Ερωτήματα για την αναγραφή του
Απαντήσεις
Α.Τ.ΑΚ στην ΕΑΕ2018
1 Αγροτεμάχια με πολλούς συνιδιοκτήτες Καταχωρείται ο ΑΤΑΚ όλων των ιδιοκτητών (ο ΑΤΑΚ δεν είναι κοινός) - η
εφαρμογή υποβολής της ΕΑΕ 2018 έχει τη δυνατότητα προσθήκης
όσων πεδίων ΑΤΑΚ χρειαστούν
2 Αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει Στις περιπτώσεις αυτές, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του αγροτεμαχίου
αποδοχή κληρονομιάς και ο θανών είχε δηλώνεται η επιλογή "ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" και αναγράφεται υποχρεωτικά ο
ΑΤΑΚ
ΑΦΜ του θανόντα/ιδιοκτήτη και ο ΑΤΑΚ του ακινήτου όπως
αποτυπώνεται στην Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του θανόντα
3 Αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αγροτεμαχίου δηλώνεται ως
αποδοχή κληρονομιάς και ο θανών δεν "ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ", αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του
είχε ΑΤΑΚ
θανόντα/ιδιοκτήτη και εφόσον δεν αναγνωριστούν ΑΤΑΚ στο ΑΦΜ του
θανόντα, το αγροτεμάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής
του ΑΤΑΚ
4 Αγροτεμάχια που ανήκουν σε
Εφόσον ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) αναγνωριστεί ως "Κατοίκος
ιδιοκτήτες που μένουν μόνιμα στο
Εξωτερικού", το αγροτεμάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση
εξωτερικό και έχουν συνάψει
αναγραφής του ΑΤΑΚ. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η
μακροχρόνια συμβολαιογραφικά
επισύναψη του μισθωτηρίου
ενοικιαστήρια
5 Αγροτεμάχια που ανήκουν στον ένα
Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η σύναψη, πχ. Ιδιωτικού
σύζυγο και ενιαία αίτηση ενίσχυσης
συμφωνητικού μίσθωσης ή παραχωρητηρίου ή υπεύθυνη δήλωση
υποβάλει ο άλλος, δηλώνοντας τα
παραχώρησης από τον ιδιοκτήτη-σύζυγο προς τον σύζυγο που
αγροτεμάχια του πρώτου
υποβάλει την ΕΑΕ2018. Το αγροτεμάχιο δηλώνεται ως ενοικιαζόμενο
και αναγράφεται ο ΑΤΑΚ του ιδιοκτήτη - συζύγου
6 Ιδιοκτήτες που αρνούνται να δώσουν
τον ΑΤΑΚ στους μισθωτές τους

Παραμένει η υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ

7 Αγροτεμάχια που γίνονται επινοικίαση Αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ του πρώτου ιδιοκτήτη και επισυνάπτονται
ή ανταλλαγή μεταξύ παραγωγών με την υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την
μορφή άτυπων παραχωρητήριων
πράξη υπεκμίσθωσης
8 Αγροτεμάχια που είναι κοινοτικά,
εκκλησιαστικά και ακτημωνικά καθώς
και αναδασμών που δεν
ολοκληρωθήκαν
9 Πολυετή μισθωτήρια για συμμετοχή σε
πολυετή προγράμματα

Εξαιρούνται από την υποχρέωση αναγραφής του Α.Τ.ΑΚ οι
περιπτώσεις παραχωρηθέντων εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο
(αποφάσεις παραχώρησης του νόμου 4061/2012 ως ισχύει)
Το αγροτεμάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ.
Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η επισύναψη του
μισθωτηρίου

