
 
 
Άρθρα  
Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι 
ηµιυπαίθριοι στο Ε9  
 
Επιµέλεια  
Επιστηµονική οµάδα TaxHeaven 
 
Ηµεροµηνία πρώτης ανάρτησης: 2.9.2013 
 
Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή 
συµπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2013.  
 
Ι. Ηµεροµηνίες Υποβολής  
 
-Με την απόφαση ΠΟΛ.1159/28.6.2013 καθορίστηκαν εκ νέου οι ηµεροµηνίες 
υποβολής του εντύπου Ε9.  
Συγκεκριµένα: 
-> Υποβολή Ε9 για φυσικά πρόσωπα έως την 15η Σεπτεµβρίου 2013. 
-> Υποβολή Ε9 για Νοµικά  πρόσωπα έως την 30η Νοεµβρίου 2013. 
 
ΙΙ. Υπόχρεοι και µη, υποβολής Ε9 για το 2013  
 
1. Νοµικά πρόσωπα, όπως ρητώς αναφέρει νόµος (άρθρο 23 παράγραφος 1 
3427/2005 όπως ισχύει)  υποχρεούνται µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζει η απόφαση 
(30/11/2013), να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 για όλα τα ακίνητα 
που είχαν στην κατοχή τους την 1.1.2013 και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία 
αυτών, ανεξάρτητα εάν είχαν µεταβολές ή όχι µέσα στο 2012.  
 
2. Φυσικά πρόσωπα µε εµπράγµατα δικαιώµατα σε ακίνητα και αγροτεµάχια, 
ανεξαρτήτως εάν έχουν µεταβολές µέσα στο έτος 2012.  
 
Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει βάσει του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3427/2005 να 
επικαιροποιήσουν υποχρεωτικά τα στοιχεία που αφορούν στα αγροτεµάχια µέχρι την 
ηµεροµηνία που ορίζει η απόφαση (ΠΟΛ.1159/28.6.2013).  
 
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα κατά την οριστικοποίηση της δήλωσης για την 
επικαιροποίηση των αγροτεµαχίων τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουν 
και τον αριθµό παροχής ρεύµατος της ∆.Ε.Η. σε όλα τα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα 
που διαθέτουν (βλέπε και απόφαση ΠΟΛ.1175/10.7.2013 σχετικά µε τα 
ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα), ανεξάρτητα εάν µεταβάλουν στοιχεία των ακινήτων 
αυτών. Ευνόητο είναι ότι εφόσον υφίστανται µεταβολές και στα ακίνητα µέσα στο 
2012, θα πρέπει να δηλωθούν και αυτές. 
 
3. Φυσικά πρόσωπα µε εµπράγµατα δικαιώµατα µόνο σε ακίνητα (όχι αγροτεµάχια) 
τα οποία έχουν µεταβολή µέσα στο έτος 2012.  
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα αφού ολοκληρώσουν τις µεταβολές των ακινήτων, θα 
πρέπει να συµπληρώσουν υποχρεωτικά και τον αριθµό παροχής ρεύµατος της ∆.Ε.Η. 
σε όσα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα διαθέτουν (βλέπε και ΠΟΛ.1175/10.7.2013 



σχετικά µε τα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα). 
 
4. Φυσικά πρόσωπα µε εµπράγµατα δικαιώµατα µόνο σε ακίνητα (όχι αγροτεµάχια) 
τα οποία ∆ΕΝ έχουν µεταβολή µέσα στο 2012.  
 
Τα πρόσωπα αυτά δεν χρειάζεται να προβούν σε καµία ενέργεια καθότι δεν είναι 
υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης ακινήτων για το έτος 2013. ∆εν χρειάζεται δηλαδή να 
οριστικοποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση µέσα από την εφαρµογή της 
ΓΓΠΣ. 
 
 
ΙΙΙ. Τρόπος Υποβολής (ΠΟΛ.1029/15.2.2013) 
 
1. Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013 υποβάλλονται 
µόνο ηλεκτρονικά. 
 
2. Για αποβιώσαντες µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο 
µητρώο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 
 
3. Για νοµικά πρόσωπα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. διακοπή 
εργασιών µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων έτους 2013. 
 
4. 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. 
 
[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].  
 
-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 στη 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. ] 
(ΠΟΛ.1201/25.10.2012) 
 
5. 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. (ΠΟΛ.1175/10.7.2013) 
 
 
ΙV. Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης 
 
Για το έτος 2013 ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
φυσικών και νοµικών προσώπων έχει ως το σχετικό υπόδειγµα (έντυπο Ε9) (βλέπε 
ΠΟΛ.1175/10.7.2013). 
 
