ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Γ.Γ.Δ.Ε.

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου – Συχνϋσ Ερωτόςεισ

2015

2016

1. Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου;
Από τθν υπθρεςία αυτι τα Φυςικά πρόςωπα μποροφν να υποβάλλουν:
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Διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) για τα ζτθ 2015 και 2016 (διαρκοφσ ενθμζρωςθσ)
Σροποποιθτικι διλωςθ Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α). ζτουσ 2014
Αρχικι διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) ζτουσ 2014, εάν δεν ζχει εκδοκεί πράξθ Διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Αρχικι και τροποποιθτικι διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) για τα ζτθ 2010 ζωσ 2013

Επίςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ ατομικοφ εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ Φ.Α.Π. για τα ζτθ
2010 ζωσ 2013 και πράξθσ Διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το ζτοσ 2014 εφόςον
αυτά ζχουν εκδοκεί και επιπλζον εκτφπωςθ δόςεων με ταυτότθτεσ οφειλισ (Σ.Ο.) για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
2014.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σφστημα Περιουσιολογίου / έτη 2010-2016 (v.2)

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Γ.Γ.Δ.Ε.

Επίςθσ, ςτο ζτοσ 2015, μπορείτε να εκτυπϊςετε Πιςτοποιθτικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρκρο 54Α του ν.
4174/2013).

2. Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Νομικϊ πρόςωπα (ΝΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου;
Από τθν υπθρεςία αυτι τα Νομικά πρόςωπα μποροφν να υποβάλλουν:





Διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) για τα ζτθ 2015 και 2016 (διαρκοφσ ενθμζρωςθσ)
Σροποποιθτικι διλωςθ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ζτουσ 2014
Αρχικι διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) ζτουσ 2014, εάν δεν ζχει εκδοκεί πράξθ Διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου
Διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) για τα ζτθ 2011 ζωσ 2014

Επίςθσ, ςτο ζτοσ 2015, μπορείτε να εκτυπϊςετε Πιςτοποιθτικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρκρο 54Α του ν.
4174/2013).

3. Ποια φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα ϋχουν υποχρϋωςη υποβολόσ δόλωςησ
ςτοιχεύων ακινότων (Ε9) για το ϋτοσ 2015;
Τποχρζωςθ για υποβολι διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) ζτουσ 2015 ζχει κάκε φυςικό ι νομικό
πρόςωπο που εντόσ του ζτουσ 2014 είχε μεταβολζσ ςτθν περιουςιακι του κατάςταςθ

4. Όςοι εύχαν μεταβολϋσ ςτα ακύνητϊ τουσ από 01/01/2014 ϋωσ 31/12/2014 μϋχρι
πότε μπορούν να τισ δηλώςουν εμπρόθεςμα;
Για να είναι εμπρόκεςμθ θ διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων Ε9 ζτουσ 2015, κα πρζπει να υποβλθκεί ζωσ
31/03/2015.

