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Η συγγραφέας και η εκδότρια εταιρεία «ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. (δ. τ. ASSET VALUE I.K.E.)», έχουν 

όλα τα δικαιώματα του παρόντος έργου. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση 

και γενικά η αναπαραγωγή (εν όλω ή εν μέρει ή περιληπτικά), κατά 

παράφραση ή διασκευή, του παρόντος έργου με οποιοδήποτε μέσο ή 

τρόπο, γραφικό, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή 

άλλως πως, σύμφωνα με τους Ν. 2387/1920, 4301/1929, Ν.Δ. 3565/56, 

4254/62, 4264/62, Ν. 100/75, Ν.2121/93, Ν.2557/1997 και τους 

λοιπούς εν γένει κανόνες Διεθνούς Δικαίου, χωρίς προηγούμενη γραπτή 

άδεια της συγγραφέως και της εκδότριας εταιρείας. 

 

Copyright 2022 

 

«ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. » 

 

 

Σχεδιασμός - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: FOTOLIO A.E. 

 

 

Εκδότης - Κεντρική διάθεση: 

«ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.  

(δ. τ. ASSET VALUE I.K.E.)»  

Μητροπόλεως 67, Βέροια. Τ.Κ 59100 
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 

2331044420 

 

 

 

 

 

 

Δήλωση της εκδότριας εταιρείας και της συγγραφέως:  

Η παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σχετικές με τα θέματα της φορολογίας της 

ασφάλισης και των «ηλεκτρονικών βιβλίων» (myDATA), καθώς και άλλων συναφών 

θεμάτων.  

Η συγγραφέας και η εκδότρια εταιρεία «ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. (δ. τ. ASSET VALUE I.K.E.)»,δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για 

οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο λόγω ενέργειας ή παράλειψης, ή 

αποχής από κάποια ενέργεια, ως αποτέλεσμα χρήσης του περιεχομένου του παρόντος 

έργου.  

Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον αρμόδιο κατά 

περίπτωση  σύμβουλό σας και στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. 
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Το βιβλίο :  

«ΑΓΡΟΤΕΣ 2022 Φορολογία / Ασφάλιση / myDATA» 

 

 

Πωλείται στα κάτωθι βιβλιοπωλεία : 

• Βιβλιοπωλείο Δημακαράκος 
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα - Τηλ. :  210 3300592  

 

• Βιβλιοπωλείο Αριστοτέλης 
Πανεπιστημίου 34,  10679 Αθήνα – Τηλ.: 210 3625026 

 

• Βιβλιοπωλείο Γρηγορίου Αθανασιάδη 
Αριστοτέλους 4 Γωνία με Τσιμισκή  1ος Όροφος - 54623 
Θεσσαλονίκη,  Τηλ. : 2310228517 και 2310261948 

 

• Τaxheaven Α.Ε. 
Αποστολοπούλου 64, Χαλάνδρι 

Τηλ.:  210-6773722 και 210-6754182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση Γραφείων 

α) Λογιστικό Γραφείο  
Αριστοτέλους 133Β, Μακροχώρι Βέροια. Τ.Κ 59150 Ημαθία 
Τηλ.:  2331044420, e-mail : liliopouloueya@gmail.com 

β) ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.  
(δ. τ. ASSET VALUE I.K.E. ) 
Μητροπόλεως 67, Βέροια. Τ.Κ 59100 
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1.2 Αποφάσεις - Οδηγίες 
2.  Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των 
πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών κατά 50%, στην περίπτωση 
φυσικών προσώπων κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (Άρθρο 15, ν. 
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2.2 Προϋποθέσεις  
2.3 Ποσοστό και ύψος φορολογικής απαλλαγής 
2.4 Έναρξη εφαρμογής 
2.5 Διάρκεια  εφαρμογής 
3. Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε 
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κερδών κατά 30%, στην περίπτωση «Συνεργασιών» (Άρθρο 4, ν. 
4935/2022) [ σελ. 10-13 ] 

3.1 Γενικά για  το κίνητρο της απαλλαγής επί των πραγματοποιούμενων προ 
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4.2 Διαδικασία υποβολής συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας (Άρθρο 5, 
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5. Προσθήκες τροποποιήσεις στο Βιβλίο λόγω των αλλαγών που 
επέφερε ο ν. 4935/2022 [ σελ. 22 ] 
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α) Νόμος υπ’ αριθμ. 4935 (ΦΕΚ A' 103/26-05-2022)  
β) Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 4760/Β/9-9-
2022) 

• Παράρτημα Δεύτερο  :  
Οι αλλαγές στις προθεσμίες διαβίβασης στην  πλατφόρμα myDATA  
με την απόφαση Α.1090/5-7-2022. [ σελ. 29-31 ] 
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Εισαγωγή  
 
α) Αλλαγές στην Φορολογία των Αγροτών με το Ν. 4935/26-05-

2022 
Με το Ν. 4935/2022, παρέχονται, φορολογικές απαλλαγές στους 
αγρότες, συνοπτικά ως εξής :  

 

  Κίνητρο    

Κατηγορίες αγροτών 

Απαλλαγή από την 
καταβολή φόρου 

εισοδήματος επί των 
πραγματοποιούμενων 

κερδών 

Προϋποθέσεις 

Αγρότες (Φυσικά πρόσωπα) 
που έχουν τις 
προϋποθέσεις του  άρθρου 
15  ν. 4935/2022) 

Κατά 50% 

(1) Φυσικά πρόσωπα, 
κατά κύριο επάγγελμα 
αγρότες και (2) Μέλη Α.Σ  
ή Συμβολαιακή Γεωργία 
με παράδοση του 75% 
των προϊόντων 

Αγρότες (Φυσικά και 
Νομικά πρόσωπα) που 
έχουν τις προϋποθέσεις 
του  άρθρου 4 (ν. 
4935/2022) 

Κατά 30% 
 Συμβολαιακή Γεωργία με 
παράδοση του 40% των 
προϊόντων 

 

β) Αλλαγές στις προθεσμίες διαβίβασης στην  πλατφόρμα 

myDATA με την απόφαση Α.1090/5-7-2022 
Μεταξύ των άλλων αλλαγών  

• Καθορίζονται οι χρόνοι διαβίβασης των δεδομένων. 

• Από 1/1/2023, όταν χρησιμοποιείται η «ειδική φόρμας 
καταχώρησης», διαβιβάζονται τα δεδομένα των εσόδων,  μέχρι την 
επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών. 

Ενώ μέχρι 31/12/2022 η καταληκτική  ημερομηνία ήταν η  
εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου 
εκδόθηκαν. 

γ) Προσθήκες/Τροποποιήσεις στο Βιβλίο 
Γίνονται οι εξής : 

• Κεφάλαιο 1 : Κατηγορίες Αγροτών 
Μετά την σελ. 73, προστίθεται : 1.11 Κατηγορίες αγροτών με βάση 
το Ν. 4935/2022. (Δείτε : Κεφ. 5.1 της παρούσης ) 

• Κεφάλαιο 8 : Προσδιορισμός του Φόρου Εισοδήματος της 
Αγροτικής Επιχείρησης. 
Μετά την σελ. 182, προστίθεται : 8.2.Α Μείωση του φόρου λόγω 
εφαρμογής των διατάξεων του  ν. 4935/2022.  (Δείτε : Κεφ. 5.2 της 
παρούσης) 

• Κεφάλαιο 15 : Αγρότες και πλατφόρμα myDATA  
Το 15.3 «Προθεσμίες διαβίβασης στην «Κανονική περίοδο»»( σελ. 
288-290), τροποποιείται (Δείτε : Παράρτημα Δεύτερο της παρούσης ) 
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1. Νομοθετικό πλαίσιο 
 
 

1.1 Νομοθεσία  
Νόμος υπ’ αριθμ. 4935 (ΦΕΚ A' 103/26-05-2022)  
«Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών 

μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις». [ Δείτε αναλυτικά στο Παράρτημα 
Πρώτο (α)]. 
 