 
V. Οδηγίες που ισχύουν για τον τρόπο συµπλήρωσης της δήλωσης Ε9 
 
Για τη συµπλήρωση του περιεχοµένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων ισχύουν οι 
οδηγίες που έχουν δοθεί µε τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1001/4.1.2005 και 
ΠΟΛ.1047/10.3.2005.  
 
Όλες τις αποφάσεις που έχουν κοινοποιηθεί σχετικά µε το Ε9, µπορείτε να τις δείτε 
από τη θεµατική αναζήτηση (στην κεντρική σελίδα του κόµβου) πατώντας το γράµµα 
"Ε" και επιλέγοντας την ενότητα "ΕΤΑΚ- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αποφάσεις για το 
νέο Ε9"  
 
 
VI. Τρόπος αναγραφής αυθαίρετων κτισµάτων, τακτοποιούµενων χώρων και 
κλειστών ηµιυπαίθριων χώρων στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων 
 
 
1. Αυθαίρετα κτίσµατα τα οποία δεν έχουν τακτοποιηθεί µε κάποιο νόµο 
τακτοποίησης αυθαιρέτων 
 
Τα κτίσµατα αυτά αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), σύµφωνα 
µε την πραγµατική τους κατάσταση και τη χρήση τους.  
 
Κλειστοί ηµιυπαίθριοι χώροι προστίθενται στους κύριους χώρους του κτίσµατος. 
 
Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται από το επόµενο έτος, του έτους που 
απεκτήθησαν ή κατασκευάσθηκαν. 
 



Όπως είναι ήδη γνωστό, στην ΠΟΛ.1047/10.3.2005 απόφαση Υπουργού 
Οικονοµικών ρητά ορίζεται ότι σε περίπτωση που τα τετραγωνικά µέτρα κτίσµατος 
υπερβαίνουν αυτά που αναγράφονται στο συµβόλαιο ή την οικοδοµική άδεια, ο 
υπόχρεος, για τις ανάγκες συµπλήρωσης του εντύπου, πρέπει να αναγράψει το 
πραγµατικό γεγονός και όχι ό,τι αναφέρεται στον τίτλο κτήσης ή την οικοδοµική 
άδεια.  
 
Επιπλέον, στην ίδια Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι σε περίπτωση δήλωσης 
αυθαίρετων κτισµάτων ή κτισµάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, πρέπει 
να αναγράφεται η µικτή επιφάνεια αυτών (κλιµακοστάσια, πλατύσκαλα κ.λπ.). 
 
2. Τακτοποιηµένα κτίσµατα σύµφωνα µε το νόµο 3775/2009 
 
Τα κτίσµατα αυτά αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), σύµφωνα 
µε την πραγµατική τους κατάσταση και τη χρήση τους.  
 
Κλειστοί ηµιυπαίθριοι χώροι προστίθενται στους κύριους χώρους του κτίσµατος. 
 
Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται από το επόµενο έτος, του έτους που 
απεκτήθησαν ή κατασκευάσθηκαν. 
 
3. Τακτοποιηµένα κτίσµατα σύµφωνα µε το νόµο 3843/2010 
 
Α. Κλειστοί ηµιυπαίθριοι χώροι 
 
i.  ∆εν απαιτείται η προσθήκη αυτών στους κύριους χώρους του κτίσµατος (αν αυτοί 
δεν έχουν δηλωθεί ως κύριου χώροι ή έχουν δηλωθεί ως βοηθητικοί χώροι), µόνο 
στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η αναγραφή του ακινήτου αυτού στη δήλωση 
στοιχείων ακινήτων για άλλη αιτία. Αν όµως έχουν δηλωθεί στις δηλώσεις στοιχείων 
ακινήτων οι ηµιυπαίθριοι χώροι ως κύριοι ή βοηθητικοί χώροι ακινήτου, δεν 
διαγράφονται.  
 
ii.  Στις περιπτώσεις που απαιτείται η αναγραφή του ακινήτου αυτού στη δήλωση 
στοιχείων ακινήτων για οπουδήποτε άλλη αιτία, κατά την αναγραφή του ακινήτου 
συµπεριλαµβάνονται στους κύριους χώρους του ακινήτου και τα τετραγωνικά µέτρα 
του ηµιυπαίθριου χώρου.  
 