5. Ποια φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα ϋχουν υποχρϋωςη υποβολόσ δόλωςησ ςτοιχεύων
ακινότων (Ε9) ϋτουσ 2016 (διαρκούσ ενημϋρωςησ);
Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που από τθν 01/01/2015 και μετά ζχει μεταβολζσ ςτθν περιουςιακι
του κατάςταςθ, υποχρεοφται ςε υποβολι διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων εντόσ τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία τθσ μεταβολισ αυτισ, πλθν τθσ κλθρονομιάσ, για τθν οποία ο κλθρονόμοσ
υποχρεοφνται ςε υποβολι διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων εντόσ τριάντα θμερϊν (30) από τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ για αποποίθςθ τθσ κλθρονομιάσ.
Οι μεταβολζσ που πραγματοποιοφνται από 01/01/2015 και μετά, δεν δθλϊνονται πλζον από τουσ
φορολογοφμενουσ το επόμενο ζτοσ από το ζτοσ μεταβολισ, αλλά άμεςα ςτο τρζχον ζτοσ. Με αυτό
τον τρόπο, μζςω τθσ υποβολισ Ε9 κα υπάρχει διαρκισ ενθμζρωςθ τθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ με
τισ μεταβολζσ που ζχουν επζλκει.
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6. Τι εύδουσ μεταβολϋσ δηλώνονται ςτο Ε9 ϋτουσ 2016 (διαρκούσ ενημϋρωςησ);
Θα πρζπει να δθλϊνεται κάκε είδουσ μεταβολι όπωσ απόκτθςθ, ςφςταςθ, πϊλθςθ κ.τ.λ. που
πραγματοποιείται από 01/01/2015 και μετά, θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα να τροποποιθκεί θ
περιουςιακι κατάςταςθ του φορολογοφμενου.
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7. Μπορώ μϋςω του Ε9 ϋτουσ 2016 (διαρκούσ ενημϋρωςησ) να δηλώςω μύα
μεταβολό που ϋγινε εντόσ του ϋτουσ 2015, αλλϊ και να κϊνω διορθώςεισ τησ
περιουςιακόσ κατϊςταςησ για μεταβολϋσ που πραγματοποιόθηκαν πριν την
01/01/2015;
Όχι δεν μπορείτε να το κάνετε μζςω τθσ ίδιασ διλωςθσ. το Ε9 ζτουσ 2016, υποβάλλετε δθλϊςεισ Ε9
μόνο για τισ τρζχουςεσ μεταβολζσ που ζγιναν εντόσ του ζτουσ 2015. Εάν όμωσ ταυτόχρονα με τθν
μεταβολι που επιλκε εντόσ του 2015, διαπιςτϊςετε ότι πρζπει να προβείτε και ςε άλλεσ διορκϊςεισ
τθσ περιουςιακισ ςασ κατάςταςθσ, που αφοροφν μεταβολζσ παλαιοτζρων ετϊν, κα πρζπει να
ακολουκιςετε τα παρακάτω βιματα:




Θα επιλζξετε το ζτοσ που κζλετε να υποβάλλετε διλωςθ (για παλαιότερεσ μεταβολζσ) και αφοφ
τθν οριςτικοποιιςετε, μπορείτε να τθν μεταφζρετε ςτα επόμενα ζτθ μζχρι και το ζτοσ 2016 για να
ενθμερωκεί με ορκό τρόπο θ περιουςιακι εικόνα. το ζτοσ 2016 θ διλωςθ αυτι χαρακτθρίηεται
ωσ «διλωςθ εκ μεταφοράσ».
Εάν ταυτόχρονα πρζπει να υποβάλλετε και Ε9 ζτουσ 2016, διότι είχατε μεταβολι ςτα ακίνθτά ςασ
εντόσ του ζτουσ 2015, κα υποβάλλετε ξεχωριςτι διλωςθ ςτο ζτοσ αυτό.

8. Εϊν υποβϊλλω μύα δόλωςη Ε9 ςε ϋτοσ προγενϋςτερο του ϋτουσ 2016, μϋχρι ποιο
ϋτοσ θα πρϋπει να τη μεταφϋρω;
Θα πρζπει να τθ μεταφζρετε ζωσ το ζτοσ 2016, προκειμζνου να ενθμερωκεί με ορκό τρόπο θ
περιουςιακι εικόνα ςε όλα τα ζτθ.

9. Τι πρϋπει να προςϋξω κατϊ την υποβολό τησ δόλωςησ Ε9 ϋτουσ 2016;
Θα πρζπει να αναγραφοφν με ιδιαίτερθ προςοχι τα ςτοιχεία που ηθτοφνται κατά τθν επιλογι τθσ
αιτίασ ειςαγωγισ / μεταβολισ / διαγραφισ ακινιτου και ιδιαιτζρωσ οι θμερομθνίεσ *θμ/νία
ςυμβολαίου, θμ/νία δθμοςίευςθσ διακικθσ, κ.τ.λ.]

10. Ποια πολυγραφημϋνη διαταγό (ΠΟΛ) ιςχύει για τον τύπο και περιεχόμενο τησ
δόλωςησ ςτοιχεύων ακινότων (Ε9);
Ιςχφει θ ΠΟΛ 1200/15-09-2014.

11. Που ϋχουν αναρτηθεύ οδηγύεσ χρόςησ τησ εφαρμογόσ;
Επιλζγοντασ «Τποβολι διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9)» και πριν ειςζλκετε ςτθν εφαρμογι
εμφανίηεται μινυμα για τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται και ςυνζχεια «Οδθγίεσ χριςθσ».