 

1.2 Αποφάσεις - Οδηγίες 
 
α) Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 

4760/Β/9-9-2022) 
«Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των 

προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών 
από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας 
λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα 

άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του 
ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την 
εφαρμογή των ως άνω άρθρων». [ Δείτε αναλυτικά στο Παράρτημα Πρώτο 
(β)] 
 

β) Οδηγία : Ο ΔΕΑΦ 1048263 ΕΞ 2022  
«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24 και 28 του ν. 4935/2022 (Α΄ 103) 

«Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών 
μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις». 
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2. Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί 
των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, από 
την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας κατά 50%, στην περίπτωση φυσικών 
προσώπων κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (Άρθρο 15, 
ν. 4935/2022) 

 
2.1 Δικαιούχοι 
Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής από την καταβολή φόρου 

εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, από την 
άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά 50%, είναι 

φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το 

οποίο χορηγείται η απαλλαγή. 
Η απαλλαγή χορηγείται στους ανωτέρω  αγρότες οι οποίοι παράγουν 

προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 ( « ζ) 
Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της 
θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας 
εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της 
θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που 
προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, 
καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει 
δραστηριότητα » ), με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, 

σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων).  
Επισήμανση :  

Οι αλιείς εξαιρούνται από τα κίνητρα του νόμου. 
Παραπομπή στο βιβλίο : 
Σχετικά με τις προϋποθέσεις για την ένταξη στην κατηγορία των «κατά 

κύριο επάγγελμα αγρότες» δείτε αναλυτικά στο Κεφ. 1.4 «Επαγγελματίας 
αγρότης - Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)», 
(σελ. 26-31 του βιβλίου)). 

 
2.2 Προϋποθέσεις  

(Αρκεί να ισχύει ένα εκ των κατωτέρω δύο (α) ή (β)). 
α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων 
εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων 

συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 [ Άρθρο 22. 
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων : 
1. Οι ΑΣ, οι ΑΕΣ, οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους, οι 
Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις τους και οι 
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις …. ] και προμηθεύουν αυτό με το 

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή 
παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους. 

 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών προς τον ΑΣ (Ν. 

4673 /2020, άρθρο 8 ) 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3874/year/2010/article/2/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3874/year/2010/article/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/243
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4673/year/2020/article/22
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/984
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« 1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών προς τον ΑΣ ορίζονται 
από το καταστατικό, το οποίο πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά διατάξεις 

που ρυθμίζουν: 
α) ….στ) Το ποσοστό ετήσιας παραγωγής του που το κάθε μέλος - 

συνεταιριστής υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί 
να είναι κατώτερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), καθώς και την 
ποσότητα εφοδίων, που το κάθε μέλος - συνεταιριστής οφείλει να 

προμηθεύεται από τον ΑΣ. Η Γενική Συνέλευση του ΑΣ αποφασίζει κάθε 
χρόνο για το είδος και τον όγκο των προϊόντων, αυτούσιων ή 
μεταποιημένων, που πρόκειται να εμπορευθεί ο ΑΣ. … 2. Με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της 
παραγράφου 3 του άρθρου 13 και με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 

του άρθρου 14, το μέλος - συνεταιριστής μπορεί να απαλλάσσεται εν όλω 
ή εν μέρει από την υποχρέωση της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1, 
εφόσον: α) έχει αντικειμενική αδυναμία να εκπληρώσει την ανωτέρω 

υποχρέωση ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι ή β) πριν από την ένταξή 
του στον ΑΣ είχε συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των 

προϊόντων του σε τρίτους, εφόσον ο ΑΣ έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη 
διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης 
ή γ) ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή» 

(άρθρο 8, ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» ). 
Παραπομπή στο βιβλίο : 
Σχετικά με τις προϋποθέσεις για την ένταξη στην κατηγορία των «κατά 

κύριο επάγγελμα αγρότες» δείτε αναλυτικά στο 1.3 «Κατηγορίες με βάση 
την συμμετοχή σε Αγροτικό Συνεταιρισμό (Α.Σ) Ν. 4673 /2020», (σελ. 

23-25 του βιβλίου)). 

 

β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας [ Δείτε στο Κεφ. 4 
] το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής 

αγροτικής παραγωγής τους.  
Για την εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη 
τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα με το 

άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα απόφαση, ανά προϊόν ή 
παρεμφερή προϊόντα (*) , με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την 

πώληση ποσοτήτων ίσων με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) 
τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του. 
Επισημάνσεις  

(1) Στην  ερμηνευτική απόφαση  αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 
4760/Β/9-9-2022), δεν διευκρινίζεται επαρκώς,  τι γίνεται στην 
περίπτωση, που ο αγρότης παράγει διάφορες κατηγορίες αγροτικών 

προϊόντων. Συγκεκριμένα η διατύπωση της ερμηνευτικής είναι :  «η 
σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας, 

ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα» 
Επίσης δεν διευκρινίζεται τι γίνεται στην περίπτωση που ο 
συγκεκριμένος αγρότης παράγει και άλλα προϊόντα ( π.χ πουλάει 

ροδάκινα μέσω Α.Σ και κηπευτικά μέσω Λαϊκών Αγορών ή έχει και 
αγροτικά φωτοβολταικά ). 

(2) Σύμφωνα με δηλώσεις που Υφυπουργού Κου Αποστόλου 

Βεσυρόπουλου, σε σχετική ενημέρωση στην Βέροια (4/6/2022) : α) 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4935/year/2022/article/16
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1129


Αγρότες 2022 :  Φορολογία - Ασφάλιση- myDATA - Συμπλήρωμα 

 

 9 

Μπορεί να γίνει συνδυασμός των δύο ανωτέρω τρόπων και β) Θα 
μπορεί «συμβολαιακή γεωργία», να γίνει μεταξύ Α.Σ και αγρότη μη 

μέλος του Α.Σ. 
(3) Δεν διασαφηνίζεται με ποιόν τρόπο/στοιχεία θα υπολογίζεται ότι το 

75% της παραγωγής του αγρότη, διατέθηκε μέσω Α.Σ ή με 
«συμβολαιακή γεωργία». 

  

(*) Παρεμφερή προϊόντα (Άρθρο 3 της απόφασης 127754 ΕΞ 2022) 
Παρεμφερή θεωρούνται τα προϊόντα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 
προϊόντων, όπως ενδεικτικά: 

α) φρούτα, 
β) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, 
γ) σιτηρά/δημητριακά, 

δ) λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των βολβών (πατάτες, κρεμμύδια 
κ.λπ.) και των μανιταριών, 
ε) οι καρποί, 

στ) λάδια και φυτικά λίπη, 
ζ) μέλι και γλυκαντικές ουσίες, 

η) κρέας και πουλερικά, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών προϊόντων 
σφαγείων και των αυγών των πτηνών, 
θ) τσάι, μπαχαρικά και βότανα, 

ι) προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας, 
ια) όσπρια, 

ιβ) βαμβάκι. 

 

2.3 Ποσοστό και ύψος φορολογικής απαλλαγής 
Παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου 

εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία 
προκύπτουν από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%). 
Δεν υφίσταται όριο στο ποσοτικό ύψος της φορολογικής απαλλαγής. 
Επισήμανση :  

Η Απόφαση Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022, έχει διαφοροποιημένη διατύπωση, 
σε σχέση με το νόμο, όσον αφορά τον υπολογισμό της απαλλαγής : 

«….απαλλαγής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου 
εισοδήματος ..» και όχι ότι τα κέρδη είναι αφορολόγητα, κατά 50%. Λόγω 
της «κλίμακας» (Ν. 4172/2013, άρθρο 15 Φορολογικός συντελεστής ) , 

που υπάρχει στον υπολογισμό του φόρου, οι υπολογισμοί θα είναι 
διαφορετικοί. Αναμένουμε διευκρινήσεις.  

 
2.4  Έναρξη εφαρμογής  
Εφαρμόζεται για κέρδη που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2022 

και εφεξής. 
 
2.5  Διάρκεια  εφαρμογής 

Η διάρκεια ισχύος της διάταξης είναι απεριόριστη. 
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3. Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος για 
κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των 
πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών κατά 30%, 
στην περίπτωση «Συνεργασιών» (Άρθρο 4, ν. 
4935/2022) 

 

3.1 Γενικά για  το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή 
φόρου εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο 
Παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου 

εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των 
πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση 

τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).  
Ως «συνεργασία» νοείται η σχέση η οποία δημιουργείται : 
i) με σκοπό την ίδρυση οποιασδήποτε μορφής νομικού προσώπου ή 

άλλης νομικής οντότητας από δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών, των συνεταιρισμών, των 

οργανώσεων ή των ομάδων παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφής  
(αναλύεται κατωτέρω, Παρ. 3.2 ) ή  
ii) με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία (αναλύεται κατωτέρω, Παρ. 
3.3) ή  
iii ) τη σύμβαση δικαιόχρησης (franchising). 

 
3.2 Το κίνητρο της απαλλαγής με την ίδρυση νομικού 

προσώπου 
 
3.2.1 Δικαιούχοι  

Δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινοπραξιών, των συνεταιρισμών, των οργανώσεων ή των ομάδων 
παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφής, για την ίδρυση νέου νομικού 

προσώπου . 
 

