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E9 ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Ε9 ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΕΩΣ 15/09/2013
Α) Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματα δικαιώματα σε αγροτεμάχια υποβάλλουν υποχρεωτικά
δήλωση Ε9 ανεξαρτήτως εάν έχουν μεταβολές μέσα στο έτος 2012 . Τα πρόσωπα αυτά θα
πρέπει υποχρεωτικά να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία που αφορούν τα αγροτεμάχια έως
τις 15/09/2013 . Κατά την διαδικασία οριστικοποίησης τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει
υποχρεωτικά να συμπληρώσουν και τον αριθμό παροχής ρεύματος της ΔΕΗ σε όλα τα
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που διαθέτουν , ανεξάρτητα εάν έχουν μεταβληθεί στοιχεία των
ακινήτων αυτών.
Β) Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματα δικαιώματα μόνο σε ακίνητα (ΟΧΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ) τα
οποία έχουν μεταβολή μέσα στο 2012 . Τα πρόσωπα αυτά αφού ολοκληρώσουν τις
μεταβολές των ακινήτων θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά και τον αριθμό
παροχής ρεύματος της ΔΕΗ σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που διαθέτουν.
Γ) Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματα δικαιώματα (ΜΟΝΟ) σε ακίνητα (όχι αγροτεμάχια ) τα
οποία (ΔΕΝ) έχουν μεταβολή μέσα στο 2012 δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια
στο έντυπο Ε9 .

Αγαπητοί Πελάτες ,
Εφόσον επιθυμείτε η παραπάνω διαδικασία να διεκπεραιωθεί από το γραφείο μας θα
πρέπει να μας καλέσετε για ραντεβού από 26/08/2013 . Τα ραντεβού θα πραγματοποιηθούν
από Δευτέρα 02/09/2013 και μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής .
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στο ραντεβού θα πρέπει να προσκομίσετε αντίγραφο
του Ε9 της 01/01/2005 (έχουμε υποβάλλει όλοι υποχρεωτικά Ε9) καθώς και αντίγραφα των
Ε9 για όποιες μεταβολές έχουν υπάρξει από το 2005 και μετά . Επίσης θα πρέπει να
προσκομίσετε και αντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ για κάθε ακίνητο που διαθέτετε
για να τους καταγράψουμε όπως προβλέπεται στο ηλεκτρονικό σύστημα .
Κόστος Υποβολής εντύπου Ε9
Α) Έως 6 ακίνητα 30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Β) Από 7-10 ακίνητα 50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Γ) Πάνω από 10 ακίνητα κατόπιν συμφωνίας
Για την COMPUTAX
ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

© 2001-2013 CompuTax - Γκούμας και Συνεργάτες Α.Ε.

1/2

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: E9 ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2013 15:03

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος
Τηλ. επικοινωνίας: +30 210 9246030, E-mail: computax@computax.gr
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