Εάν το αποτζλεςμα τθσ εκκακάριςθσ είναι μθδενικό ι χρεωςτικό θ εκκακάριςθ πραγματοποιείται
από τθ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ςε λίγεσ θμζρεσ και ο φορολογοφμενοσ
ενθμερϊνεται μζςω θλεκτρονικισ κοινοποίθςθσ.
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12. Όταν υποβϊλλεται αρχικό / τροποποιητικό δόλωςη Ε9 για τα ϋτη 2010 ϋωσ 2013,
πότε εκδύδεται η πρϊξη προςδιοριςμού Φόρου Ακύνητησ Περιουςύασ (Φ.Α.Π.);
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13. Σε ποιεσ περιπτώςεισ που υποβληθεύ αρχικό / τροποποιητικό δόλωςη Ε9 για τα
ϋτη 2010 ϋωσ 2013, δεν γύνεται εκκαθϊριςη εϊν δεν προηγηθεύ ϋλεγχοσ από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ.;
Εάν από τθν εκκακάριςθ προκφπτει μείωςθ φόρου, κατά τθ ςτιγμι τθσ οριςτικισ υποβολισ διλωςθσ
Ε9, εμφανίηεται μινυμα ότι θ διλωςθ υποβλικθκε επιτυχϊσ. Για τθν οριςτικοποίθςι τθσ όμωσ κα
πρζπει να προςκομίςετε τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.
Μπορείτε από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ να εκτυπϊςετε τθν προςωρινι διλωςθ Ε9, θ οποία ζχει
ειδικι ςιμανςθ «ΑΚΤΡΟ», διότι δεν ζχει υποβλθκεί οριςτικά και εκκρεμεί ζλεγχοσ από τθ Δ.Ο.Τ.
Μζχρι να γίνει θ διαχείριςθ τθσ διλωςθσ από τθ Δ.Ο.Τ. μπορείτε να ακυρϊςετε τθ διλωςθ.
Όταν προςκομίςετε τα δικαιολογθτικά που κα ςασ ηθτθκοφν από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., θ διλωςθ
οριςτικοποιείται από αυτιν και εκδίδεται πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου.

14. Εϊν οι διορθώςεισ τησ περιουςιακόσ εικόνασ πρϋπει να γύνουν ςε περιςςότερα
του ενόσ ϋτη ποια διαδικαςύα ακολουθεύται;
Εάν οι διορκϊςεισ που πραγματοποιοφνται αφοροφν περιςςότερα του ενόσ ζτθ, κα πρζπει ο
φορολογοφμενοσ να ξεκινιςει τθν υποβολι διλωςθσ Ε9 από το πρϊτο διακζςιμο ςτθ εφαρμογι ζτοσ
που πρζπει θ τροποποίθςθ αυτι να γίνει.
Όταν επιλζγεται οριςτικοποίθςθ τθσ υποβλθκείςασ διλωςθσ Ε9 ςε ζνα ζτοσ, εάν κάποιεσ από τισ
διορκϊςεισ που ζγιναν, αφοροφν και επόμενο ζτοσ, τότε δίνεται θ δυνατότθτα μεταφοράσ τθσ
διλωςθσ αυτισ ςτο επόμενο ζτοσ. Εμφανίηεται παράκυρο με ςχετικό μινυμα.
το επόμενο ζτοσ, θ διλωςθ μεταφζρεται ωσ «προςωρινά» υποβαλλόμενθ και ο φορολογοφμενοσ,
πρζπει να επιλζξει το ζτοσ αυτό και ςτθ ςυνζχεια τθν καρτζλα «υποβολι διλωςθσ Ε9», ϊςτε να
μπορζςει να τθν επεξεργαςτεί.

