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ΘΕΜΑ:

Δηεπθξηλίζεηο επί ζεκάησλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειώζεσλ
ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) λνκηθώλ πξνζώπσλ έηνπο 2011

Σύκθσλα κε ηελ Απόθαζε Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ΠΟΛ. 1022/3-22011, ηα λνκηθά πξόζσπα ησλ άξζξσλ 2 παξ. 4 θαη 101 ηνπ Κ.Φ.Ε., πνπ
ππνρξενύληαη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) έηνπο 2011,
ιόγσ κεηαβνιήο ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ
2011, ηελ ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά κε ειεθηξνληθό ηξόπν. Με ηελ Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ. 1250/19-12-2011 θαη κε ηελ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1027/2012 ε πξνζεζκία
ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ παξαηάζεθε γηα ηα θπζηθά
πξόζσπα έσο θαη ηελ 5ε Μαξηίνπ 2012 θαη γηα ηα λνκηθά πξόζσπα κέρξη
ηελ 30ή Απξηιίνπ 2012.
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Σηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ
αθηλήησλ απνηππώλεηαη ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ησλ ππόρξεσλ λνκηθώλ
πξνζώπσλ, βάζεη ησλ δειώζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί από απηά θαη
επεμεξγαζηεί από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, θαη
επ’ απηήο πξαγκαηνπνηνύληαη νη απαξαίηεηεο κεηαβνιέο, ώζηε ε εηθόλα ηεο
πεξηνπζηαθήο

θαηάζηαζεο

πνπ

εκθαλίδεηαη

ζηελ

εθαξκνγή

λα

αληαπνθξίλεηαη ζε απηήλ ηεο 1εο Ιαλνπαξίνπ 2011.
Σε πεξίπησζε εκθάληζεο κέξνπο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ
ππόρξενπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη όρη ηνπ ζπλόινπ απηήο ή ζε πεξίπησζε
εκθάληζεο ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ επί ησλ αθηλήησλ, ην λνκηθό πξόζσπν
πξνζζέηεη ηα αθίλεηα πνπ δελ απνηππώλνληαη θαη πξαγκαηνπνηεί ηηο
απαξαίηεηεο κεηαβνιέο, ώζηε λα απνηππώλεηαη νξζά ην ζύλνιν ηεο
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο 1εο Ιαλνπαξίνπ 2011.
Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα
ππνβνιήο ζηνηρείσλ αθηλήησλ πνπ ππάξρνπλ ηελ 01/01/2011 κε αξρείν
excel, όπνπ θαηόπηλ επεμεξγαζίαο από ηε Γ.Γ.Π.Σ. ζα πξνθύςεη ε δήισζε
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο Αλαπιεξσηήο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο

Παληειήο Οηθνλόκνπ
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