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ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 037-038

Διευκρινήσεις
για τις φορολογικές δηλώσεις

Το ΥπΑΑΤ ενημερώνει ότι στις περιπτώσεις όπου δεν είναι προσυμπληρωμένοι οι κωδικοί 037-038 στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οι επαγγελματίες αγρότες ελέγχουν την ορθότητα των προσωπικών τους στοιχείων (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) όπως είναι δηλωμένα στον πρώην ΟΓΑ. Στη συνέχεια και εφόσον δεν τους έχει ήδη
χορηγηθεί, εντός του 2017, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, θα πρέπει να προσέλθουν στα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης
για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης. Το ΥπΑΑΤ θα αποστείλει
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα στοιχεία τους
προκειμένου να διορθωθεί η ένδειξη του κωδικού 037-038 και να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων.

Θ

υμίζουμε ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις, από 1/8/ 2017
μέχρι την 31/10/2017, θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον η αρχική δήλωση έχει
υποβληθεί εμπρόθεσμα (έως 21 Ιουλίου
2017).
Όσοι νεοεισερχόμενοι αγρότες έχουν
υποβάλλει αίτηση εγγραφής στον ΕΦΚΑ
(πρώην ΟΓΑ) και δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η διαδικασία εγγραφής τους
από τον Φορέα, καλούνται να αποστείλουν
στην ηλεκτρονική διεύθυνση τα προσωπικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ
και ΑΜΚΑ) και τον αριθμό πρωτοκόλλου
της σχετικής αίτησης εγγραφής τους.
Όσοι φορολογούμενοι βλέπουν συμπληρωμένη την ένδειξη χαρακτηρισμού τους
ως επαγγελματίες αγρότες ενώ δεν είναι,
δεν θα έχουν καμία επίπτωση ή επιπρόσθετη επιβάρυνση.
Για όσους επαγγελματίες αγρότες έχουν
υποβάλλει δήλωση εισοδήματος με επιφύλαξη ή έχουν υποβάλλει τροποποιητική δή-

λωση φορολογίας εισοδήματος ισχύουν τα
προβλεπόμενα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, της 14/
7/2017.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου
Οικονομικών στις 14/7/2017
Αναφορικά με τα θέματα και τα πολλαπλά
ερωτήματα που έχουν προκύψει και αφορούν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, το
Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνουμε
για τα παρακάτω:
Οι κωδ. αριθμοί 037-038 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προσυμπληρώνονται, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο που
αποστέλλεται στη Δ.ΗΛΕ.Δ. από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), με το
οποίο γνωστοποιείται στην ΑΑΔΕ ποιοι
φορολογούμενοι πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως κατά κύριο επάγγελμα

αγρότες.
Α. Οι πολίτες που δεν έχουν μέχρι σήμερα
υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, διότι θεωρούν ότι εσφαλμένα δεν απεικονίζονται ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλουν εμπρόθεσμη δήλωση.
Ακολούθως, οφείλουν να προβούν στις
ενέργειες που θα τους υποδειχθούν από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ για τη διόρθωση της εικόνας τους στα αρχεία του
Υπουργείου αυτού, τα οποία θα αποστέλλονται επικαιροποιημένα στη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.).
Κατόπιν λήψης του αρχείου αυτού, η ΔΗΛΕΔ θα αποστείλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στους πολίτες που θα συμπεριλαμβάνονται στα επικαιροποιημένα αρχεία, ενημερώνοντάς τους για τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ηλεκτρονικά,
χωρίς υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ.
Συναφώς, για λόγους χρηστής διοίκησης
η ΑΑΔΕ εισηγήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποδέχθηκε να προτείνει
νομοθετική διάταξη, με την οποία τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν
για τον παραπάνω λόγο από 1-8-2017 μέχρι
την 31-10-2017 θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
Σε περίπτωση που ο πολίτης κάνει αρχική
δήλωση με επιφύλαξη, διότι θεωρεί ότι
εσφαλμένα δεν έχει προσυμπληρωθεί στη
δήλωσή του ο κωδ. αριθμός 037 – 038, προκειμένου για την ορθή εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης, υποχρεούται, εντός 90 ημερών από την υποβολή της, να
προσκομίσει στη ΔΟΥ βεβαίωση από την
αρμόδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Μετά την τυ-

χόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας
αυτής, οι ΔΟΥ θα προβαίνουν σε εκκαθάριση μη λαμβάνοντας υπόψη την επιφύλαξη,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Β. Οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική
δήλωση μέχρι την 29/06/2017 (ημερομηνία κατά την οποία η εκκαθάριση προσαρμόστηκε στις διατάξεις του ν. 4474/2017)
και ο κωδ. αριθμός 037 – 038 ήταν συμπληρωμένος κατά το χρόνο υποβολής της
δήλωσης αυτής, θα λάβουν ηλεκτρονική
ειδοποίηση με οδηγίες για να ελέγξουν
την επικαιροποιημένη εικόνα τους στο
Taxisnet και τυχόν μεταβολή της φορολογικής τους υποχρέωσης με βάση την εικόνα αυτή. Σε καταφατική περίπτωση, υποχρεούνται να υποβάλουν τροποποιητική
δήλωση. Για λόγους χρηστής διοίκησης, η
ΑΑΔΕ εισηγήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποδέχθηκε να προτείνει
νομοθετική διάταξη, σύμφωνα με την
οποία εφόσον η τροποποιητική δήλωση
για τον ανωτέρω λόγο υποβληθεί από 1-82017 μέχρι την 31-10-2017, θα θεωρείται
εμπρόθεσμη.
Δεδομένου ότι την 13/7/2017 το απόγευμα η ΑΑΔΕ έλαβε ένα ακόμα επικαιροποιημένο αρχείο από το ΥπΑΑΤ, προκειμένου
να δοθεί εύλογος χρόνος στους φορολογούμενους να εκπληρώσουν ορθά την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, η
ΑΑΔΕ εισηγήθηκε προς το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο και αποδέχθηκε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων ΦΕΦΠ (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) μέχρι και την Παρασκευή
21-7-2017. Παράταση μέχρι την ίδια ημερομηνία θα δοθεί και για τις δηλώσεις ΦΕ
ΝΠ (Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων).