15. Τι πρϋπει να προςϋχουμε όταν επιλϋγουμε μεταφορϊ δόλωςησ από ϋνα ϋτοσ ςε
επόμενο ϋτοσ;
Όταν επιλζγετε μεταφορά διλωςθσ ςτο επόμενο ζτοσ, ςτο ζτοσ που ζγινε θ μεταφορά και πριν
ξεκινιςει θ επεξεργαςία τθσ προςωρινισ διλωςθσ, πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ τθσ περιουςιακισ
κατάςταςθσ όπωσ ζχει διαμορφωκεί από τθν προςωρινι διλωςθ, μζςω τθσ προεπιςκόπθςθσ
περιουςιακισ κατάςταςθσ από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ. Εάν για παράδειγμα μεταφζρετε μία
διλωςθ με μία ειςαγωγι ακινιτου ςε επόμενο ζτοσ όπου το ακίνθτο ιδθ υπάρχει ςτθν περιουςιακι
εικόνα, εάν κάνετε ζλεγχο ςφμφωνα με τα παραπάνω κα διαπιςτϊςετε ότι το ακίνθτο υπάρχει δφο
φορζσ. υνεπϊσ, κα πρζπει να ακυρϊςετε τθν προςωρινι διλωςθ που μεταφζρατε.
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16. Εϊν τη ςτιγμό τησ οριςτικόσ υποβολόσ δόλωςησ Ε9 επιλϋχθηκε ΟΧΙ ςτην ερώτηςη
για μεταφορϊ δόλωςησ ςτο επόμενο ϋτοσ ενώ ϋπρεπε να γύνει, πώσ μπορεύ να
πραγματοποιηθεύ;
Εάν ο φορολογοφμενοσ κατά τθ ςτιγμι τθσ οριςτικισ υποβολισ διλωςθσ Ε9, δεν επζλεξε μεταφορά
τθσ διλωςθσ ςε επόμενο ζτοσ, μπορεί και εκ των υςτζρων από τθν καρτζλα «δθλϊςεισ Ε9» να
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επιλζξει τθ ςυγκεκριμζνθ διλωςθ και ςτθ ςυνζχεια από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ, μεταφορά διλωςθσ
ςε επόμενο ζτοσ.
Εάν θ επιλογι «μεταφορά διλωςθσ ςε επόμενο ζτοσ» είναι ανενεργι, ςθμαίνει ότι δεν μπορεί να
γίνει θ μεταφορά ςτο επόμενο ζτοσ.

17. Πόςεσ τροποποιητικϋσ δηλώςεισ Ε9 μπορούν να υποβληθούν για το ύδιο ϋτοσ;
Εφόςον είναι διακζςιμθ θ εφαρμογι, μπορείτε να υποβάλλετε όςεσ τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ Ε9
κρίνετε αναγκαίεσ για τθ διαμόρφωςθ ορκισ περιουςιακισ εικόνασ.

18. Πότε μπορώ να υποβϊλλω επόμενη τροποποιητικό δόλωςη, διότι δεν
απεικονύζεται η ορθό περιουςιακό εικόνα;
Εάν μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ τροποποιθτικισ διλωςθσ, διαπιςτωκοφν λάκθ ι παραλείψεισ,
ζτςι ϊςτε να μθν απεικονίηεται ορκά θ περιουςιακι εικόνα για το ςυγκεκριμζνο ζτοσ, μπορεί να
υποβλθκεί νζα τροποποιθτικι διλωςθ Ε9, μετά τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ προςδιοριςμοφ φόρου τθσ
προθγοφμενθσ υποβλθκείςασ τροποποιθτικισ διλωςθσ.
Εάν δεν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία εκκακάριςθσ τθσ προθγοφμενθσ διλωςθσ, δεν μπορεί να
υποβλθκεί νζα τροποποιθτικι. Εμφανίηεται ςχετικό μινυμα ςτθν αρχικι ςελίδα.

19. Τι ςυμβαύνει όταν δεν υπϊρχουν διαθϋςιμεσ ενϋργειεσ και δεν μπορεύ να
υποβληθεύ δόλωςη Ε9;
τθν περίπτωςθ αυτι, μεταβείτε ςτθν καρτζλα «αρχικι ςελίδα» και διαβάςτε προςεκτικά τα
μθνφματα που εμφανίηονται. Πικανόν υπάρχει κάποια εκκρεμότθτα και γι αυτό δεν υπάρχουν
διακζςιμεσ ενζργειεσ.
Πιθανές εκκρεμότητες:




Ζχετε ξεκινιςει ιδθ δθμιουργία διλωςθσ και πρζπει να μεταβείτε ςτθν καρτζλα «Τποβολι
διλωςθσ» για να τθν επεξεργαςτείτε.
Ζχει ξεκινιςει δθμιουργία διλωςθσ από τθ Δ.Ο.Τ., οπότε δεν μπορείτε να υποβάλλετε νζα
διλωςθ, εάν δεν ολοκλθρωκεί θ επεξεργαςία από τθ Δ.Ο.Τ.
Δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ εκκακάριςθσ προθγοφμενθσ διλωςθσ που υποβλικθκε
είτε θλεκτρονικά είτε ςτθ Δ.Ο.Τ.