Ενδεικτικά οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η αναγραφή από το 
υπόχρεο του ακινήτου είναι:  
 
α. αλλαγή εµπράγµατου δικαιώµατος (π.χ. ο υπόχρεος είχε ψιλή κυριότητα και 
απέκτησε την πλήρη, είτε είχε πλήρη κυριότητα και έχει ψιλή κυριότητα ή 
επικαρπία),  
 
β. τροποποίηση των ποσοστών ιδιοκτησίας  (π.χ. ο υπόχρεος είχε µέρος του ακινήτου 
και απέκτησε και άλλο ποσοστό είτε πώλησε ή δώρισε µέρος του ακινήτου),  
 
γ. αλλαγή των συντελεστών ειδικών συνθηκών (π.χ. το ακίνητο ήταν ηµιτελές και 
αποπερατώθηκε). 
 



Β. Τακτοποιούµενοι χώροι, λόγω µετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης. 
 
i.  ∆εν απαιτείται η αναγραφή των τακτοποιούµενων χώρων που είχαν δηλωθεί είτε 
σύµφωνα µε τη χρήση τους είτε ως βοηθητικοί χώροι, στην πραγµατική τους 
κατάσταση, εφόσον δεν απαιτείται η αναγραφή του κτίσµατος αυτού στη δήλωση 
στοιχείων ακινήτων για άλλη αιτία. 
 
ii.  Στις περιπτώσεις που οι τακτοποιούµενοι χώροι δεν έχουν δηλωθεί στη δήλωση 
στοιχείων ακινήτων οι χώροι αυτοί αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων 
του οικείου έτους, ως χώροι κύριας χρήσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες συµπλήρωσης 
της δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
 
Ως χρόνος τακτοποίησης των ηµιυπαιθρίων ή των τακτοποιούµενων χώρων λόγω 
µετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης για την αναγραφή τους στη δήλωση Ε9, 
θεωρείται η τοποθέτηση από την πολεοδοµία της σφραγίδας για τη βεβαίωση της 
πληρότητας του φακέλου στο αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης τακτοποίησης. 
 
Όποιος αποκτά ακίνητο ή εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου, στο οποίο υπάρχουν 
τακτοποιούµενα κτίσµατα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3843/2010 στην δήλωση 
στοιχείων ακινήτων θα δηλώσουν αυτά,  σύµφωνα µε την τακτοποίησή τους, όπως 
αναγράφεται ανωτέρω (περιπτώσεις Α και Β). 
 
Τέλος, αν ο υπόχρεος επιθυµεί µπορεί να τους αναγράψει στη δήλωση Ε9, 
ανεξάρτητα από το αν δεν έχει υποχρέωση αναγραφής 
 
4. Τακτοποιηµένα κτίσµατα σύµφωνα µε το νόµο 4014/2011 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία οι χώροι αυτοί (ηµιυπαίθριοι ή 
τακτοποιούµενοι) έπρεπε να αναγραφούν στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων στο 
επόµενο έτος από αυτό που απεκτήθησαν ή κατασκευάσθηκαν. Όµως, στο νόµο 
4014/2011 ρητά ορίζεται ότι δεν αναζητείται η αναγραφή τους σε προηγούµενα έτη, 
από το έτος τακτοποίησής τους. 
 
Συνεπώς, τα κτίσµατα αυτά αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), 
σύµφωνα µε την πραγµατική τους κατάσταση και τη χρήση τους και οι κλειστοί 
ηµιυπαίθριοι χώροι προστίθενται στους κύριους χώρους του κτίσµατος, από το 
επόµενο έτος από το έτος που υπεβλήθη δήλωση για την τακτοποίησή τους. 
 
Παραδείγµατα: 
 
Παράδειγµα 1ο 
 
Ο φορολογούµενος Α ιδιοκτήτης ενός διαµερίσµατος επιφανείας 80 τ.µ., έκλεισε έναν 
ηµιυπαίθριο χώρο επιφάνειας 15 τ.µ. εντός του έτους 2008. Τακτοποίησε τον 
ηµιυπαίθριο χώρο µε το ν. 3775/2009.  
Ο Α οφείλει από το έτος 2009, να αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων το 
διαµέρισµά του µε επιφάνεια 95 τ.µ. [80 τ.µ.+ 15 τ.µ. (ηµιυπαίθριος) =95 τ.µ.].  
 
