4) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον Προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων, έχει ως 
το συνημμένο υπόδειγμα (έντυπο Ε9), το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Κατά την αναγραφή στη δήλωση στοιχείων ακινή-
των δικαιωμάτων ψιλής κυριότητας επί ακινήτων ή δικαι-
ωμάτων επί ακινήτων που εξομοιώνονται φορολογικά 
με ψιλή κυριότητα, αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ 
του επικαρπωτή.

3. Κατά την αναγραφή στη δήλωση στοιχείων ακινή-
των δικαιωμάτων επί οικοπέδου ή γηπέδου τα οποία 
βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης 
Δημοσίων Ακινήτων του ν. 3986/2011 ή εντός Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του ν. 4062/2012, μέχρι τη 
μεταβίβασή τους από τον φορέα της επένδυσης προς τρί-
τους, συμπληρώνονται επιπλέον στοιχεία για την ένταξή 
τους στο αντίστοιχο φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της περ. δ) της παρ. 1 και της περ. η) 
της παρ. 2 της ενότητας Β’ του άρθρου 4 ν. 4223/2013. 
Ειδικότερα, εάν πρόκειται για οικόπεδο στη στήλη 32 
«ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» του Πίνακα 1 της δήλωσης στοι-
χείων ακινήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 
9, ενώ εάν πρόκειται για γήπεδο, στη στήλη 26 «ΕΙΔΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» του Πίνακα 2 της δήλωσης στοιχείων ακι-
νήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 5.

4. Κατά την αναγραφή στη δήλωση στοιχείων ακι-
νήτων δικαιωμάτων επί κτίσματος, μελλοντικού ή μη 
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αποπερατωμένου, ανεγειρόμενης οικοδομής σε οποιο-
δήποτε στάδιο, εφόσον η μεταβίβαση έχει γίνει από 
κατασκευαστή, ο οποίος έχει υποχρέωση να το αποπε-
ρατώσει με βάση τον τίτλο κτήσης, στη στήλη 10 «ΕΙΔΙ-
ΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» του Πίνακα 1 της δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 89 
«Κτίσμα μελλοντικό ή μη αποπερατωμένο που έχει απο-
κτηθεί από κατασκευαστή».

Ειδικότερα, εφόσον κατά την 1η Ιανουαρίου του 
έτους φορολογίας δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κα-
τασκευής του κτίσματος (μελλοντικό κτίσμα), στη στήλη 
9 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» του Πίνακα 1 της δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός 
αριθμός που αναφέρεται σε οικόπεδο και στη στήλη 10 
«ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» του Πίνακα 1 συμπληρώνεται ο 
κωδικός αριθμός 89. Από την κατασκευή του σκελετού 
του κτίσματος και μέχρι και το αντίστοιχο στάδιο αποπε-
ράτωσης ανά κατηγορία ακινήτου (μη αποπερατωμένο 
κτίσμα), εφόσον το ακίνητο δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτη-
θεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι 
κενό, συμπληρώνονται αθροιστικά οι ενδείξεις:

- στη στήλη 10 «ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» του Πίνακα 1 
αναγράφεται ο κωδικός αριθμός 89,

- στη στήλη 30 «ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΟ» του Πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη ΟΧΙ για τα 
μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ή, αν αναγραφεί η έν-
δειξη ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο αριθμός της εργοταξιακής 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και

- στη στήλη 32 «ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» του Πίνακα 1 συ-
μπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 8 «Κενό κτίσμα».

5. Κατά τα λοιπά, ως προς τον τρόπο αναγραφής των 
ακινήτων, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και 
τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινή-
των, ισχύουν τα οριζόμενα στις ΠΟΛ.1052/17.2.2014 και 
ΠΟΛ. 1200/2014 αποφάσεις ΓΓΔΕ.

6. Στην παρούσα επισυνάπτεται ένα (1) υπόδειγμα, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

7. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για δηλώσεις 
στοιχείων ακινήτων έτους 2023 και επομένων, με την 
επιφύλαξη της παρ. 2, η οποία εφαρμόζεται για δηλώ-
σεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της πα-
ρούσας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2023

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02018312303230008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