20. Υποβλόθηκε οριςτικό δόλωςη Ε9 αλλϊ διαπιςτώθηκαν λϊθη. Μπορώ να την
ακυρώςω;
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Εάν εμφανιςτεί μινυμα ότι θ διλωςθ είναι οριςτικι και εκκρεμεί εκκακάριςθ, δεν μπορεί να
ακυρωκεί. Μόλισ εκκακαριςτεί, μπορείτε να υποβάλλετε νζα διλωςθ Ε9.
Εάν κατά τθ ςτιγμι τθσ οριςτικισ υποβολισ διλωςθσ Ε9, εμφανίηεται μινυμα ότι θ διλωςθ
υποβλικθκε επιτυχϊσ και για να οριςτικοποιθκεί κα πρζπει να προςκομίςετε τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., μπορείτε από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ να ακυρϊςετε τθ
διλωςθ.
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21. Στην πρϊξη διοικητικού προςδιοριςμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. εμφανύζεται μόνυμα ότι λόγω
ανεπϊρκειασ ςτοιχεύων ςτη δόλωςη των ςτοιχεύων ακινότων, ο υπολογιςμόσ του
φόρου ϋγινε βϊςει απόφαςησ τησ Γ.Γ.Δ.Ε. Τι ενϋργειεσ πρϋπει να κϊνω;
Θα πρζπει να υποβλθκεί τροποποιθτικι διλωςθ Ε9, για να γίνουν οι απαραίτθτεσ διορκϊςεισ. ε
αυτι τθν περίπτωςθ, όταν ο χριςτθσ ειςζρχεται ςτθν εφαρμογι, εμφανίηεται ςχετικό μινυμα ςτθν
καρτζλα «αρχικι ςελίδα».
Επιλζγετε «Δθμιουργία τροποποιθτικισ διλωςθσ Ε9 βάςει τθσ ΠΟΛ 1186/2014» και ςτθ ςυνζχεια
«Ελλείψεισ ςτοιχείων ακινιτων για τον υπολογιςμό ΕΝ.Φ.Ι.Α.». από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ.
Εμφανίηεται ςχετικι οκόνθ με τουσ Α.Σ.ΑΚ. των πινάκων 1 και 2 που εκκακαρίςτθκαν με παραδοχζσ.
Επιλζγοντασ τον Α.Σ.ΑΚ., γίνεται μετάβαςθ ςτθ φόρμα καταχϊρθςθσ του ακινιτου, εμφανίηονται τα
περιγραφικά ςτοιχεία αυτοφ και μπορεί να γίνει διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων, όπου
χρειάηεται. Μετά προχωριςτε ςε ολοκλιρωςθ τθσ μεταβολισ. Εφόςον υπάρχουν ελλείψεισ και ςε
άλλουσ Α.Σ.ΑΚ., επιλζξτε εκ νζου «Ελλείψεισ ςτοιχείων ακινιτων για τον υπολογιςμό ΕΝ.Φ.Ι.Α.», και
ακολουκείςτε τθν παραπάνω διαδικαςία.
Όταν γίνουν όλεσ οι διορκϊςεισ, εμφανίηεται το μινυμα ότι διορκϊκθκαν όλοι οι Α.Σ.ΑΚ.

22. Όταν υποβϊλλω τροποποιητικό δόλωςη ΕΝ.Φ.Ι.Α. ςε ποιεσ περιπτώςεισ γύνεται
ϊμεςα η εκκαθϊριςη;
Εάν από τθν τροποποιθτικι διλωςθ, δεν προκφπτει ποςό φόρου για καταβολι, ι το αποτζλεςμα τθσ
εκκακάριςθσ είναι χρεωςτικό ι αφορά ςτθν υποβολι τροποποιθτικισ διλωςθσ και υπάρχει μείωςθ
φόρου ζωσ και τριακόςια (300) ευρϊ από τθν τελευταία εκδοκείςα διλωςθ ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξθ
διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου, θ εκκακάριςθ πραγματοποιείται άμεςα από τθ Διεφκυνςθ
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) και μπορείτε να εκτυπϊςετε τθ νζα πράξθ προςδιοριςμοφ
φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α.