Παράδειγµα 2ο 
 



Ο φορολογούµενος Β δεν είχε δηλώσει στους βοηθητικούς χώρους ηµιυπαίθριου 
χώρο 10 τ.µ., που βρίσκεται σε δηλωθέν διαµέρισµά του µε επιφάνεια κύριων χώρων 
80 τ.µ. Ο ηµιυπαίθριος αυτός χώρος τακτοποιήθηκε τον Νοέµβριο του 2010 µε το ν. 
3843/2010. Ο Β µεταβίβασε την ψιλή κυριότητα στην κόρη του µε γονική παροχή, 
τον ∆εκέµβριο του 2011. 
Το έτος 2011 ο  Β δεν απαιτείται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων για να 
προσθέσει τα τ.µ. του ηµιυπαίθριου χώρου στα τ.µ. των κυρίων χώρων του 
διαµερίσµατός του. 
Το έτος 2012 ο κ. Β. στη δήλωση στοιχείων ακινήτων που θα υποβάλλει για να 
τροποποιήσει το είδος του εµπράγµατου δικαιώµατος, θα συµπεριλάβει στους 
κύριους χώρους του διαµερίσµατός του και τα τετραγωνικά µέτρα του ηµιυπαίθριου, 
δηλαδή, κύριοι χώροι διαµερίσµατος 90 τ.µ. [80 τ.µ.+ 10 τ.µ. (ηµιυπαίθριος) =90 
τ.µ.].  
Το έτος 2012 η κόρη, στη δήλωση στοιχείων ακινήτων που θα υποβάλλει για να 
δηλώσει το ακίνητο που απέκτησε, θα συµπεριλάβει στους κύριους χώρους του 
διαµερίσµατός της και τα τετραγωνικά µέτρα του ηµιυπαιθρίου, δηλαδή θα 
αναγράψει ως κύριους χώρους διαµερίσµατος 90 τ.µ. [80 τ.µ.+ 10 τ.µ. (ηµιυπαίθριος) 
=90 τ.µ.].  
 
Παράδειγµα 3ο 
 
Ο φορολογούµενος Γ δεν είχε δηλώσει τον κλειστό ηµιυπαίθριο χώρο 10 τ.µ. που 
βρίσκεται σε δηλωθέν διαµέρισµά του µε επιφάνεια κυρίων χώρων 110 τ.µ. Ο 
ηµιυπαίθριος αυτός χώρος τακτοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 µε το ν. 
3843/2010. ∆εν υπήρχε άλλη µεταβολή του ακινήτου εντός του έτους 2011. Τον 
Οκτώβριο του 2012 το διαµέρισµα πωλήθηκε στον φορολογούµενο ∆. 
 
Το έτος 2012, δεν απαιτείται ο Γ να υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων για να 
προσθέσει στους κύριους χώρους του ακινήτου τον τακτοποιηµένο ηµιυπαίθριο. 
 
Το έτος 2013, στη δήλωση στοιχείων ακινήτων που θα πρέπει να υποβάλλουν: 
 
• Ο Γ. θα διαγράψει το ακίνητο αναγράφοντάς το όπως το είχε δηλώσει αρχικά 
(δηλαδή χωρίς τα τ.µ. του ηµιυπαιθρίου, αλλά βάσει του Α.Τ.Α.Κ. του ακινήτου).  
• Ο ∆. θα δηλώσει το ακίνητο που απέκτησε, συµπεριλαµβάνοντας στους κύριους 
χώρους του διαµερίσµατός του και τα τετραγωνικά µέτρα του ηµιυπαιθρίου, δηλαδή 
κύριοι χώροι διαµερίσµατος 120 τ.µ. [110 τ.µ.+ 10 τ.µ. (ηµιυπαίθριος) =120 τ.µ.].  
 
Παράδειγµα 4ο 
 
Ο φορολογούµενος Ε τακτοποίησε το έτος 2011 ισόγειο χώρο µε το ν. 3843/2010 –ο 
οποίος  σύµφωνα µε την άδεια οικοδοµής ήταν αποθήκη– σε κατοικία. Η αποθήκη 
δεν είχε δηλωθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Τον Ιούλιο του 2011, µίσθωσε το 
χώρο αυτό για επαγγελµατική στέγη. 
 
Το έτος 2012, ο Ε υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων και να 
αναγράψει τον χώρο αυτόν, που µετέτρεψε σε χώρο κύριας χρήσης, ως 
επαγγελµατική στέγη (γιατί έχει µισθωθεί ως επαγγελµατική στέγη). 
 
