
Συχνές Ερωτήσεις για τη δήλωση 
στοιχείων ακινήτων (Ε9) 
 
1. Ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων έντυπο Ε9 για το έτος 2012; 

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2013 έχει 
κάθε φυσικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 είχε μεταβολές στην 
περιουσιακή του κατάσταση.  
Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2013 έχουν πλήρη ή 
ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού 
(2ος Πίνακας της δήλωσης στοιχείων ακινήτων), υποχρεούνται ναελέγξουν 
ηλεκτρονικά την περιουσιακή κατάσταση των αγροτεμαχίων αυτών και να 
τροποποιήσουν, συμπληρώσουν ή και διαγράψουν αυτά, έτσι ώστε ο 2ος 
πίνακας της δήλωσης Ε9 να απεικονίζεται ορθά.  
Τα νομικά πρόσωπα, για το έτος 2013, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), στην οποία θα περιλαμβάνεται η 
περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή υφίσταται κατά την 1η Ιανουαρίου 
του 2013.       

  
   

  
2. Ποιες άλλες δυνατότητες δίνονται μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία 
υποβολής Ε9; 

Μέσω αυτής της εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης ατομικού 
εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) για τα 
έτη 2010 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί. 

3. 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 Δ.Ο.Υ.      
  

4. 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.  
  

5. 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; 

Οσον αφορά τη 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.  

6. 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.  

  
7. 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).  
  

8. 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.   

9. 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. 

10. 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.  

11.Τι κάνω όταν εμφανίζεται μήνυμα ότι κάποιο ακίνητο μου δεν έχει εντοπιστεί 
μοναδικά; 

Διαβάστε 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. 

12.Πως μπορώ να κάνω προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων;  

Δε χρειάζεται κάποια ξεχωριστή ενέργεια. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων 
(Ε9) αποθηκεύεται  προσωρινά αυτόματα σε κάθε ολοκληρωμένη ενέργεια 
που  κάνετε π.χ εισαγωγή ακινήτου κλπ.  

13.Ποιες οδηγίες 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 1001/2005 και 
ΠΟΛ 1047/2005.  

  



14.Ποια είναι η καταληκτική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2012; 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1159/2013 ισχύουν τα εξής: 

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και τη 15η 
Σεπτεμβρίου 2013. 
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και την 30ή 
Νοεμβρίου 2013 

15.Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω;  

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας 
μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet.  

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας 
μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος 
https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm  
  
Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας:  

 Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet 
παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό 
κέντρο 210 4802552.  Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη σας ότι 
η ΓΓΠΣ δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέματα. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην 
κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 
3375000 ή στις ΔΟΥ. 

 Ταχ. Δ/νση ΓΓΠΣ : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα.  

 