23. Όταν υποβϊλλω τροποποιητικό δόλωςη ΕΝ.Φ.Ι.Α. ςε ποιεσ περιπτώςεισ δεν
γύνεται ϊμεςα η εκκαθϊριςη και πρϋπει να προηγηθεύ ϋλεγχοσ από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ;
Εάν από τθν εκκακάριςθ τθσ τροποποιθτικισ προκφπτει μείωςθ φόρου άνω των τριακοςίων (300)
ευρϊ από τθν τελευταία εκδοκείςα διλωςθ ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ του
φόρου, κατά τθ ςτιγμι τθσ οριςτικισ υποβολισ διλωςθσ Ε9, εμφανίηεται μινυμα ότι θ διλωςθ
υποβλικθκε επιτυχϊσ. Για τθν οριςτικοποίθςι τθσ όμωσ κα πρζπει να προςκομίςετε τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.
Μπορείτε από τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ να εκτυπϊςετε τθν προςωρινι διλωςθ Ε9, θ οποία ζχει
ειδικι ςιμανςθ «ΑΚΤΡΟ», διότι δεν ζχει υποβλθκεί οριςτικά και εκκρεμεί ζλεγχοσ από τθ Δ.Ο.Τ.

Όταν προςκομίςετε τα δικαιολογθτικά που κα ςασ ηθτθκοφν από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., θ διλωςθ
οριςτικοποιείται από αυτιν και εκδίδεται πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου.
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Μζχρι να γίνει θ διαχείριςθ τθσ διλωςθσ από τθ Δ.Ο.Τ. μπορείτε να ακυρϊςετε τθ διλωςθ.
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24. Όταν το Νομικό πρόςωπο ϋχει διακόψει τισ εργαςύεσ του κατϊ τη ςτιγμό τησ
υποβολόσ τησ δόλωςησ, μπορεύ να υποβληθεύ ηλεκτρονικϊ η δόλωςη Ε9;
Ναι μπορεί, εφόςον τθν 01/01 του ζτουσ που αφορά θ διλωςθ, το νομικό πρόςωπο δεν είχε διακόψει
τισ εργαςίεσ του.

25. Όταν για το Νομικό Πρόςωπο δεν ϋχει υποβληθεύ Ε9 για το ϋτοσ 2013 τι πρϋπει να
κϊνει;
Τποβάλλει υποχρεωτικά θλεκτρονικά τθ διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) ζτουσ 2013, ςτθν οποία κα
περιλαμβάνεται θ περιουςιακι του κατάςταςθ, όπωσ αυτι υφίςταται κατά τθν 1θ Ιανουαρίου του
2013. τθ ςυνζχεια δίνεται θ δυνατότθτα μεταφοράσ τθσ διλωςθσ αυτισ ςε επόμενο ζτοσ ωσ
προςωρινι διλωςθ όπου μπορεί να τθν επεξεργαςτεί (εμφανίηεται ςχετικό μινυμα).

26. Ποια αλλαγό υπϊρχει κατϊ τη δημιουργύα δόλωςησ Ε9 των Νομικών προςώπων
για το ϋτοσ 2014 και επομϋνων;
Κατά τθ δθμιουργία διλωςθσ Ε9, εμφανίηεται το είδοσ του ΝΠ, δθλαδι εάν είναι κερδοςκοπικοφ ι μθ
χαρακτιρα βάςει ςτοιχείων που τθροφνται ςτο μθτρϊο του Taxis. Εάν το ΝΠ είναι μθ κερδοςκοπικοφ
χαρακτιρα, πρζπει υποχρεωτικά να επιλεγεί από λίςτα θ κατθγορία του ΝΠ (Ν.Π.Δ.Δ. που
εντάςςονται ςτουσ φορείσ τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ, ΟΣΑ, κ.τ.λ.).
Όςα ΝΠ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα είναι Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Περιουςία, κα
πρζπει να το δθλϊςουν επιλζγοντασ τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ που εμφανίηεται.

