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Θέμα:  Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 

2016 λόγω καθυστερημένης ταυτοποίησης των κωδικών 037/038 από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης  

 

 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

 

1. Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 έτσι όπως ισχύει μετά την 

αντικατάστασή του με το άρθρο 34 του ν.4474/2017, η μείωση του φόρου της παρούσας  

παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για 

τους κατ` επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον 

το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Στο εισόδημα του 

προηγούμενου εδάφιου δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από τον ΟΓΑ, οι αμοιβές από 

παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγόμενων σε ασφάλιση ΟΓΑ σε 

τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους, για έως εκατόν πενήντα (150) 

ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, 
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που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στη ασφάλιση του ΟΓΑ.  Τα οριζόμενα στην  

ανωτέρω διάταξη ισχύουν από 1.1.2016 (σχετική και η ΠΟΛ1107/2016 εγκύκλιο). 

2. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 4484/2017 ορίζεται ότι για τροποιητικές 

δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016 που υποβάλλονται 

από την 1.8.2017 μέχρι και τις 31.10.2017 λόγω μη έγκαιρης ταυτοποίησης των κωδικών 037 και 

038 της δήλωσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις εκπροθέσμου υποβολής και τυχόν επιπλέον 

οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται μέχρι δύο (2) δόσεις, αναλόγως του χρόνου υποβολής της 

δήλωσης, με καταληκτικές ημερομηνίες των δόσεων αυτές που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 

67 του ν. 4172/2013 (Α` 167). 

3. Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, προκύπτει ότι η ηλεκτρονική αποστολή συνεχώς 

επικαιροποιημένων  αρχείων με τους ΑΦΜ των κατ΄ επάγγελμα αγροτών (κωδ.037-038) μέχρι το 

τέλος υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς την επιβολή προστίμου (ήτοι  μέχρι 

31.10.2017) διασφαλίζει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των δεδομένων. Συνεπώς, με την ως 

άνω διαδικασία της αποστολής των ηλεκτρονικών αρχείων και της αντίστοιχης προσυμπλήρωσης-

ενημέρωσης των κωδ.037-038, η  εκκαθάριση των ως άνω δηλώσεων, καθώς και των δηλώσεων 

με επιφύλαξη, θα γίνει ορθά. Κατόπιν τούτου, είτε ο φορολογούμενος προσκομίσει έγγραφη  

βεβαίωση κατ΄ επάγγελμα αγρότη από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 

(ΜΑΑΕ) είτε όχι, η εκκαθάριση της δήλωσης πάντα θα γίνεται με βάση τα δεδομένα του 

τελευταίου  ηλεκτρονικού αρχείου που έχει αποσταλεί. Ως αποτέλεσμα  αυτού οι κωδ.037-038 

θα είναι  προσυμπληρωμένοι,  εξασφαλίζοντας το ποιοι είναι οι δικαιούχοι που πρέπει να 

τύχουν της προβλεπόμενης έκπτωσης φόρου.   

 

                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ 

                                                                                               Γ.  ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Αποδέκτες πινάκα  Γ΄ 

2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

3. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  

(Με την παράκληση να αναρτηθεί στη Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1. Γραφείο Υπουργού  

2. Γραφείο Υφυπουργού 

3. Αποδέκτες πινάκων  

Α΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού),  

Β΄(εκτός των αριθμών 1 και 2  αυτού),   

Ζ΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού),  

Η΄(εκτός των αριθμών 4, 10 και 11 αυτού),  

4. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές  Διευθύνσεις του              

5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία ΥΠΑΑΝ 

6. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής  

Πολιτικής  & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 

7. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης, Μενάνδρου 22, 

Τ.Κ. 105 52 Αθήνα  

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

2. Γραφείο κ.κ. Γενικών Διευθυντών 

3. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας  

4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης  

5. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας  – Τμήμα Α’ (10)  
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