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  Στις οδηγίες της ΑΑΔΕ για το νέο Ε3 απαλλάσσονται οι συνεταιρισμένοι αγρότες από το τέλος
επιτηδεύματος
  

Στις νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ (σ.σ. δεν έχουν πάρει ΑΔΑ) για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3
περιλαμβάνεται η μνεία για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των
συνεταιρισμένων αγροτών, οι οποίοι συμπληρώνουν τους κωδικούς 009 και 011 του
εντύπου.  

  

Προϋπόθεση βέβαια για την απαλλαγή τους είναι «η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο
Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων» του Αγροτικού Συνεταιρισμού
στο οποίο είναι μέλη και κατ’ επέκτασιν η ανάρτηση από τον συνεταιρισμό των φυσικών
προσώπων – μελών του Α.Σ., καθώς και η βεβαίωση του Δ.Σ. του Α.Σ. ότι έχει καταβληθεί η
μερίδα από τα μέλη του Α.Σ.

  

Στο πεδίο συμπλήρωση του Ε3 που αφορά την απαλλαγή των συνεταιρισμένων αγροτών
από το τέλος επιτηδεύματος αναφέρεται:

  

Ο κωδικός 011«Αγρότες-Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις
του άρθρου 8 του ν.4384/2016» συμπληρώνεται από ασκούντες αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα οι οποίοι είναι μέλη σε αγροτικούς συνεταιρισμούς που πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.4384/2016. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων αυτών και η
σχετική πιστοποίηση γίνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τονίζεται ότι ο
κωδικός 009 καθώς και ο κωδικός 011 συμπληρώνεται για τις ανάγκες επιβολής/απαλλαγής
του τέλους επιτηδεύματος στην ασκούμενη αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Η
υποχρέωση υποβολής Ε3 από τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
είναι ανεξάρτητη από το καθεστώς ΦΠΑ του φορολογούμενου ή τη συμμετοχή του ως
μέλους σε συνεταιρισμό. Το εισόδημα όσων ασκούν αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα μεταφέρεται από τον κωδ.352 του πίνακα ΣΤ' στους ανάλογους κωδικούς
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 (ΠΟΛ.1116/2015 εγκύκλιος).
Ο κωδικός 011 συμπληρώνεται επίσης και από τους σχολικούς συνεταιρισμούς του άρθρου
46 του ν. 1566/1985, για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής τέλους
επιτηδεύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4577/2018(ΠΟΛ.1235/2018).
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Για να κατεβάσετε την Ε 2026/2019 πατήστε ΕΔΩ
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https://1drv.ms/b/s!AiEqK_wT2Br6jlrqoyNtR1IOM454

