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Όσοι θέλετε να δείτε τις αρχικές οδηγίες που είχαν εκδοθεί στις 25-05-2019 μπορείτε να τις κατεβάσετε από
εδώ : https://www.mlg.gr/portal/dl.php?type=d&id=783
1. Τέλος επιτηδεύματος σε αγροτικές ατομικές επιχειρήσεις που είναι Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών
Στις 25-05-2019 στις αρχικές οδηγίες σας είχα αναφέρει ότι ο κωδικός 011 του εντύπου Ε3 για το
Φορολογικό Έτος 2018 για τις ατομικές επιχειρήσεις ήταν κλειδωμένος από το taxis. Πλέον το taxis από της
13-06-2019 ημέρα Πέμπτη έχει ξεκλειδώσει τον συγκεκριμένο κωδικό και για τις ατομικές επιχειρήσεις.

Άρα, μετά την αλλαγή του taxis στον συγκεκριμένο κωδικό υπάρχουν δύο περιπτώσεις
Α. Οι αγρότες που δεν έχουν υποβάλλει μέχρι σήμερα τη φορολογική τους δήλωση.
Β. Οι αγρότες που έχουν υποβάλλει ήδη τη φορολογική τους δήλωση.
Περίπτωση Α. Αγρότες που δεν έχουν υποβάλλει μέχρι σήμερα την φορολογική τους δήλωση.
Για του αγρότες που είναι Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.
του Ν.4384/2016 (παρ.3 το ποσοστό παραγωγής που υποχρεούται να παραδίδει το κάθε μέλος στον ΑΣ
δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 80% της ετήσιας παραγωγής του κάθε μέλους) άρα εξαιρούνται από
το τέλος επιτηδεύματος, αρκεί μέσα στο πρόγραμμα PBS στο έντυπο Ε3 2019 να τσεκάρετε τον αντίστοιχο
κωδικό και το πρόγραμμα κατά την αποστολή του εντύπου θα γεμίσει το αντίστοιχο πεδίο του taxis με την
σωστή τιμή ΝΑΙ.

Περίπτωση Β. Αγρότες που έχουν ήδη υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση.
Για του αγρότες που είναι Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.
του Ν.4384/2016 (παρ.3 το ποσοστό παραγωγής που υποχρεούται να παραδίδει το κάθε μέλος στον ΑΣ
δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 80% της ετήσιας παραγωγής του κάθε μέλους) άρα εξαιρούνται από
το τέλος επιτηδεύματος και έχετε ήδη υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση, θα πρέπει να υποβάλλετε
τροποποιητική δήλωση. Το μόνο που χρειάζεται είναι μέσα στο πρόγραμμα PBS στο έντυπο Ε3 2019 να
τσεκάρετε τον αντίστοιχο κωδικό, στο είδος δήλωσης να από-τσεκάρετε τον κωδικό Αρχική (για να γνωρίζει
το πρόγραμμα ότι το συγκεκριμένο έντυπο αφορά τροποποιητική) και από την υδρόγειο να επιλέξετε
Αποστολή Τροποποιητικού Εντύπου στο TaxisNet.
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Αφού έχετε υποβάλλει το έντυπο Ε3 2019 στο taxis (είτε αρχικό είτε τροποποιητικό) για να υπολογίσετε
σωστά την εκκαθάριση στο έντυπο Ε1 2019 στο πρόγραμμα PBS θα πρέπει να μην υπολογίσετε το τέλος
επιτηδεύματος για τις αντίστοιχες περιπτώσεις. Το πρόγραμμα μέσα στο έντυπο Ε1 2019 μπορεί αυτόματα
να εξαιρέσει τις συγκεκριμένες κατηγορίες αγροτών από το τέλος επιτηδεύματος. Το μόνο που χρειάζεται
να κάνετε είναι Εισαγωγή Δεδομένων από το Ε3. Το πρόγραμμα θα δει ότι στο έντυπο Ε3 2019 έχετε
τσεκαρισμένο τον κωδικό 011 και κατά την εισαγωγή των δεδομένων θα τσεκάρει αυτόματα την επιλογή
Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

Σημείωση: Η αποστολή του κωδικού 011 καθώς και η αυτόματη επιλογή Εξαίρεση από την υποχρέωση
καταβολής τέλους επιτηδεύματος στο έντυπο Ε1 2019 είναι διαθέσιμες με την έκδοση 19.7 ή
μεταγενέστερη του προγράμματος PBS, την οποία μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ
https://www.prosvasis.net/index.php?rp=/download/category/16/----.html
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2. Συμπληρωματικές οδηγίες για την ορθή εκκαθάριση κατ’ επάγγελμα αγρότη που ταυτόχρονα
λαμβάνει σύνταξη του Ο.Γ.Α., ή έχει αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, ή έχει αμοιβές από
μισθωτή εργασία υπαγόμενες στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε
συναφείς χώρους για έως 150 ημερομίσθια, ή αμοιβές μελών αγροτικών ή και γυναικείων
συνεταιρισμών που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.
Επίσης με την έκδοση του προγράμματος PBS 19.7 την οποία μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ
https://www.prosvasis.net/index.php?rp=/download/category/16/----.html
έχετε την δυνατότητα να εξαιρέσετε από την σύγκριση του συνολικού εισοδήματος σε σχέση με το αγροτικό
εισόδημα και άλλες κατηγορίες όπως εργόσημο, αμοιβές σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια μέχρι 150
ημερομίσθια υπαγόμενες στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. καθώς και τις αμοιβές μελών αγροτικών ή και
γυναικείων συνεταιρισμών που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.
Πλέον με την έκδοση 19.7 έχει καταργηθεί ο πράσινος σταυρός που υπήρχε δίπλα στον κωδικό 303-304 του
εντύπου Ε1 και εμφανίζετε νέο πεδίο πάνω από τον κωδικό 301 με την ονομασία Αποδοχές που αφορούν
ΟΓΑ. Το νέο αυτό πεδίο εμφανίζετε μόνο όταν είναι τσεκαρισμένος ο κωδικό 037-038.

Όπως βλέπετε και στην παραπάνω εικόνα στον υπόχρεο είναι τσεκαρισμένος ο κωδικός 037 και εμφανίζεται
το αντίστοιχο πεδίο, ενώ στην σύζυγο δεν είναι τσεκαρισμένος ο κωδικός 038 και δεν εμφανίζεται. Αν
τσεκάρετε και τον κωδικό 038 θα εμφανιστεί και στην σύζυγο το αντίστοιχο πεδίο.

Άρα σε όσους αγρότες έχετε εισοδήματα τα οποία εξαιρούνται από τη σύγκριση του συνολικού εισοδήματος
και ταυτόχρονα είναι και κατ’ επάγγελμα αγρότες το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το
αντίστοιχο ποσό στο αντίστοιχο πεδίο έτσι ώστε το πρόγραμμα να σας υπολογίσει σωστά την εκκαθάριση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αρχικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού της εκκαθάρισης.
Δείτε εδώ τις αρχικές οδηγίες https://www.mlg.gr/portal/dl.php?type=d&id=783
Θυμηθείτε εδώ τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για τον τρόπο υπολογισμού του τέλους επιτηδεύματος
από το ΣτΕ και την Α.Α.Δ.Ε.
1) Απόφαση στου Σ.τ.Ε. 89/2019
2) Απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. Ε.2065/23-04-2019
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