3.2.2 Προϋποθέσεις  
Ως «συνεργασία» νοείται η σχέση που συγκεντρώνει αθροιστικά τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά (άρθρα 2 και 4, ν. 4935/2022): 
α) δημιουργείται δυνάμει οποιασδήποτε μορφής σύμβασης ή συμφωνίας 
μεταξύ μη «συνδεδεμένων προσώπων», κατά την έννοια της περ. ζ' του 

άρθρου 2 του ν. 4172/2013. 
β) έχει σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων εταιρειών ή προσώπων, 

γ) διαρκεί για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία σύναψης 
της συμφωνίας ή ίδρυσης του νομικού προσώπου ή της νομικής 

οντότητας, και 
δ) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε 
αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον 

ίσος με ποσοστό εκατό πενήντα τοις εκατό (150%) του κύκλου εργασιών 
της εταιρείας με τον μεγαλύτερο, μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιρειών, 
μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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ε)  Καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό 
κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας 

ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του εταιρικού του 
κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της 

νέας νομικής οντότητας δεν υπολείπεται του ποσού των εκατόν είκοσι 
πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ. 
 

3.2.3 Ποσοστό και ύψος φορολογικής απαλλαγής 
Παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου 
εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των 

πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση 
τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).  

Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, το φορολογικό όφελος δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων 
(125.000) ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο 

υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για 
καθένα από αυτά, σε διάστημα έως τριών (3) ετών από την ημερομηνία 

εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο. 
 
 

3.3 Το κίνητρο της απαλλαγής με την σύναψη συμφωνητικού  
«συμβολαιακής γεωργίας» 

 

3.3.1 Δικαιούχοι  
α) Περιπτώσεις παραγωγών αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι δεν 

ανήκουν στις περιπτώσεις του προηγούμενου κεφαλαίου 2 του 
παρόντος. 
Παραγωγοί δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό 

τριάντα τοις εκατό (30%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση 
αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

ή οντότητες, που παράγουν ένα από τα προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας 

(θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών 
υδάτων). 
Δηλαδή περιλαμβάνει τις περιπτώσεις παραγωγών αγροτικών προϊόντων, 

οι οποίοι δεν ανήκουν στις περιπτώσεις του ανωτέρω κεφαλαίου 2. 
Τέτοιες περιπτώσεις μπορούν (ενδεικτικά) να είναι : 

• Φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι δεν είναι μέλη 
νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο 

Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών 
φορέων.  

• Φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι δεν πωλούν στο 
πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας το 75% τουλάχιστον της 
συνολικής αγροτικής παραγωγής τους, αλλά πωλούν το 40% 

τουλάχιστον.  

• Φυσικά πρόσωπα, μη επαγγελματίες αγρότες 

• Παραγωγοί αγροτικών προϊόντων που είναι Νομικά και όχι Φυσικά 
Πρόσωπα. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4935/year/2022/article/4
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1129
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3874/year/2010/article/2/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3874/year/2010/article/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/243
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β) Παραγωγοί μέλη αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών 
Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα κίνητρα του παρόντος άρθρου 

δύνανται να παρέχονται και σε παραγωγούς μέλη αναγκαστικών 
αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον οι παραγωγοί υποβάλλουν στην 
εφαρμογή των συμφωνητικών της Α.Α.Δ.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 5 τα 

στοιχεία του άρθρου 4 της απόφασης  Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022.  
Ως επωνυμία του αντισυμβαλλόμενου δηλώνεται η επωνυμία και ο νόμος 
σύστασης του αναγκαστικού συνεταιρισμού και ως ΑΦΜ, ο ΑΦΜ του 

συνεταιρισμού. 
Επισημάνσεις 

(1) «...Ως ΑΣ θεωρούνται συνεταιρισμοί, οποιουδήποτε κλάδου ή 
δραστηριότητας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας, μεταξύ άλλων 
και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, 

σηροτροφικοί, αγροτουριστικοί, αγροτοβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και 
γυναικείοι. Οι δασικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους δεν 

εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου» (άρθρο 1, ν. 
4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί» ) 

(2) Δεν διασαφηνίζεται με ποιόν τρόπο/στοιχεία θα υπολογίζεται ότι το 

40% της παραγωγής του αγρότη, διατέθηκε μέσω Α.Σ ή με 
«συμβολαιακή γεωργία». 
 

3.3.2 Προϋποθέσεις  

α) Η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα ή τις οντότητες, εφόσον πωλούν 
στο πλαίσιο συμβολαιακής γεωργίας το σαράντα τοις εκατό (40%) 
τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής τους παραγωγής.  

Απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής 
γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα, 
ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός 

δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το σαράντα τοις εκατό 
(40%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του. 

β) Στην απόφαση  αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 4760/Β/9-9-2022), 
δεν αναφέρεται κάτι σχετικά με τις προϋποθέσεις : (α) «Μη συνδεδεμένα 
πρόσωπα»  (β), (γ) και (δ), της παραγράφου 3.2.2 , παρόλο ότι στο ν. 

4935/2022, ρητά αναφέρεται ότι : «Ως «συνεργασία» νοείται η σχέση που 
συγκεντρώνει αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά …(Δείτε ανωτέρω 
παρ. 3.2.2, (α) έως (δ)» 

 
3.3.3 Ποσοστό και ύψος φορολογικής απαλλαγής 

Παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου 
εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των 
πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση 

τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).  
Το συνολικό φορολογικό όφελος από την εφαρμογή του κινήτρου, για τα 

έτη εφαρμογής του ( μέχρι εννέα (9) φορολογικά) , δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 125.000€, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 
του ν. 4935/2022. 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4935/year/2022/article/16
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1129
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4935/year/2022/article/6/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4935/year/2022/article/6
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1129
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Επισήμανση :  
Η Απόφαση Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022, έχει διαφοροποιημένη διατύπωση, 

σε σχέση με το νόμο, όσον αφορά τον υπολογισμό της απαλλαγής : 
«….απαλλαγής κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του φόρου 

εισοδήματος..» και όχι ότι τα κέρδη είναι αφορολόγητα, κατά 50%.  
Λόγω της «κλίμακας» (Ν. 4172/2013, άρθρο 15 Φορολογικός 
συντελεστής ) , που υπάρχει στον υπολογισμό του φόρου, οι υπολογισμοί 

θα είναι διαφορετικοί. Αναμένουμε διευκρινήσεις.  
 
 

3.3.4 Έναρξη και Διάρκεια εφαρμογής 
Το κίνητρο, παρέχεται για μέχρι εννέα (9) φορολογικά έτη αρχής 

γενομένης από το επόμενο έτος εντός του οποίου συνάπτεται η σύμβαση 
συμβολαιακής γεωργίας. 
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4. Συμβάσεις Συμβολαιακής Γεωργίας (Άρθρο 16, ν. 
4935/2022) 

 
4.1 Τύπος και περιεχόμενο των συμβάσεων συμβολαιακής 

γεωργίας (Άρθρο 4,απόφαση αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 ) 
1)  Οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας που συνάπτονται σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 είναι έγγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά 

μεταξύ του παραγωγού και συγκεκριμένης επιχείρησης - αγοραστή, είτε 
με τη συνεργασία πιστωτικού ιδρύματος είτε όχι, με την οποία ο 

παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση προϊόντων του. 
2)  Στα συμφωνητικά/συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας αναφέρονται 
κατ' ελάχιστον τα εξής στοιχεία: 

α) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία, κατά περίπτωση, 
και ο ΑΦΜ των συμβαλλομένων, 
β) το είδος των προϊόντων, 

γ) η έκταση των αγροτεμαχίων, όπου παράγονται τα προϊόντα της περ. β, 
όπως δηλώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) του 

οικείου έτους. Εάν πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση, αντί της 
έκτασης αναγράφεται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου από το οποίο 
παράγονται τα προϊόντα της περ. β, 

δ) η ποσότητα των προϊόντων, 
ε) η χρονική διάρκεια του συμφωνητικού, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη του έτους, 
στ) η τιμή των προϊόντων, 
ζ) ο χρόνος παράδοσης. 

Η αναφορά επιπλέον στοιχείων στη σύμβαση δεν επηρεάζει την 
εφαρμογή της παρούσας. 
 

4.2 Διαδικασία υποβολής συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας 
(Άρθρο 5,απόφαση αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 ) 

 
1)  Τα στοιχεία των συμφωνητικών της παρ. 2 του άρθρου 4 που 
συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 υποβάλλονται 

με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω της ψηφιακής 
εφαρμογής υποβολής συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 

1882/1990 (Α' 43) στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., «myAADE». 
Η εφαρμογή αυτή τίθεται σε παραγωγική λειτουργία έως τις 15/11/2022 
2)  Ως ημερομηνία υποβολής των συμφωνητικών θεωρείται η 

ημερομηνία οριστικής καταχώρησης των στοιχείων. 
3) Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
υπάρχει τεχνική αδυναμία ολοκλήρωσης της υποβολής, υποβάλλεται 

σκαναρισμένο αντίγραφο του συμφωνητικού μέσω της ψηφιακής 
εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. Ως 

ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του 
«αιτήματος» στην εφαρμογή. Με την αποκατάσταση του προβλήματος, ο 
υπόχρεος ακολουθεί αμελητή τη διαδικασία της παρ. 1. 

