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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Μυτιλήνη, 06/08/2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Αρ. Πρ.     781/209405 

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ 

   

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.ΛΕΣΒΟΥ 

   

   

Όπως ο Π.Δ. Διεύθυνση : Παγανή Μυτιλήνης ΠΡΟΣ: 
   81100  Μυτιλήνη  
Τ.Θ. : 210  
Τηλέφωνο : 2251037117  
Fax :2251037117  
E-Mail  : keppyelmyt@gmail.com   
Πληροφορίες : Στεφανάκης Γ.  
   
 
 

ΘΕΜΑ: 
 
 
 

«Έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη/κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης - Προσδιορισμός 

του αγροτικού εισοδήματος» 

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αρ. 5756/26.07.21 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3453) 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 5756/26.07.21 κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3453) με την οποία 

τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 134430/4-3-2011 (Β’ 392) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον Προσδιορισμό του αγροτικού 

εισοδήματος.  

Συγκεκριμένα: 

Σύμφωνα με την νέα κοινή υπουργική απόφαση, το αγροτικό εισόδημα για τις ανάγκες εφαρμογής 

του ν. 3874/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αποτελείται, εκτός των άλλων, και από εισοδήματα 

που προέρχονται από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μικρότερης από 500KW έναντι 

100KW που ίσχυε στην αρχική απόφαση. 

Επιπρόσθετα στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό εισόδημα, ΔΕΝ 

προσμετρούνται τα ακόλουθα:  

α) Εισόδημα από κεφάλαιο (ήτοι εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη 

περιουσία). 

β) Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ήτοι εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης 

περιουσίας και τίτλων). 

γ) Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό 

διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης 

προϊόντων, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). 

δ) Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη Αγροτικών ή Γυναικείων 

Συνεταιρισμών, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). 
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ε) Συντάξεις ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α 85) 

και συντάξεις λόγω θανάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) των 

ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ. 

στ) Αντιμισθίες, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων και αρχών των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις 

συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός 

μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων. 

ζ) Επιδόματα ανεργίας, τέκνων, διατροφής τέκνων, το κοινωνικό μέρισμα, το εξωιδρυματικό 

επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες». 

Διευκρινίζουμε ότι οι διατάξεις της συγκεκριμένης κοινής υπουργικής απόφασης καταλαμβάνουν 

τα εισοδήματα από 01-01-2020 και εφεξής.  

Επομένως οι ενδιαφερόμενοι που τα εισοδήματα που απέκτησαν κατά το φορολογικό έτος 2020 

(από 1/1/20 έως 31/12/20) εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, όπως υποβάλλουν την 

φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα 2020) και στην συνέχεια αφού 

ενημερώσουν το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων  να προβούν στην διαδικασία 

έκδοσης βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη σύμφωνα με την Υ.Α. 58/31790/02.02.21 προκειμένου οι ΑΦΜ 

τους να αποσταλούν στην Α.Α.Δ.Ε προς συμπλήρωση των κωδικών 037 και 038 του εντύπου Ε1 της 

Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, φορολογικού έτους 2020. 

Η ενημέρωση γίνεται από το portal του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(https://maae.minagric.gr/maae/) στην ακόλουθη πορεία της ιστοσελίδας του (minagric.gr):  

 

Αγρότης - Επιχειρηματίας→ Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων→ Σύνδεση  
 

Για διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με ηλεκτρονικό μήνυμα 

(keppyelmytilene@gmail.com) ή στο τηλέφωνο της Υπηρεσίας (2251037117). 

 

 

 Ε.Υ. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ01 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    

 

ΠΡΟΣ:ΠΡΟΣ:ΠΡΟΣ:ΠΡΟΣ:    

    

1. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου 

Βενιζέλου Ελευθερίου 6Β, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ 

e-mail: oee13pt@oe-e.gr 

(Με τη παράκληση ενημέρωσης των μελών του) 

 

2. Επιμελητήριο Λέσβου, Μητρώα ΓΕΜΗ & Παροχή Γενικής Πληροφόρησης προς τα Μέλη του 

Επιμελητηρίου Λέσβου 

Π. Κουντουριώτη 71, Μυτιλήνη-Λέσβος, ΤΚ 81100 

email: info@lesvos-chamber.com 

(Με τη παράκληση ενημέρωσης των μελών του) 

 

3. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Λέσβου 

e-mail: efeelesvou@gmail.com 
(Με τη παράκληση ενημέρωσης των μελών του) 

 
ΚΟΙΝ.:ΚΟΙΝ.:ΚΟΙΝ.:ΚΟΙΝ.:    

 
1. Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής & Αιγαίου, Γραφείο Διευθυντή 
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