Παράδειγµα 5ο 



 
Η φορολογούµενη Ζ υπέβαλε αίτηση τακτοποίησης το έτος 2012 υπογείου χώρου σε 
κατοικία, ο οποίος σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια ήταν αποθήκη. Στη δήλωση 
στοιχείων ακινήτων είχε αναγράψει το χώρο αυτό ως αποθήκη.  
 
Το έτος 2013 η Ζ. υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων και να 
αναγράψει τον χώρο αυτόν που µετέτρεψε σε χώρο κύριας χρήσης, ως κατοικία. 
 
 
VII. Συχνές ερωτήσεις από την ΓΓΠΣ 
 
 
-> Γιατί στην εφαρµογή υποβολής δήλωσης Ε9 δεν επιτρέπονται µεταβολές σχέσης 
(εισαγωγή-διαγραφή συζύγου και προστατευόµενων µελών); 
 
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται πλέον ατοµικά από κάθε φυσικό 
πρόσωπο, γι αυτό και δεν επιτρέπονται µεταβολές σχέσης κατά την υποβολή 
δήλωσης Ε9.  
Οι µεταβολές σχέσης (έναρξη ή  διακοπή έγγαµης σχέσης κ.λ.π.) θα πρέπει να 
δήλώνονται οπωσδήποτε στο τµήµα µητρώου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.    
 
-> Σε ποιες περιπτώσεις η σύζυγος που δεν είναι πιστοποιηµένη χρήστης των 
υπηρεσιών του taxisnet, µπορεί να υποβάλλει δήλωση Ε9 µε τους κωδικούς 
πρόσβασης του Υπόχρεου; 
 
Η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet, υποβάλλει 
ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων της, χρησιµοποιώντας για την πρόσβαση 
στο Taxisnet το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του συζύγου της, εφόσον 
υπάρχει έγγαµη σχέση στο υποσύστηµα  Taxis - Μητρώο. 
 
Από την ηµεροµηνία όµως που είτε η σύζυγος αποκτήσει δικούς της κωδικούς 
πρόσβασης, είτε δηλωθεί διακοπή ή διάστασης της έγγαµης σχέσης στο υποσύστηµα 
Taxis - Μητρώο, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της 
µε τη χρήση των κωδικών του συζύγου.  
 
-> Σε ποιες περιπτώσεις προστατευόµενο ανήλικο τέκνο που δεν είναι 
πιστοποιηµένος χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet, µπορεί να υποβάλλει 
δήλωση Ε9 µε τους κωδικούς πρόσβασης του Υπόχρεου γονέα; 
 
Όσον αφορά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων των ανήλικων τέκνων, εφόσον από τα 
µηχανογραφικά τηρούµενα στοιχεία προκύπτει ποιος είναι ο υπόχρεος γονέας βάσει 
του άρθρου 7 του ΚΦΕ, η δήλωση Ε9 θα υποβάλλεται στο όνοµα του ανήλικου 
τέκνου µε τους κωδικούς πρόσβασης του υπόχρεου γονέα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 
πρέπει να ακολουθείται διαδικασία πιστοποίησης νέου χρήστη στο TAXISnet.  
 
-> Τα προστατευόµενα ενήλικα τέκνα µπορούν να υποβάλλουν Ε9 µε τους κωδικούς 
πρόσβασης του Υπόχρεου γονέα; 
 
Τα ενήλικα προστατευόµενα τέκνα σε περίπτωση που δεν έχουν δικούς τους 
κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο taxisnet και δεν 



µπορούν να υποβάλλουν µε τους κωδικούς πρόσβασης του υπόχρεου γονέα.  
 
-> Με ποιο τρόπο δίνεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης Ε9 όχι µόνο για τον 
ΑΦΜ µου αλλά και τη για τη σύζυγο µου ή και τα προστατευόµενα µέλη;  
 
Σε κάθε περίπτωση, όποιος χρήστης µε βάση τις προυποθέσεις που περιγράφονται πιο 
πάνω, µπορεί να  εισέλθει στην εφαρµογή όχι µόνο για τον ΑΦΜ του αλλά και για 
σύζυγο ή και ανήλικα τέκνα, θα ενηµερώνεται µέσω ανοίγµατος σχετικής οθόνης, 
στην οποία θα επιλέγει για ποιο ΑΦΜ θέλει να µπει στην εφαρµογή. 
 
