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Ι.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑTA  Α΄, Β΄, Γ 

Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 

Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα 

Σειέθσλν : 2103375311-8 

Fax : 2103375001 

E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr 

Url : www.aade.gr  

 

ΙΙ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ  ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ  

ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α΄  

ΣΜΗΜΑ Α΄   

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  

ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΣΜΗΜΑ Α΄   

 Αθήνα, 21 Αςγούζηος  2020 

  

Δ.2140 

 

 

ΠΡΟ:  

Ω ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζζαινλίθεο 
  

 

 

Σαρ. Κώδηθαο : 18346 Μνζράην  

Σειέθσλν : 210-4802204 

Fax : 210-48022209   

Url : www.aade.gr  

   

 

ΘΔΜΑ: Παποσή οδηγιών για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος ηελεςηαίος 

εδαθίος ηηρ παπαγπάθος 3 ηος άπθπος 31 ηος ν. 3986/2011 (Α΄ 152), πος 

πποζηέθηκαν με ηο άπθπο 8 ηος ν. 4714/2020 (Α΄ 148), πεπί αναζηολήρ ηηρ 

ςποσπέωζηρ καηαβολήρ ηος ηέλοςρ επιηηδεύμαηορ για ηο θοπολογικό έηορ 

2019 ηων αγποηών κανονικού καθεζηώηορ ΦΠΑ και ηων αλιέων παπάκηιαρ 

αλιείαρ 

http://www.aade.gr/
http://www.aade.gr/
ΑΔΑ: ΡΛΩ646ΜΠ3Ζ-ΚΦΠ



 

 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 

3986/2011 (Α΄ 152), νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 4714/2020 (Α΄ 

148), νξίδεηαη όηη εηδηθά γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2019 εμαηξνύληαη από ηελ 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο νη αγξόηεο θαλνληθνύ 

θαζεζηώηνο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ παξέιζεη ηα πξώηα πέληε (5) έηε από ηελ 

εκεξνκελία ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έληαμήο ηνπο ζην θαλνληθό θαζεζηώο ΦΠΑ, 

θαζώο θαη νη αιηείο παξάθηηαο αιηείαο, πνπ εθκεηαιιεύνληαη, είηε αηνκηθά είηε κε ηε 

κνξθή ζπκπινηνθηεζίαο ή θνηλσλίαο αζηηθνύ δηθαίνπ, αιηεπηηθά ζθάθε κέρξη 

δώδεθα (12) κέηξσλ, κεηαμύ θαζέησλ. 

2. Δπνκέλσο, εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηέινπο επηηεδεύκαηνο 

γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2019: 

α) νη αγξόηεο θαλνληθνύ θαζεζηώηνο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ παξέιζεη ηα πξώηα 

πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έληαμήο ηνπο ζην θαλνληθό 

θαζεζηώο ΦΠΑ, 

β) νη αιηείο παξάθηηαο αιηείαο (θπζηθά πξόζσπα) πνπ εθκεηαιιεύνληαη αιηεπηηθά 

ζθάθε κέρξη δώδεθα (12) κέηξσλ, κεηαμύ θαζέησλ, 

γ) νη ζπκπινηνθηεζίεο ή θνηλσλίεο αζηηθνύ δηθαίνπ παξάθηηαο αιηείαο, πνπ 

εθκεηαιιεύνληαη αιηεπηηθά ζθάθε κέρξη δώδεθα (12) κέηξσλ, κεηαμύ θαζέησλ. 

Ζ εμαίξεζε δελ εθαξκόδεηαη, εθόζνλ ηα σο άλσ πξόζσπα έρνπλ δειώζεη ζην 

θνξνινγηθό κεηξών όηη αζθνύλ γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2019 θαη άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο πέξαλ ησλ θαησηέξσ: 

Οη ΚΑΓ ηνπ ηνκέα Α 01, 02 θαη 03 (ΓΔΩΡΓΗΑ-ΓΑΟΚΟΜΗΑ-ΑΛΗΔΗΑ αληίζηνηρα) ηεο 

εζληθήο νλνκαηνινγίαο ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (ΚΑΓ 2008) πνπ 

νξίδνληαη ζηελ ΑΤΟ ΠΟΛ 1133/2008, όπσο ηζρύεη, κε εμαίξεζε ηνπο αθόινπζνπο 

ΚΑΓ: 

01.61 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηε θπηηθή παξαγσγή  

01.62 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηε δσηθή παξαγσγή 

01.63 Γξαζηεξηόηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή 

01.64 Δπεμεξγαζία ζπόξσλ πνιιαπιαζηαζκνύ 

01.70 Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο 

02.40 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε δαζνθνκία ππεξεζίεο 

03.11.7 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αιηεία 

ΑΔΑ: ΡΛΩ646ΜΠ3Ζ-ΚΦΠ



 

 

3. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ππνβιεζεί δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην 

θνξνινγηθό έηνο 2019 θαη έρεη εθθαζαξηζηεί ρσξίο λα ιεθζεί ππόςηλ ε σο άλσ 

εμαίξεζε από ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο, νη ππόρξενη ππνβάιινπλ 

ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ρσξίο δηόξζσζε θάπνηνπ πεδίνπ θαη ρσξίο ηελ επηβνιή 

ηπρόλ θπξώζεσλ. 

Γηα όζνπο θνξνινγνύκελνπο θπζηθά πξόζσπα δελ ππνβάιινπλ ηξνπνπνηεηηθέο 

δειώζεηο γηα ην κεδεληζκό ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο, ην β΄ δεθαπελζήκεξν ηνπ 

κελόο επηεκβξίνπ 2020 ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ε 

επαλεθθαζάξηζε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Σπρόλ ηξνπνπνηεηηθή 

δήισζε ρσξίο άιιε δηόξζσζε απαιιάζζεηαη από ηπρόλ πξνζαπμήζεηο θαη 

πξόζηηκα. 

4.  ε πεξίπησζε πνπ ην ηέινο επηηεδεύκαηνο έρεη ήδε θαηαβιεζεί, ζπκςεθίδεηαη 

κε πθηζηάκελεο νθεηιέο άιισο επηζηξέθεηαη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

5. Ζ Α.Α.Γ.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αηηείηαη ζηνηρεία γηα ηε δηαζηαύξσζε ησλ 

αλσηέξσ από ηξίηνπο θνξείο. 

  

                                             

                                         Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ        

                                                                 ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

     ΓΔΩΡΓΙΟ   ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Γεληθή Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

3. Γηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Σ’, Ε’ (εθηόο ησλ αξηζ.2, 5 

θαη 6 απηνύ) Ζ΄(εθηόο αξηζκνύ 4, 10, θαη 11) , Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, 

Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7, Σ.Κ.105 62, Αζήλα 

4. Πεξηνδηθό «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε» 

5. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

6. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

7. Γ.Σ.Γ. – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

8. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 

9. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Μαθεδνλίαο 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

2.Γξαθείν θ. Γεληθήο Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 

4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο- Σκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄ 

5. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

6. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 
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