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ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ
κ. Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ

ΘΕΜΑ: Υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιτηδευματιών που ασκούν αγροτικά
επαγγέλματα.
ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. Φ/1/3870/7.6.2019 έγγραφό σας
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα:
1. Οι κωδ.037-038 «κατ’ επάγγελμα αγρότες» του εντύπου Ε1 προσυμπληρώνονται με
επικαιροποιημένα αρχεία που αποστέλλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
τροφίμων με τους ΑΦΜ των κατ΄ επάγγελμα αγροτών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
αξιοπιστία και η εγκυρότητα των δεδομένων. Η εκκαθάριση της δήλωσης γίνεται πάντα
με βάση τα δεδομένα του τελευταίου ηλεκτρονικού αρχείου που έχει αποσταλεί και
οποιαδήποτε παρέμβαση με τη μορφή προσθήκης γίνεται κατόπιν αποστολής νέου
επικαιροποιημένου αρχείου. Συνεπώς, εξασφαλίζεται το ποιοι είναι οι δικαιούχοι που
πρέπει να τύχουν της προβλεπόμενης έκπτωσης φόρου. Ωστόσο, προκειμένου για τους
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να φορολογηθεί το εισόδημά τους ως εισόδημα από
μισθωτή εργασία, απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του Κ.Φ.Ε.,
τουλάχιστον το 50% του εισοδήματος τους να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.
2. Ο κωδ.011 του εντύπου Ε3 για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών μέλη συνεταιρισμών είναι επίσης προσυμπληρωμένος, καθόσον ο έλεγχος των
προϋποθέσεων που είναι απαραίτητος για την εφαρμογή της απαλλακτικής διάταξης ως
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προς το τέλος επιτηδεύματος απαιτεί η πιστοποίηση των μελών αγροτικών
συνεταιρισμών να γίνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (σχετ.
Ε.2026/2019 εγκύκλιος ΑΑΔΕ με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση του
εντύπου Ε3). Ο πιο πάνω κωδικός έχει δοθεί σε παραγωγική λειτουργία από την αρμόδια
Διεύθυνση των Ηλεκτρονικών Εφαρμογών για την ομαλή και απρόσκοπτη υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΗΝΤΗΣ
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Ευθύμιος Σαΐτης

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (για το αριθ.0001222/7.6.19 επισ/κό)
2. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης
3. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας Τμ.Α΄(1) – Φακ.Τεκμ. (1)
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