4) Τα στοιχεία των συμφωνητικών υποβάλλονται από τον παραγωγό πριν 
την έναρξη παράδοσης προϊόντων και επιβεβαιώνονται έως το τέλος του 

έτους που αφορούν από τον αγοραστή ή αντιστρόφως. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4935/year/2022/article/16
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1129
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4935/year/2022/article/16
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1129
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1882/year/1990/article/8/paragraph/16
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1882/year/1990/article/8
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/90
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Για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός 
του 2022, τα στοιχεία των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας 

δύνανται να υποβάλλονται στην εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και τις 
31/12/2022 

5)  Η τροποποίηση των στοιχείων που δηλώνονται είτε λόγω σφάλματος 
είτε λόγω τροποποίησης του συμφωνητικού είναι δυνατή μέχρι το τέλος 
του έτους που αφορούν. 

6)  Τα σχετικά έγγραφα συμφωνητικά διαφυλάσσονται για όσο χρόνο 
απαιτείται η διαφύλαξη των οικείων παραστατικών πωλήσεων σύμφωνα 
με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

7)  Οι ανωτέρω προθεσμίες είναι ανατρεπτικές ( δηλαδή  επιφέρουν 
έκπτωση από το δικαίωμα ως κύρωση για την μη τήρησή τους ). 

8)  Για τα συμφωνητικά της συμβολαιακής γεωργίας δεν απαιτείται η 
υποβολή σύμφωνα με την υπ' αρ. 1065606/7222/ 31.7.2000 (Β' 951) 
(υποβολή ανά τρίμηνο [ «2. Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ 
επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία 
ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet με την ονομασία «Κατάσταση 
Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν. 1882/1990», ως συνημμένο 
υπόδειγμα, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών 
Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία 
(κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το 
αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.» ], απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών (δηλαδή υποβολή ανά τρίμηνο) . 
  
4.3  Υπόδειγμα Συμφωνητικού Συμβολαιακής Γεωργίας 

 

Οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας που συνάπτονται σύμφωνα με το 

άρθρο 16 του ν. 4935/2022 είναι έγγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ 

του παραγωγού και συγκεκριμένης επιχείρησης - αγοραστή, είτε με τη 

συνεργασία πιστωτικού ιδρύματος είτε όχι και προϋποθέτει να υπάρχουν 

τα ελάχιστα στοιχεία, που αναφέρονται ανωτέρω στην παρ. 4.1 . 

Συνήθως μια  Τράπεζα, η οποία συμμετέχει σε συμβολαιακή γεωργία 
συνάπτει δανειακή σχέση με: α) Με τον αγοραστή του προϊόντος και β) 

Με τους παραγωγούς που έχουν συνάψει συμβάση συμβολαιακής 
γεωργίας με τον αγοραστή.  
 

 
Στην σύνταξη αυτού του υποδείγματος, εκτός από τα απαιτούμενα της  

απόφασης αριθμ. 127754 ΕΞ 2022, λήφθηκε υπόψη  και η «Σύμβαση 
Αγοραπωλησίας Συσπόρου Βαμβακιού Εσοδείας 2019 Μελλοντικής 
Παράδοσης», ( το οποίο προτάθηκε με την Αρ. Πρωτ.: 1601/139184/ 12 

/6 /2019, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ). 
Το παρόν «Υπόδειγμα», αφορά ιδιωτικό συμφωνητικό μόνο μεταξύ του 
παραγωγού και του αγοραστή. 

 
 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1882/year/1990/article/8/paragraph/16
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/90
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4935/year/2022/article/16
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1129
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Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πώλησης Προϊόντων 
«Συμβολαιακή γεωργία»   

(Βάσει του άρθρου 16 του Νόμου 4935/2022) 

 
Στη …………….., σήμερα την……….. του μηνός ……, έτους …………, οι 
κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

αφενός μεν :  
Ο………… [Όνομα Παραγωγού ]…………………. (εφεξής : «Παραγωγός») 

κάτοικος ………[Διεύθυνση] ………  
με  Αρ. Δελτίου Ταυτότητας : ………….. ……….και με Α.Φ.Μ : 
………………………….  

Τηλέφωνα Επικοινωνίας    : …………….. 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  ……………. 

και αφετέρου δε :  
Η επιχείρηση ……………[Όνομα Αγοραστή ] …………… (εφεξής : 
«Αγοραστής») 

με Α.Φ.Μ :  …………………………. 
Διεύθυνση : ………… 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας : …………….. 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο :  ……….. 
που εκπροσωπείται από τον ………………………(ο πρόεδρος/ή άλλο 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο)  της Εταιρείας ή του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού, με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ………………… 
[ Υποχρεωτικό βάση της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 :  «α) το 
ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία, κατά περίπτωση, και ο 
ΑΦΜ των συμβαλλομένων» ]. 
 συμφωνούμε, έχοντας λάβει γνώση όλες τις ισχύουσες εθνικές και 
κοινοτικές διατάξεις, τα κατωτέρω: 
Ο πρώτος από εμάς αποκαλούμενος «Παραγωγός» καλλιεργεί έκταση 

αγροτεμαχίων, όπως δηλώνονται ή πρόκειται να δηλωθούν στην Ενιαία 
Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) του έτους ….. (ή εάν πρόκειται για 
κτηνοτροφική εκμετάλλευση, αντί της έκτασης αναγράφεται ο αριθμός του 
ζωικού κεφαλαίου ) 
Ο Παραγωγός δεσμεύεται με την παρούσα συμφωνία να παραδώσει το 

προϊόν εμπορεύσιμο, έχοντας εφαρμόσει τις καλλιεργητικές φροντίδες 
που απαιτούνται για την παραγωγή, σύμφωνα με τους κανόνες της 
πολλαπλής συμμόρφωσης και ο αγοραστής δεσμεύεται να παραλάβει τις 

παρακάτω ποσότητες του προϊόντος, όπως αναφέρονται στην παρ. 2 και 
στο χρονοδιάγραμμα που ορίζεται σ΄ αυτή. 

[ Υποχρεωτικό βάση της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022: «γ) η έκταση 
των αγροτεμαχίων, όπου παράγονται τα προϊόντα της περ. β [ β) το είδος 
των προϊόντων], όπως δηλώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση 
ΟΣΔΕ) του οικείου έτους. Εάν πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση, 
αντί της έκτασης αναγράφεται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου από το 
οποίο παράγονται τα προϊόντα της περ. β,» ]. 

 

1) Έκταση των αγροτεμαχίων (ή αριθμός ζώων), όπου παράγονται 

τα προϊόντα με βάση την δήλωση ΟΣΔΕ.  
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α/α Τοποθεσία Ιδιοκτησία  
Καλλιεργούμενη 

Έκταση 

        

        

        

        

 
[ Αναλόγως εάν πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση, αντί της έκτασης 
αναγράφεται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου] 
 
Ο «παραγωγός», σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16 του Ν. 

4935/2002, δεσμεύεται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων με 
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας 
όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής του  ή «Ο 

συνεργαζόμενος παραγωγός εισφέρει στον αγοραστή ποσότητες προϊόντων 
ίσες με το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον της συνολικής 
ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του» 

[Ανάλογα αν αφορά την περίπτωση του κεφ. 2 ή του κεφ. 3.3]. 
 

2) Ποσότητες και χρονοδιάγραμμα παράδοσης 
Ο Παραγωγός δεσμεύεται με την παρούσα συμφωνία να παραδώσει και ο 
αγοραστής δεσμεύεται να παραλάβει τις παρακάτω ποσότητες : 

 

  Προϊόν  

α/α Είδος / ποικιλία 

Συνολικά (Κιλά/ 
λίτρα/ τεμάχια/ 

κιβώτια) 
Ποιοτική 

κατηγορία  

        

        

        

        

        

 
[ Υποχρεωτικό βάση της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022  «β) το είδος 
των προϊόντων & δ) η ποσότητα των προϊόντων»  ]. 
 
και με χρονοδιάγραμμα παράδοσης και ημερομηνίες που ορίζονται ως 

εξής: 
 

Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων 

Περίοδος παράδοσης  Ποσότητα  

Είδος/ ποικιλία - 

Ποιότητα  

Α ( Από … έως …... )     

Β ( Από … έως …... )     

Γ ( Από … έως …... )     

Δ ( Από … έως …... )     
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[ Υποχρεωτικό βάση της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022  «ζ) ο χρόνος 
παράδοσης»  ]. 
 

