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ΘΕΜΑ: «Θέματα υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) τα οποία 

αφορούν τη ρύθμιση προηγουμένων ετών σύμφωνα με το άρθρο 20 
του ν. 3634/2008». 

 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά  

με θέματα που αφορούν την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων 

προηγουμένων ετών αλλά και με τις περιπτώσεις λανθασμένης αναγραφής 

του αύξοντος αριθμού, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα και παρακαλούμε για 

την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: 

 

1. Όλες οι μεταβολές στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που εμπίπτουν 

στην ανωτέρω ρύθμιση γίνονται στo έντυπο της δήλωσης Ε9 έτους 

2008 και όχι σε έντυπα δήλωσης προηγουμένων ετών.  

2. Επισημαίνεται πως στη ρύθμιση αυτή εμπίπτει τόσο κάθε μεταβολή 

που αφορά δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών (2005 – 2007) όσο και 



δηλώσεις που υποβάλλονται για πρώτη φορά τις οποίες όφειλε ο 

υπόχρεος να έχει υποβάλλει τα αντίστοιχα έτη. 

3. Στις περιπτώσεις λανθασμένης αναγραφής αύξοντος αριθμού ακινήτου 

δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης για τη διόρθωση της αρίθμησης. Σε 

περίπτωση όμως που υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων 

η διόρθωση γίνεται με τη χρήση του ιδίου αύξοντος αριθμού που είχε 

αναγραφεί το αντίστοιχο έτος αναφοράς. Αν όμως στη στήλη του 

αύξοντος αριθμού είχε αναγραφεί κάποιο σύμβολο (π.χ. παύλα, 

ομοιωματικά κ.λπ.) ή αυτή έχει παραμείνει κενή τότε στην αναγραφή 

της μεταβολής του ακινήτου η στήλη του αύξοντος αριθμού θα μείνει 

κενή. 

4. Τέλος, στις περιπτώσεις όπου υπόχρεος σε δήλωση απεβίωσε τα έτη 

2005 ή 2006 και οι κληρονόμοι δεν υπέβαλαν τα αντίστοιχα έτη Ε9 για 

να διαγράψουν τον θανόντα, δεν χρειάζεται να προσέλθουν για να 

υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2008 για να δηλώσουν  

το γεγονός αυτό. Τα ακίνητα αυτά οφείλουν να τα δηλώσουν οι εξ 

αδιαθέτου ή εκ διαθήκης κληρονόμοι του αποβιώσαντα. 
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