27. Τι πρϋπει να δηλωθεύ υποχρεωτικϊ κατϊ την ειςαγωγό, μεταβολό ό διαγραφό
ακινότου / γηπϋδου;
Δθλϊνεται υποχρεωτικά θ αιτία ειςαγωγισ μεταβολισ ι διαγραφισ ακινιτου. Ανάλογα με τθν αιτία
που επιλζγεται από λίςτα που εμφανίηεται, ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά κάποια πεδία (π.χ. ςε
πϊλθςθ ακινιτου ηθτείται αρικμόσ ςυμβολαίου / θμερομθνία, Α.Φ.Μ. ςυμβολαιογράφου).
Ό,τι ςυμπλθρϊνεται ςτα πεδία αυτά, μεταφζρεται αυτόματα ςτισ ςθμειϊςεισ φορολογοφμενου και
μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ διλωςθσ εμφανίηεται ςτθν εκτφπωςθ του Ε9.

28. Σε ποιεσ περιπτώςεισ η ςύζυγοσ που δεν εύναι πιςτοποιημϋνη χρόςτησ των
υπηρεςιών του TAXISnet, μπορεύ να υποβϊλλει δόλωςη Ε9 με τουσ κωδικούσ
πρόςβαςησ του Υπόχρεου και πώσ υποβϊλλει το ανόλικο τϋκνο;
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Η ςφηυγοσ, θ οποία δεν είναι ενεργι χριςτθσ των υπθρεςιϊν του TAXISnet, υποβάλλει θλεκτρονικά τθ
διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων τθσ, χρθςιμοποιϊντασ για τθν πρόςβαςθ ςτο TAXISnet το όνομα χριςτθ
και τον κωδικό πρόςβαςθσ του ςυηφγου τθσ, εφόςον υπάρχει ζγγαμθ ςχζςθ ςτο μθτρϊο του Taxis.
Από τθν θμερομθνία όμωσ που είτε θ ςφηυγοσ αποκτιςει δικοφσ τθσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ, είτε
δθλωκεί διακοπι ι διάςταςθσ τθσ ζγγαμθσ ςχζςθσ ςτο μθτρϊο του Taxis, δεν είναι πλζον δυνατι θ
υποβολι διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων τθσ με τθ χριςθ των κωδικϊν του ςυηφγου.
Η διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) του ανιλικου τζκνου υποβάλλεται με τουσ δικοφσ του κωδικοφσ
πρόςβαςθσ.
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29. Με ποιο τρόπο δύνεται η δυνατότητα με τουσ κωδικούσ πρόςβαςησ του υπόχρεου,
να υποβληθεύ και η δόλωςη Ε9 τησ ςυζύγου;
Όταν πλθροφνται οι προχποκζςεισ που περιγράφονται πιο πάνω, κατά τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι
εμφανίηεται οκόνθ ςτθν οποία εμφανίηεται και ο Α.Φ.Μ. τθσ ςυηφγου, προκειμζνου να διαχειριςτεί
τθν περιουςιακι τθσ εικόνα.
Εάν δεν εμφανίηεται θ οκόνθ αυτι, ςθμαίνει ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ που αναφζρονται
παραπάνω και κα πρζπει να ειςζλκει ςτθν εφαρμογι με τουσ δικοφσ τθσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ.

30. Τι κϊνω όταν δε βρύςκω μϋςα από τη λύςτα των οδών κϊποιον ό κϊποιουσ από
τουσ δρόμουσ που βρύςκεται το ακύνητο μου;
Θα πρζπει να προχωριςετε ςε εντοπιςμό του ακινιτου ςασ μζςω εμφάνιςθσ χάρτθ, ο οποίοσ
περιλαμβάνει τισ περιοχζσ για τισ οποίεσ ιςχφει ο αντικειμενικόσ προςδιοριςμόσ αξίασ ακινιτου.
Εφόςον βρείτε το οικοδομικό τετράγωνο που βρίςκεται το ακίνθτο ςασ, το επιλζγετε.
Εάν βρίςκετε το ςωςτό οικοδομικό τετράγωνο, αλλά θ διεφκυνςθ τθσ οδοφ που βρίςκεται το ακίνθτο
ςασ υπάρχει μζςα ςτο χάρτθ με άλλθ ονομαςία από αυτι που εςείσ γνωρίηετε, τότε επιλζξτε το
οικοδομικό τετράγωνο αλλά όταν επιςτρζψετε ςτθ φόρμα καταχϊρθςθσ του ακινιτου ςτο πεδίο
«Ονομαςία Οδοφ Ακινιτου», αναγράψτε τθν ορκι διεφκυνςθ.

