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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καπνοκοπτηρίου 6
Ταχ. Κώδικας: 104 33, Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Πεταλάς, Σ. Ζιώγου
Τηλ.: 210 8205368 - 210 8205311
e-mail: npetalas@minagric.gr
stziogou@minagric.gr

Αθήνα, 26-06-2019
Αρ. Πρωτ : 473/153850

ΠΡΟΣ : 1. Δ/νσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
2. Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης
και Ελέγχων
έδρες τους
3. ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/νση Πληροφορικής
Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων
και Μητρώων
ΚΟΙΝ.:

Γραφείο Υπουργού
κ. Στ. Αραχωβίτη

ΘΕΜΑ: « Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων από το Μ.Α.Α.Ε. και την
υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (δήλωσης ΟΣΔΕ) ».
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Μ.Α.Α.Ε., και ειδικότερα την υπ’ αριθμ.
360/26071/1-3-2016 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥπΑΑΤ, «Εγκύκλιος δικαιολογητικών
για τη χορήγηση βεβαίωσης Μ.Α.Α.Ε.», προκειμένου για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο
Μ.Α.Α.Ε. και τον έλεγχο για την απόδοση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη ή του
κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη νεοεισερχόμενου στον αγροτικό
τομέα, θα πρέπει υποχρεωτικά, να προσκομίζεται:
«Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης και τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου
απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση: Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα
με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος».
Συμπληρωματικά διευκρινίζεται ότι:
α) Έως και την ημερομηνία λήξης της υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του
φορολογικού έτους 2018, για τη χορήγηση βεβαιώσεων Μ.Α.Α.Ε. λαμβάνονται υπόψη:
αα) Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού
έτους 2018, τα οικονομικά στοιχεία φορολογικού έτους 2017, σε συσχέτιση με την Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) 2017 και τη δήλωση ΟΣΔΕ 2018 προς απόδειξη ότι
συνεχίζεται η κατοχή της αγροτικής εκμετάλλευσης, ή
αβ) Τα οικονομικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2018, σε συσχέτιση με τη δήλωση ΟΣΔΕ
2018.
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β) Από την ημερομηνία λήξης υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού
έτους 2018, για τη χορήγηση βεβαιώσεων Μ.Α.Α.Ε., λαμβάνεται υπόψη η δήλωση ΟΣΔΕ 2018
σε συσχέτιση με τα οικονομικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2018.
γ) Η δήλωση ΟΣΔΕ 2019, εφόσον υποβάλλεται για πρώτη φορά, λαμβάνεται υπόψη, σε
συσχέτιση με τα οικονομικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2018, μόνο για τη χορήγηση
βεβαιώσεων στους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του
Μ.Α.Α.Ε. και ιδίως την υπ’ αριθμ. 909/61979/27-5-2016 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του
ΥπΑΑΤ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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