3) Μεταφορά και παράδοση των προϊόντων 

• Τα προϊόντα [παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του αγοραστή/ 
παραλαμβάνονται από την έδρα του παραγωγού] .  

• Ο [αγοραστής/ παραγωγός] οργανώνει την μεταφορά των προϊόντων 
και επωμίζεται το κόστος. 

• Η παράδοση και η παραλαβή θα γίνεται με δελτία αποστολής και 
παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, στο οποίο να επισυνάπτεται, 
εφόσον είναι δυνατόν, ζυγιστικό έγγραφο ή άλλο έγγραφο που να 
αποδεικνύει την ποσότητα των προϊόντων, την ημερομηνία παράδοσης 

και λοιπές πληροφορίες που συμφωνούν οι συμβαλλόμενοι.  

• Τα δελτία αποστολής και παραλαβής υπογράφονται από τους 
συμβαλλόμενους ή τους εκπροσώπους τους.  

• Και οι δύο συμβαλλόμενοι τηρούν αρχείο εγγράφων που αφορούν την 
παρούσα συμφωνία. 

[Είναι δυνατόν να καθοριστούν επιπλέον προδιαγραφές ως προς την 
παράδοση/παραλαβή των προϊόντων, π.χ τον τρόπο συσκευασίας και 
τυποποίησης, με υλικά συσκευασίας που δυνατόν να παρέχει ο αγοραστής, 
υλικά σήμανσης και τυποποίησης, κ.λπ ] 
 

4) Τιμή των προϊόντων 
Για τις παραπάνω ποσότητες ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλλει 

στον παραγωγό τις ακόλουθες τιμές ανά μονάδα [ενδεχομένως 
διαφοροποιημένες ανά είδος/ ποικιλία ή/και ανά ποιοτική κατηγορία 
ή/και ανά περίοδο παράδοσης/ ή άλλη παράμετρο] 
[ Υποχρεωτικό βάση της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022  «στ) η τιμή 
των προϊόντων»  ]. 
 

Είδος / 
ποικιλία 

Ενιαία 
Τιμή  €/ 

ανά 
μονάδα (*) 

Α΄ 

Περίοδος 
[……………] 

/ €/ ανά 
μονάδα (**) 

Β΄ 

Περίοδος 
[……………] 

/ €/ ανά 
μονάδα(**) 

Γ΄ Περίοδος 
[……………] / 

€/ ανά 
μονάδα(**) 

          

          

          

 

[ (*) Συμπληρώνεται σε περίπτωση που συμφωνείται ενιαία τιμή για το 
προϊόν/ τα προϊόντα. (**) Σε περίπτωση που συμφωνείται διαφορετική τιμή 
για το προϊόν/ τα προϊόντα ανά περίοδο, συμπληρώνονται οι ανάλογες 
πληροφορίες.] 
 
Η ανωτέρω συμφωνηθείσα τιμή αφορά την αξία του προϊόντος μόνο και 

επιβαρύνεται με ΦΠΑ, εξαιρουμένης της περίπτωσης προσκόμισης 
απαλλακτικού ΦΠΑ από τον Αγοραστή. 



Αγρότες 2022 :  Φορολογία - Ασφάλιση- myDATA - Συμπλήρωμα 

 

 19 

5) Χρόνος και Τρόπος πληρωμής  
Η καταβολή ποσών για την πληρωμή του παραγωγού για τα προϊόντα 

που παραδίδει θα γίνεται από τον αγοραστή αποκλειστικά και μόνο με 
τραπεζικό έμβασμα, επιταγή, μεταφορά μέσω τραπέζης, [ Η σε όποια 
άλλη συμφωνία επιθυμούν να καταλήξουν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ] με 
βάση τον ακόλουθο πίνακα (χρονοδιάγραμμα) : 
………………………… 

 

6) Χρονική διάρκεια του συμφωνητικού 
Η χρονική διάρκεια του παρόντος συμφωνητικού, ορίζεται σε …. (ένα 

τουλάχιστόν έτος )  
[ Υποχρεωτικό βάση της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 «ε) η χρονική 
διάρκεια του συμφωνητικού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 
έτους,»  ]. 
 

7)  Ανωτέρα βία  
Κανένα μέρος δεν θα θεωρηθεί ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις εάν η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται 

από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο προκύπτει μετά την 
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και από τα δύο μέρη.  

(α) Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, «Ανωτέρα βία» σημαίνει 
θεομηνία, καταστροφή λόγω ατυχήματος του παραγωγού/αγοραστή, 
φυτική ασθένεια που προκαλείται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες που 

δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν που προσβάλλει το σύνολο ή μέρος του 
φυτικού κεφαλαίου του παραγωγού/το σύνολο ή μέρος του ζωικού 

κεφαλαίου του παραγωγού, απεργίες, καταλήψεις ή άλλες εργασιακές 
διαταραχές, εχθροπραξίες, πολέμους, αποκλεισμούς, τρομοκρατικές 
ενέργειες, σεισμούς, καταιγίδες, κεραυνούς, πλημμύρες, διαβρώσεις από 

νερά πλημμύρας, εκρήξεις και οποιαδήποτε άλλα απρόβλεπτα συμβάντα 
που είναι πέραν από τον έλεγχο των συμβαλλομένων, τα οποία 
συμβαίνουν στην περιοχή εφαρμογής και τα οποία δεν δύναται να 

αντιμετωπιστούν από κανένα από τα μέρη με τη δέουσα επιμέλεια.  
Σε περίπτωση ανώτερης βίας, ιδίως καταστροφής λόγω καιρικών 

συνθηκών, πλημμύρων, χαλαζιού, κλπ, η συγκεκριμένη ανώτερη βία 
λόγω καιρικών καταστροφών, αποδεικνύεται από πιστοποιητικό - 
βεβαίωση του αρμόδιου εκτιμητή του ΕΛΓΑ. 

(β) Σε περίπτωση που ένας από τους συμβαλλόμενους επικαλείται 
ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε …… ημέρες από τότε που συνέβησαν 

τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 
αυτά στον έτερο συμβαλλόμενο και να προσκομίσει, εάν απαιτείται, τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Σε περίπτωση που ο εν λόγω συμβαλλόμενος, μέσα στην ανωτέρω 
προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία στον έτερο συμβαλλόμενο, στερείται του 

δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.  
(γ) Ο έτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να απαντήσει γραπτώς μέσα σε 

…… ημέρες από την παράδοση σε αυτόν της προαναφερόμενης αναφοράς 
περί ανωτέρας βίας. Εάν δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού 
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διαστήματος, θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από αυτόν το εν λόγω 
γεγονός ανωτέρας βίας. 

 

8) Ποινική Ρήτρα  
Έκαστο μέρος που θα υπαναχωρήσει από τους όρους της παρούσης δια 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας 
(παρ.7)), είτε ο Παραγωγός να παραδώσει, είτε ο Αγοραστής να το 

παραλάβει (ποσότητα σε συνδυασμό με την συμφωνημένη ποιότητα), 
οφείλει να αποζημιώσει τον αντισυμβαλλόμενο με ποινική ρήτρα ............. 
Ευρώ/κιλό, που δεν θα παραδοθεί/παραληφθεί. 

 

9) Υποβολή του συμφωνητικού στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., 
«myAADE» 

Τα στοιχεία των συμφωνητικών της παρ. 2 του άρθρου 4 που συνάπτονται 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 (όπως το παρόν)  

υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω της 
ψηφιακής εφαρμογής υποβολής συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 
8 του ν. 1882/1990 (Α' 43) στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., «myAADE». 

Τα στοιχεία του συμφωνητικού υποβάλλονται από τον παραγωγό πριν την 
έναρξη παράδοσης προϊόντων και επιβεβαιώνονται έως το τέλος του έτους 

που αφορούν από τον αγοραστή ή αντιστρόφως, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β' 4760/09-09-2022). 
[ Για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός 
του 2022, τα στοιχεία των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας 
δύνανται να υποβάλλονται στην εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και τις 
31/12/2022.] 
[ Υποχρεωτικό βάση της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 ] 
 

10) Κοινοποίηση εγγράφων  
Η κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου προς το άλλο μέρος θα γίνεται 
νόμιμα στις διευθύνσεις, οι οποίες αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται, σε περίπτωση αλλαγής 
διευθύνσεως, να κοινοποιούν εγγράφως αμέσως τούτο, στον 
αντισυμβαλλόμενο. 

 

11) Εφαρμοστέες Διατάξεις - Δικαιοδοσία.  
Όσον αφορά τα σημεία που δεν ρυθμίστηκαν στην παρούσα σύμβαση, θα 

ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της σχετικής νομοθεσίας που 
ισχύει, για τις σύμβασεις αγοράς και πώλησης Αγροτικών Προϊόντων. 

 Οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει σχετικά με την ερμηνεία, την 
υλοποίηση ή μη της παρούσης σύμβασης συμφωνείται ότι αρμόδια για 
την επίλυσή της, είναι τα δικαστήρια της …………. 

 
Όλα τα παραπάνω τα συνομολόγησαν, τα συναποφάσισαν και τα 

συναποδέχτηκαν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι αφού 
ανέγνωσαν τους όρους της σύμβασης/συμφωνητικού  αυτής τα 
υπέγραψαν σε δύο (2) αντίγραφα, ένα από το από οποία κράτησε 

έκαστος. 
 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4935/year/2022/article/16
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1129
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1882/year/1990/article/8/paragraph/16
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1882/year/1990/article/8
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1882/year/1990/article/8
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/90


Αγρότες 2022 :  Φορολογία - Ασφάλιση- myDATA - Συμπλήρωμα 

 

 21 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ                                                        Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ  
 

(Υπογραφή)                                                                                       (Υπογραφή)  
 
(Ονοματεπώνυμο)                                                                       (Ονοματεπώνυμο) 

 
 
 

 
 

Επισήμανση 
Το παρόν αποτελεί υπόδειγμα, στο οποίο επισημαίνονται τα υποχρεωτικά 
σημεία με  βάση την απόφαση (αριθμ. 127754 ΕΞ 2022) και  το οποίο μπορεί 
να αξιοποιηθεί από συμβαλλόμενους κατά τη σύναψη σύμβασης με όρους 
και προϋποθέσεις που τα δύο μέρη συμφωνούν μεταξύ τους.  
Η αναφορά επιπλέον στοιχείων στη σύμβαση δεν επηρεάζει την εφαρμογή 
της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β' 4760/09-09-2022). 
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5. Προσθήκες τροποποιήσεις στο Βιβλίο λόγω των 
αλλαγών που επέφερε ο ν. 4935/2022 

 
5.1  Κατηγορίες αγροτών με βάση το Ν. 4935/2022 

• [Βιβλίο] Κεφάλαιο 1 : Κατηγορίες Αγροτών. Μετά την σελ. 73, 
προστίθεται :  

1.11 Κατηγορίες αγροτών με βάση την δυνατότητα ένταξης στο Ν. 
4935/2022  

- Αγρότες που απαλλαγή από την καταβολή φόρου 

εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων κερδών κατά 
50% 

Αναπτύσσεται στα Κεφ. 2 του παρόντος συμπλήρωμα. 

- Αγρότες που απαλλαγή από την καταβολή φόρου 
εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων κερδών κατά 

30% 
Αναπτύσσεται στα Κεφ. 3.3 του συμπλήρωμα. 
 

 
 

5.2  [Βιβλίο] Μείωση του φόρου λόγω εφαρμογής των διατάξεων 
του  ν. 4935/2022 

• Κεφάλαιο 8 : Προσδιορισμός του Φόρου Εισοδήματος της 
Αγροτικής Επιχείρησης.  Μετά την σελ. 182, προστίθεται :  
 

8.2.Α Μείωση του φόρου λόγω εφαρμογής των διατάξεων του  ν. 
4935/2022 

• Αναπτύσσεται στα Κεφ. 2 και 3.2 του παρόντος συμπληρώματος 
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Παράρτημα Πρώτο :  
Κείμενα  Νόμων και Αποφάσεων 
 

α) Νόμος υπ’ αριθμ. 4935 (ΦΕΚ A' 103/26-05-2022)  
[Επιλογή άρθρων] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 

………………………………… 
Άρθρο 2 Ορισμοί 
Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α) …. 
β) Ως «συνεργασία» νοείται η σχέση που συγκεντρώνει αθροιστικά τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

βα) δημιουργείται δυνάμει οποιασδήποτε μορφής σύμβασης ή 
συμφωνίας μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων, κατά την έννοια της 

περ. ζ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), I με σκοπό την ίδρυση 
οποιασδήποτε μορφής νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας 
από δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των 

κοινοπραξιών, των συνεταιρισμών, των οργανώσεων ή των ομάδων 
παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή ii με αντικείμενο τη 

συμβολαιακή γεωργία ή iii τη σύμβαση δικαιόχρησης (franchising), 
ββ) έχει σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων εταιρειών ή προσώπων, 

βγ) διαρκεί για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία σύναψης 
της συμφωνίας ή ίδρυσης του νομικού προσώπου ή της νομικής 
οντότητας, και 

βδ) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε 
αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον 

ίσος με ποσοστό εκατό πενήντα τοις εκατό (150%) του κύκλου εργασιών 
της εταιρείας με τον μεγαλύτερο, μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιρειών, 
μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας. 

Άρθρο 3 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση 
μετασχηματισμού επιχειρήσεων 
………………………………… 

Άρθρο 4 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση 
συνεργασίας προσώπων 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, στην περίπτωση συνεργασίας 
προσώπων κατά την έννοια της περ. β’ του άρθρου 2, παρέχεται το 
κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε 

συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων 
κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά 

ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Στην περίπτωση που η συνεργασία 
πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης 
νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο 

εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή της νομικής 
οντότητας ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του 
εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού 
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προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας δεν υπολείπεται του ποσού των 
εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ. Αν η συνεργασία 

προσώπων πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης με αντικείμενο τη 
συμβολαιακή γεωργία, σύμφωνα με το άρθρο 16, ο συνεργαζόμενος 

παραγωγός εισφέρει στον αγοραστή ποσότητες προϊόντων ίσες με το 
σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων 
ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του. 

Άρθρο 5 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση 
εισφοράς ατομικής επιχείρησης 
………………………………… 

Άρθρο 6 Γενικές διατάξεις για την απαλλαγή από τον φόρο 
εισοδήματος 

1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 3, 4 και 5, η απαλλαγή από τον φόρο 
εφαρμόζεται για έως εννέα (9) φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το 
επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού 

εταιρειών οποιασδήποτε μορφής ή της ημερομηνίας πραγματοποίησης 
εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία ή της 

ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας. 
2. …….. 
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, στην περίπτωση συνεργασίας 

προσώπων κατά την έννοια της περ. β’ άρθρου 2, το φορολογικό όφελος 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων 
(125.000) ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο 

υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για 
καθένα από αυτά, σε διάστημα έως τριών (3) ετών [Η παρ. 3 του άρθρου 6 
του ν. 4935/2022 (Α'103) τροποποιείται ως προς την αντικατάσταση των 
λέξεων «τριών (3) ετών» από τις λέξεις «εννέα (9) ετών»] από την 

ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο του άρθρου 4. 
4. …… 
Άρθρο 7 Απαλλαγή εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης 

παγίων σε τρίτο 
………………………………… 
Άρθρο 15 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση 

συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών 
1. Σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, παρέχεται το 

κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των 
πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από την 
άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με βάση 

τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) είναι αγρότες μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων 
εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων 
συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και 

προμηθεύουν το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα με ποσότητες 
προϊόντων ίσες με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της 
συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους, 

ή 
β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύμβαση με συγκεκριμένη 

επιχείρηση αγοραστή, με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, 
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σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16, με την οποία δεσμεύονται για 
την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων με εβδομήντα πέντε τοις εκατό 

(75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών 
προϊόντων της παραγωγής τους. 

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για κέρδη που αποκτώνται από το φορολογικό 
έτος 2022 και εφεξής. 
Άρθρο 16 Συμβολαιακή γεωργία 

Η μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων μεταξύ παραγωγών και 
αγοραστών δύναται να συμφωνείται με ιδιωτικές έγγραφες συμβάσεις 
βεβαίας χρονολογίας. Οι συμβάσεις, που καταρτίζονται, καταχωρούνται 

από τα συμβαλλόμενα μέρη ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «my AADE», σύμφωνα 

με την παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α’ 43). 
Στις συμβάσεις του πρώτου εδαφίου, για την εφαρμογή άρθρου 15, 
περιλαμβάνονται: 

α) το είδος, η καλλιεργούμενη έκταση και η ποσότητα των προς πώληση 
αγροτικών προϊόντων, 

β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος, και 
γ) η τιμή του προϊόντος. 

Άρθρο 17 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και τα 

δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής και τον έλεγχο των 
προϋποθέσεων του άρθρου 15 και του τρίτου εδαφίου του άρθρου 4, 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως 
άνω άρθρων. 
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να ορίζονται και άλλες πληροφορίες, οι 
οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά στις συμβάσεις της παρ. 1 άρθρου 16 
και να καθορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων 

αυτών ανά γεωργικό προϊόν. 
 

