
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 185340 ΕΞ 2022 
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Καθο-

ρισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και 

του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλ-

λαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών 

από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 

και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρ-

μογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα 

άρθρα 15 και 4 του ν. 4935/2022, καθώς και του 

τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμ-

βάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμο-

γή των ως άνω άρθρων» (Β’ 4760). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4935/2022 

«Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών 
και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 103).

2. Το Κεφάλαιο Α’ του ν. 4935/2022, «Κίνητρα ανάπτυ-
ξης επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών και εταιρικών με-
τασχηματισμών και άλλες διατάξεις».

3. Το Τμήμα Α’ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, 
του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και 
του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

4. Τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, 
Α’ 206).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων» (Α’ 151).

7. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Ανα-
μόρφωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις», που 
αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους 
Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας (Α’ 113).

8. Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/ 
2022, Α’ 190).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

10. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 
του νόμου αυτού.

11. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

14. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων».

16. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

17. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

18. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

19. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφα-
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ση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

20. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

21. Την υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαι-
ολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την 
απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από 
αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε ανα-
γκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων 
αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 4 του ν. 4935/2022, 
καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου 
των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρ-
μογή των ως άνω άρθρων» (Β’ 4760).

22. Τη διευκόλυνση των φορολογουμένων για την υπο-
βολή των στοιχείων των συμφωνητικών συμβολαιακής 
γεωργίας του άρθρου 16 του ν. 4935/2022.

23. Την περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022 κοι-

νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας, 
των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέ-
σεων 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 15 και 4 του 
ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου 
περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας 
για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων» (Β’ 4760), για τη 
διευκόλυνση των φορολογουμένων στην υποβολή των 
στοιχείων συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την 
εφαρμογή των κινήτρων του ν. 4935/2022 ως ακολούθως.

1. Στα άρθρα 1 και 2 προστίθενται παρ. 3 και 5, αντί-
στοιχα, και τα άρθρα 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 1
Αγρότες δικαιούχοι των κινήτρων του άρθρου 15 
του ν. 4935/2022

1. Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά πο-
σοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου εισο-
δήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 είναι 
φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες (κατά κύριο επάγγελ-
μα) 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.

2. Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι 
οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρ-

θρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), με εξαίρεση τα προϊό-
ντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακα-
λιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και 

(α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων 
προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτι-
κών 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 γε-
ωργίας το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχι-
στον 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.

3. α) Η πώληση προϊόντων μέσω συμβολαιακής γεωρ-
γίας στο επόμενο της παραγωγής τους έτος δεν εμπο-
δίζει την εφαρμογή του ευεργετήματος του παρόντος 
άρθρου. Η απαλλαγή του φόρου υπολογίζεται στο φορο-
λογικό έτος εντός του οποίου εκδίδεται το παραστατικό 
ή τα παραστατικά πωλήσεων των προϊόντων σύμφωνα 
με τη νομοθεσία για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
(ν. 4308/2014, Α’ 251).

β) Η απαλλαγή του φόρου του παρόντος άρθρου δεν 
παρέχεται για το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική 
δραστηριότητα που προκύπτει από τη διαχείριση ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας έως 500 KW.

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 ει-
σοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του 
άρθρου 4 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα 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, σπογ-
γαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων).

2. Η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα ή τις οντό-
τητες της παρ. 1, εφόσον πωλούν στο πλαίσιο συμβο-
λαιακής γεωργίας το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλά-
χιστον 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 ποσο-
τήτων ίσων με το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον 
των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.

3. Το κίνητρο του παρόντος άρθρου παρέχεται για μέ-
χρι εννέα (9) φορολογικά έτη αρχής γενομένης από το 
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επόμενο έτος εντός του οποίου συνάπτεται η σύμβαση 
συμβολαιακής γεωργίας. Το συνολικό φορολογικό όφε-
λος από την εφαρμογή του κινήτρου, για τα έτη εφαρμο-
γής 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 πα-
ρόντος άρθρου δύνανται να παρέχονται και σε παρα-
γωγούς 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 αντισυμβαλ-
λόμενου δηλώνεται η επωνυμία και ο νόμος σύστασης 
του αναγκαστικού συνεταιρισμού και ως ΑΦΜ, ο ΑΦΜ 
του συνεταιρισμού.