Εάν δεν εµφανίζεται η οθόνη αυτή, σηµαίνει ότι δεν πληρούνται οι προυποθέσεις που 
αναφέρονται παραπάνω και θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία αίτησης 
εγγραφής νέου χρήστη (εάν δεν έχουν κωδικούς) ή σε αίτηση επανεγγραφής (σε 
περίπτωση που έχουν ξεχάσει τους κωδικούς τους).  
 
-> Γιατί ενώ έχω υποβάλλει χειρόγραφη ή ηλεκτρονική δήλωση σε κάποιο έτος δεν 
έχει συµπεριληφθεί στην περιουσιακή µου εικόνα που εµφανίζεται στην εφαρµογή 
για το έτος αυτό; 
 
Αυτό συµβαίνει επειδή δεν έχει διαµορφωθεί µε ασφαλή τρόπο η ορθή περιουσιακή 
σας κατάσταση για το έτος αυτό, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτός ο υπολογισµός 
της φορολογητέας αξίας των ακινήτων σας. Για το λόγο αυτό και σας δίνεται η 
δυνατότητα ηλεκτρονικά, να ελέγξετε την περιουσιακή εικόνα που σας εµφανίζουµε 
(από το έτος 2010 και µετά),  καθώς και να προβείτε σε διορθώσεις εάν το κρίνετε 
απαραίτητο.   
 
-> Τι κάνω όταν δε βρίσκω µέσα από τη λίστα των οδών κάποιον ή κάποιους από 
τους δρόµους που βρίσκεται το ακίνητο µου;  
 
Θα πρέπει να προχωρήσετε σε εντοπισµό του ακινήτου σας µέσω εµφάνισης χάρτη, ο 
οποίος περιλαµβάνει τις περιοχές για τις οποίες ισχύει ο αντικειµενικός 
προσδιορισµός αξίας ακινήτου. Εφόσον βρείτε το οικοδοµικό τετράγωνο που 
βρίσκεται το ακίνητο σας, το επιλέγετε. Εάν βρίσκετε το σωστό οικοδοµικό 
τετράγωνο, αλλά η διεύθυνση της οδού που βρίσκεται το ακίνητο σας υπάρχει µέσα 
στο χάρτη µε άλλη ονοµασία από αυτή που εσείς γνωρίζετε, τότε επιλέξτε  το 
οικοδοµικό τετράγωνο αλλά όταν επιστρέψετε στη φόρµα καταχώρησης του 
ακινήτου στο πεδίο «Ονοµασία Οδού Ακινήτου», αναγράψτε την ορθή. 
 
-> Τι κάνω όταν δεν βρίσκω το ακίνητο µου µέσα στον χάρτη; 
 
Εάν το ακίνητο σας δεν βρίσκεται στο χάρτη, ενδέχεται να βρίσκεται εκτός 
Αντικειµενικού Προσδιορισµού Αξίας Ακινήτων και πρέπει να επιλέξετε την ένδειξη 
«Εκτός ΑΠΑΑ». Σε κάθε περίπτωση, πριν προβείτε σε αυτή την ενέργεια πρέπει να 
είστε σίγουρος ότι το ακίνητο σας είναι εκτός ΑΠΑΑ.  
 
-> Τι κάνω όταν εµφανίζεται µήνυµα ότι κάποιο ακίνητο µου δεν έχει εντοπιστεί 
µοναδικά; 
 
∆ιαβάστε προσεκτικά το µήνυµα που εµφανίζεται, στο οποίο αναφέρεται για  ποιο 
ακίνητο πρέπει να προβείτε σε εντοπισµό.  Στο µήνυµα αυτό αναφέρεται  ο ΑΤΑΚ 



(Αριθµός ταυτότητας ακινήτου) που χαρακτηρίζει το ακίνητο σας. Στη συνέχεια, θα 
πρέπει µέσω υποβολής δήλωσης Ε9 να επιλέξετε  µεταβολή κτίσµατος/οικοπέδου για 
τον συγκεκριµένο ΑΤΑΚ και να εντοπίσετε γεωγραφικά µέσω εµφάνισης χάρτη το 
ακίνητο αυτό. 
 
-> Πως µπορώ να κάνω προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων;  
 
∆ε χρειάζεται κάποια ξεχωριστή ενέργεια. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) 
αποθηκεύεται  προσωρινά αυτόµατα σε κάθε ολοκληρωµένη ενέργεια που  κάνετε π.χ 
εισαγωγή ακινήτου κλπ. 
 
http://www.taxheaven.gr  