 

 

β) Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 
(ΦΕΚ 4760/Β/9-9-2022) 
 
Άρθρο 1 Αγρότες δικαιούχοι των κινήτρων του άρθρου 15 του ν. 
4935/2022 

1. Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό πενήντα τοις 
εκατό (50%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 είναι 

φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το 
οποίο χορηγείται η απαλλαγή. 
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2. Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν 
προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α' 151), 

με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, 
οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και 

(α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων 
εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων 
συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α' 52) και 

προμηθεύουν αυτό με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον 
των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους, 
(β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας το εβδομήντα 

πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής 
τους. Για την εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η 

σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα απόφαση, 
ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός 

δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το εβδομήντα πέντε τοις 
εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων 

παραγωγής του. 
Άρθρο 2 Παραγωγοί δικαιούχοι των κινήτρων του τελευταίου 
εδαφίου του άρθρου 4 του ν. 4935/2022 

1. Παραγωγοί δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό 
τριάντα τοις εκατό (30%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση 
αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή οντότητες, που παράγουν ένα από τα προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 

του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας 
(θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών 
υδάτων). 

2. Η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα ή τις οντότητες της παρ. 1, 
εφόσον πωλούν στο πλαίσιο συμβολαιακής γεωργίας το σαράντα τοις 
εκατό (40%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής τους παραγωγής. Για 

την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου απαιτείται η σύναψη 
τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα με το 

άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα, ανά προϊόν ή παρεμφερή 
προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση 
ποσοτήτων ίσων με το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον των όμοιων 

ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του. 
3. Το κίνητρο του παρόντος άρθρου παρέχεται για μέχρι εννέα (9) 

φορολογικά έτη αρχής γενομένης από το επόμενο έτος εντός του οποίου 
συνάπτεται η σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας. Το συνολικό 
φορολογικό όφελος από την εφαρμογή του κινήτρου, για τα έτη 

εφαρμογής του, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000€, κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022. 
4. Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα κίνητρα του παρόντος άρθρου 

δύνανται να παρέχονται και σε παραγωγούς μέλη αναγκαστικών 
αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον οι παραγωγοί υποβάλλουν στην 

εφαρμογή των συμφωνητικών της Α.Α.Δ.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 5 τα 
στοιχεία του άρθρου 4. Ως επωνυμία του αντισυμβαλλόμενου δηλώνεται 
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η επωνυμία και ο νόμος σύστασης του αναγκαστικού συνεταιρισμού και 
ως ΑΦΜ, ο ΑΦΜ του συνεταιρισμού. 

Άρθρο 3 Παρεμφερή προϊόντα 
Για την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 παρεμφερή θεωρούνται τα 

προϊόντα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων της παρ. 1 του 
άρθρου 2, όπως ενδεικτικά: 
α) φρούτα, 

β) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, 
γ) σιτηρά/δημητριακά, 
δ) λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των βολβών (πατάτες, κρεμμύδια 

κ.λπ.) και των μανιταριών, 
ε) οι καρποί, 

στ) λάδια και φυτικά λίπη, 
ζ) μέλι και γλυκαντικές ουσίες, 
η) κρέας και πουλερικά, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών προϊόντων 

σφαγείων και των αυγών των πτηνών, 
θ) τσάι, μπαχαρικά και βότανα, 

ι) προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας, 
ια) όσπρια, 
ιβ) βαμβάκι. 

Άρθρο 4  Τύπος και περιεχόμενο των συμβάσεων συμβολαιακής 
γεωργίας 
1. Οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας που συνάπτονται σύμφωνα με 

το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 είναι έγγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά 
μεταξύ του παραγωγού και συγκεκριμένης επιχείρησης - αγοραστή, είτε 

με τη συνεργασία πιστωτικού ιδρύματος είτε όχι, με την οποία ο 
παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση προϊόντων του. 
2. Στα συμφωνητικά της παρ. 1 αναφέρονται κατ' ελάχιστον τα εξής 

στοιχεία: 
α) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία, κατά περίπτωση, 
και ο ΑΦΜ των συμβαλλομένων, 

β) το είδος των προϊόντων, 
γ) η έκταση των αγροτεμαχίων, όπου παράγονται τα προϊόντα της περ. β, 

όπως δηλώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) του 
οικείου έτους. Εάν πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση, αντί της 
έκτασης αναγράφεται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου από το οποίο 

παράγονται τα προϊόντα της περ. β, 
δ) η ποσότητα των προϊόντων, 

ε) η χρονική διάρκεια του συμφωνητικού, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη του έτους, 
στ) η τιμή των προϊόντων, 

ζ) ο χρόνος παράδοσης. 
Η αναφορά επιπλέον στοιχείων στη σύμβαση δεν επηρεάζει την 
εφαρμογή της παρούσας. 

Άρθρο 5 Διαδικασία υποβολής συμβάσεων συμβολαιακής 
γεωργίας 

1. Τα στοιχεία των συμφωνητικών της παρ. 2 του άρθρου 4 που 
συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 υποβάλλονται 
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω της ψηφιακής 
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εφαρμογής υποβολής συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 
1882/1990 (Α' 43) στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., «myAADE». 

2. Ως ημερομηνία υποβολής των συμφωνητικών θεωρείται η ημερομηνία 
οριστικής καταχώρησης των στοιχείων του άρθρου 4 στην εφαρμογή της 

παρ. 1. 
3. Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
υπάρχει τεχνική αδυναμία ολοκλήρωσης της υποβολής, υποβάλλεται 

σκαναρισμένο αντίγραφο του συμφωνητικού μέσω της ψηφιακής 
εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. Ως 
ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του 

«αιτήματος» στην εφαρμογή. Με την αποκατάσταση του προβλήματος, ο 
υπόχρεος ακολουθεί αμελητή τη διαδικασία της παρ. 1. 

4. Τα στοιχεία των συμφωνητικών υποβάλλονται από τον παραγωγό πριν 
την έναρξη παράδοσης προϊόντων και επιβεβαιώνονται έως το τέλος του 
έτους που αφορούν από τον αγοραστή ή αντιστρόφως. 

5. Η τροποποίηση των στοιχείων που δηλώνονται είτε λόγω σφάλματος 
είτε λόγω τροποποίησης του συμφωνητικού είναι δυνατή μέχρι το τέλος 

του έτους που αφορούν. 
6. Τα σχετικά έγγραφα συμφωνητικά διαφυλάσσονται για όσο χρόνο 
απαιτείται η διαφύλαξη των οικείων παραστατικών πωλήσεων σύμφωνα 

με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 
7. Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου είναι ανατρεπτικές. 
8. Για τα συμφωνητικά της παρούσας δεν απαιτείται η υποβολή 

σύμφωνα με την υπ' αρ. 1065606/7222/ 31.7.2000 (Β' 951) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών. 

Άρθρο 6  Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις 
1. Η παρούσα εφαρμόζεται για κέρδη που προκύπτουν από το 
φορολογικό έτος 2022 και εφεξής. 

2. Για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν 
εντός του 2022, τα στοιχεία των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής 
γεωργίας δύνανται να υποβάλλονται στην εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι 

και τις 31/12/2022. 
3. Η εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 5 τίθεται σε παραγωγική 

λειτουργία έως τις 15/11/2022. 
4. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022 

Οι Υπουργοί 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών                       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
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Παράρτημα Δεύτερο  :  
Οι αλλαγές στην πλατφόρμα myDATA  με την απόφαση 
Α.1090/5-7-2022. 
 
15.3 Προθεσμίες διαβίβασης στην «Κανονική περίοδο»  
(σελ. 288-290, του Βιβλίου ) 
 
α) Μεταβατική Περίοδος – Έτος 2021 :  

• Διαβίβαση εσόδων έως 30/6/2022.  