31. Τι κϊνω όταν δεν βρύςκω το ακύνητο μου μϋςα ςτον χϊρτη;
Εάν το ακίνθτο ςασ δεν βρίςκεται ςτο χάρτθ, ενδζχεται να βρίςκεται εκτόσ Αντικειμενικοφ
Προςδιοριςμοφ Αξίασ Ακινιτων και πρζπει να επιλζξετε τθν ζνδειξθ «Εκτόσ ΑΠΑΑ». ε κάκε
περίπτωςθ, πριν προβείτε ςε αυτι τθν ενζργεια πρζπει να είςτε ςίγουροσ/θ ότι το ακίνθτο ςασ είναι
εκτόσ ΑΠΑΑ.

32. Τι κϊνω όταν εμφανύζεται μόνυμα ότι κϊποιο ακύνητο μου δεν ϋχει εντοπιςτεύ
μοναδικϊ;
Διαβάςτε προςεκτικά το μινυμα που εμφανίηεται, ςτο οποίο αναφζρεται για ποιο ακίνθτο πρζπει να
προβείτε ςε εντοπιςμό. το μινυμα αυτό αναφζρεται ο ΑΣΑΚ (Αρικμόσ ταυτότθτασ ακινιτου) που
χαρακτθρίηει το ακίνθτο ςασ. τθ ςυνζχεια, κα πρζπει μζςω υποβολισ διλωςθσ Ε9 να επιλζξετε
μεταβολι κτίςματοσ/οικοπζδου για τον ςυγκεκριμζνο Α.Σ.ΑΚ. και να εντοπίςετε γεωγραφικά μζςω
εμφάνιςθσ χάρτθ το ακίνθτο αυτό.

33. Πωσ μπορώ να κϊνω προςωρινό αποθόκευςη τησ δόλωςησ ςτοιχεύων ακινότων;
Δε χρειάηεται ξεχωριςτι ενζργεια. Η διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) αποκθκεφεται προςωρινά
αυτόματα μετά από κάκε ολοκλιρωςθ ενζργειασ που κάνετε π.χ. ειςαγωγι ακινιτου κ.τ.λ.
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34. Πώσ μπορώ να ανακτόςω την προςωρινό δόλωςη που εύχα δημιουργόςει;
Όταν ειςζρχεςτε ςτθν εφαρμογι, επιλζγετε τθν καρτζλα «υποβολι διλωςθσ Ε9» και ζτςι ανακτάτε
τθν προςωρινι διλωςθ που είχατε δθμιουργιςει Μπορείτε να τθν επεξεργαςτείτε ι να τθν
ακυρϊςετε.
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35. Ποιεσ οδηγύεσ ιςχύουν για τον τρόπο ςυμπλόρωςησ τησ δόλωςησ Ε9 ϋτουσ 2014
και επομϋνων;
Για τθ ςυμπλιρωςθ του περιεχομζνου των δθλϊςεων ςτοιχείων ακινιτων Ε9 ζτουσ 2014 και
επομζνων ιςχφουν οι οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με τθν ΠΟΛ 1237/11-11-2014.

36. Ποιεσ οδηγύεσ ιςχύουν για
ηλεκτροδοτούμενα ακύνητα;

τισ

εκπτώςεισ

ΕΝ.Φ.Ι.Α.

και

για

τα

μη

Για τθ διαδικαςία χοριγθςθσ εκπτϊςεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ςε
φυςικά πρόςωπα, ζτουσ 2014 ιςχφει θ ΠΟΛ 1231/20-10-2014.
Για τθ διαδικαςία χοριγθςθσ μείωςθσ του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ζτουσ
2014 ςε φυςικά πρόςωπα για κφριουσ χϊρουσ κενϊν και μθ θλεκτροδοτοφμενων κατοικιϊν και
επαγγελματικϊν ςτεγϊν ιςχφει θ ΠΟΛ 1232/21-10-2014.

37. Ποια εύναι η καταληκτικό προθεςμύα εμπρόθεςμησ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ τησ
δόλωςησ ςτοιχεύων ακινότων φυςικών και νομικών προςώπων (Ε9) ϋτουσ 2014;
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Η εμπρόκεςμθ θλεκτρονικι υποβολι τθσ διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων (Ε9) φυςικϊν και νομικϊν
προςϊπων ζτουσ 2014 ζλθξε ςτισ 30/12/2014.
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