• Διαβίβαση αποκλίσεων έως 31/10/2022. 
(Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης εφόσον η συνολική αξία προ 

Φ.Π.Α., ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ). 
Σχετικά με την διαβίβαση  των «αποκλίσεων», έχουν εκδοθεί :  α) 
την χρήση 2021 και β) τις χρήσεις 2022 & εφεξής, από την ΑΑΔΕ 

οι εξής Οδηγίες : 

• Θεματικές Ενότητες myDATA/ Παράλειψη _ Απόκλιση Διαβίβασης 

Δεδομένων myDATA_2021 /Τελευταία Ενημέρωση 04.07.2022 
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-
07/paralipsi_apoklisi_diavdedom_myDATA_2021.pdf 

• Θεματικές Ενότητες myDATA/ Παράλειψη _ Απόκλιση Διαβίβασης 
Δεδομένων myDATA_ 2022 και εφεξής/Τελευταία Ενημέρωση 

04.07.2022 
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-
07/paral_apoklis_diavivas_myDATA%202022_18042022_04072022
_v4.pdf 

 

β) Μεταβατική Περίοδος – Έτος 2022 

• Ενώ υπάρχει υποχρέωση πλήρους εφαρμογής (προθεσμίες όπως στην 
επόμενη παρ. (γ)), δεν έχει εκδοθεί η εγκύκλιος σχετικά με τις 
κυρώσεις και άρα δεν τίθενται κατ΄ ουσία  «Προθεσμίες» 

• « 93. Ερώτηση :  Μέχρι την νομοθέτηση του σχετικού άρθρου 
κυρώσεων για τη μη διαβίβαση, την εκπρόθεσμη διαβίβαση και την 

ανακριβή διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποχρεωτικής διαβίβασης που 
προβλέπεται στην Α.1138/2020, η ΑΑΔΕ μπορεί να επιβάλει 

πρόστιμα;  
Απάντηση :   
Όχι το άρθρο 15Α του ν.4174/2013 που ορίζει την ηλεκτρονική 

διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή  πλατφόρμα  myDATA  έως  
ότου  οριστούν  δεν  προβλέπει  κυρώσεις.  Έως  τη νομοθέτηση του 

σχετικού άρθρου κυρώσεων δεν επιβάλλονται πρόστιμα για 
προγενέστερη περίοδο. Σε κάθε περίπτωση στην πρώτη φάση 
λειτουργίας προκρίνεται η συμμετοχή στη διαβίβαση δεδομένων, για 

τη σταδιακή εκπαίδευση του οικοσυστήματος της ελληνικής 
οικονομίας.» ( Πηγή : Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις myDATA - 
Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ (Επιχειρησιακά θέματα) ) 

 
γ) «Κανονική» Περίοδος  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/paralipsi_apoklisi_diavdedom_myDATA_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/paralipsi_apoklisi_diavdedom_myDATA_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/paral_apoklis_diavivas_myDATA%202022_18042022_04072022_v4.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/paral_apoklis_diavivas_myDATA%202022_18042022_04072022_v4.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/paral_apoklis_diavivas_myDATA%202022_18042022_04072022_v4.pdf
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 (Μετά την εφαρμογή των ποινών, για εκπρόθεσμη διαβίβαση, προφανώς 
από 1/1/2023 και μετά). 
(1) Έσοδα από πωλήσεις του αγρότη 
 

Α/Α 
Αγρότης  - 
Πωλήσεις 

 Πρόγραμμα 
(εμπορικό 

/λογιστικό) ή 
«Τιμολογιέρα»(*) 

και ΦΗΜ 

Όσοι έχουν τα όρια 
της ειδικής φόρμας 

καταχώρησης  

και ΦΗΜ  
 

1 

Χονδρικές 
Συναλλαγές 

(Διαβίβαση 
Σύνοψης ) 

Μέχρι την επόμενη 
ημέρα από την 

ημερομηνία έκδοσης 
των παραστατικών (1) 

Μέχρι την επόμενη 
ημέρα από την 

ημερομηνία έκδοσης των 
παραστατικών, αντί την 

εικοστή (20η) ημέρα του 
επόμενου μήνα εντός 
του οποίου εκδόθηκαν, 

που ίσχυε.  

 

  

Διαβίβαση 
Χαρακτηρισμού  

Με την Διαβίβαση της 
Σύνοψης 

Με την Διαβίβαση της 
Σύνοψης 

 

2 

Αυτοτιμολόγηση και 

ανάθεση 
τιμολόγησης [ Η 

Σύνοψη διαβιβάζεται 
από την άλλη 
επιχείρηση ]  

Χαρακτηρισμός : Έως 
την ημερομηνία 

υποβολής της 
δήλωσης Φ.Π.Α. (2) 

Χαρακτηρισμός : Έως 
την ημερομηνία 

υποβολής της δήλωσης 
Φ.Π.Α. 

 

3 

Πωλήσεις για 
λογαριασμό τρίτου [ 
Η Σύνοψη 
διαβιβάζεται από την 
άλλη επιχείρηση ]  

Χαρακτηρισμός : Έως 
την ημερομηνία 

υποβολής της 
δήλωσης Φ.Π.Α. 

Χαρακτηρισμός : Έως 
την ημερομηνία 

υποβολής της δήλωσης 
Φ.Π.Α. 

 

4 

Λιανικές 
Συναλλαγές / Μη 
Υπόχρεοι σε χρήση 

Φ.Η.Μ./(Διαβίβαση 
Σύνοψης ) 

Μέχρι την επόμενη 
ημέρα από την 
ημερομηνία έκδοσης 

αυτών, αντί των 5 
ημερών, που ίσχυε. 

Μέχρι την επόμενη 
ημέρα από την 
ημερομηνία έκδοσης 

αυτών, αντί την εικοστή 
(20η) ημέρα του 

επόμενου μήνα εντός 
του οποίου εκδόθηκαν , 
που ίσχυε. 

 

  

Διαβίβαση 
Χαρακτηρισμού 

Με την Διαβίβαση της 
Σύνοψης 

Με την Διαβίβαση της 
Σύνοψης 
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5 

Λιανικές 

Συναλλαγές /  
Υπόχρεοι σε χρήση 

Φ.Η.Μ./(Διαβίβαση 
Σύνοψης ) / Μέσω 
e-send 

 Αυτόματα από τον 
Φ.Η.Μ. στο e-send : 

από 1 λεπτό έως 
24)ώρες, με βάση την 

παραμετροποίηση 
που ορίζει στα 
συστήματα της η 

Α.Α.Δ.Ε. 

 Αυτόματα από τον 
Φ.Η.Μ. στο e-send : από 
1 λεπτό έως 24)ώρες, με 

βάση την 
παραμετροποίηση που 

ορίζει στα συστήματα της 
η Α.Α.Δ.Ε. 

 

  

Διαβίβαση 
Χαρακτηρισμού 

 Έως την ημερομηνία 

υποβολής της 
δήλωσης Φ.Π.Α. 

Έως την ημερομηνία 

υποβολής της δήλωσης 
Φ.Π.Α. 

 

6 

Ειδικά στην 
περίπτωση 
διαβίβασης εσόδων 

που δεν αφορούν σε 
έκδοση 

φορολογικού 
στοιχείου αλλά σε 
διενεργούμενη 

λογιστική εγγραφή. 

Τα δεδομένα 
διαβιβάζονται μέχρι 

την εικοστή (20η) 
ημέρα του επόμενου 

μήνα από την 
ημερομηνία που 
αφορά το έσοδο. 

Τα δεδομένα 
διαβιβάζονται μέχρι την 

εικοστή (20η) ημέρα του 
επόμενου μήνα από την 
ημερομηνία που αφορά 

το έσοδο. 

 

Πίνακας 20 

 

(1) Η έννοια του «πραγματικού χρόνου», ανά περίπτωση, ορίστηκε με την 
απόφαση : Α.1090/5-7-2022. 
(*) Όταν η Διαβίβαση γίνεται μέσω Παρόχων και από την εφαρμογή της 

ΑΑΔΕ ( timologio), τότε οι χρόνοι έχουν ως εξής : 
- Χονδρικές συναλλαγές: Σε πραγματικό χρόνο. 
- Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν 

στοιχεία λιανικής: Σε πραγματικό χρόνο. 
(2) « Έως την ημερομηνία υποβολής τους δήλωσης Φ.Π.Α.», δηλαδή 

ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα, ( απλογραφικό ή 
διπλογραφικό ), που τηρεί η συγκεκριμένη επιχείρηση. 
 
(2)  Έξοδα του αγρότη 
(α) Τιμολόγια από προμηθευτή, υπόχρεο σε ''Διαβίβαση'' 

Διαβιβάζουμε τον χαρακτηρισμό έως την ημερομηνία υποβολής της 
δήλωσης Φ.Π.Α. (ανάλογα την κατηγορία βιβλίων).  
(β) Τιμολόγια από προμηθευτή, μη υπόχρεο σε ''Διαβίβαση'' 

Διαβιβάζουμε σύνοψη και χαρακτηρισμό έως την ημερομηνία υποβολής 
της δήλωσης Φ.Π.Α. (ανάλογα την κατηγορία βιβλίων). 
(γ) Εγγραφές οντότητας 

• Εγγραφές μισθοδοσίας ( Σύνοψη και Χαρακτηρισμός) 
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για την απόδοση του 

σχετικού παρακρατούμενου φόρου. 

• Εγγραφές αποσβέσεων και στις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων 
– εξόδων ( Σύνοψη και Χαρακτηρισμός)  

Διαβιβάζονται είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.(άρθρο 6, 
Α.1138/2020) 
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