5. α) Η πώληση προϊόντων μέσω συμβολαιακής γεωρ-
γίας στο επόμενο της παραγωγής τους έτος δεν εμπο-
δίζει την εφαρμογή του ευεργετήματος του παρόντος 
άρθρου. Η απαλλαγή του φόρου υπολογίζεται στο φορο-
λογικό έτος εντός του οποίου εκδίδεται το παραστατικό 
ή τα παραστατικά πωλήσεων των προϊόντων σύμφωνα 
με τη νομοθεσία για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
(ν. 4308/2014, Α’ 251).

β) Η απαλλαγή του φόρου του παρόντος άρθρου δεν 
παρέχεται για το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική 
δραστηριότητα που προκύπτει από τη διαχείριση ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας έως 500 KW.

2. Το ισχύον άρθρο 3 υποδιαιρείται σε παρ. 1 και προ-
στίθεται παρ. 2 ως εξής:

«2. Επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οι 
οποίες εκτός από ζωικό κεφάλαιο καλλιεργούν και μη-
δική, δημητριακά, σιτηρά και καλαμπόκι για ιδιοχρησι-
μοποίηση αυτών ως ζωοτροφών δεν υποχρεούνται για 
τα προϊόντα αυτά σε σύναψη συμβάσεων συμβολαιακής 
γεωργίας για την εφαρμογή των ευεργετημάτων των 
άρθρων 1 και 2».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας που συνά-

πτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 είναι 
έγγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ του παραγωγού 
και συγκεκριμένων επιχειρήσεων - αγοραστών (νομικών 
προσώπων ή οντοτήτων ή ατομικών επιχειρήσεων), είτε 
με τη συνεργασία πιστωτικού ιδρύματος είτε όχι, με την 
οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση προϊ-
όντων του».

4. Στο άρθρο 5 οι παρ. 1, 4, 5, 7 και 8 αντικαθίστανται, 
προστίθενται νέες παρ. 6 και 7 και οι υφιστάμενες παρ. 6, 
7 και 8 αναριθμούνται σε παρ. 8, 9 και 10, αντίστοιχα, και 
τελικώς το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής συμβάσεων 
συμβολαιακής γεωργίας

1. Τα στοιχεία των συμφωνητικών της παρ. 2 του άρ-
θρου 4 που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
ν. 4935/2022 υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής 
μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικής εφαρμογής που έχει 
υλοποιηθεί για τον σκοπό αυτό στην ψηφιακή πύλη της 
Α.Α.Δ.Ε., «myAADE». Ειδικά για την ποσότητα των προϊ-
όντων, αυτή δηλώνεται στην εφαρμογή ανά προϊόν της 
σύμβασης και όχι ανά αγροτεμάχιο.

2. Ως ημερομηνία υποβολής των συμφωνητικών 
θεωρείται η ημερομηνία οριστικής καταχώρησης των 
στοιχείων του άρθρου 4 στην εφαρμογή της παρ. 1. Με 
την υποβολή χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου και κα-
θίσταται βέβαιη η χρονολογία της σύμβασης.

3. Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ημερομη-
νία 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 υπο-
βολής του «αιτήματος» στην εφαρμογή. Με την απο-
κατάσταση του προβλήματος, ο υπόχρεος ακολουθεί 
αμελλητί τη διαδικασία της παρ. 1.

4. Τα συμφωνητικά συντάσσονται πριν την έναρξη της 
παράδοσης των προϊόντων και τα στοιχεία του άρθρου 4 
υποβάλλονται από τον παραγωγό στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και 
την τελευταία ημέρα του επομένου μήνα από τη σύνταξη 
του συμφωνητικού.

5. Η τροποποίηση των στοιχείων που δηλώνονται είτε 
λόγω σφάλματος είτε λόγω τροποποίησης του συμφω-
νητικού είναι δυνατή μέχρι την τελευταία ημέρα του 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη σύνταξη του 
συμφωνητικού.

6. Ο αγοραστής μπορεί να επιβεβαιώσει ή να απορ-
ρίψει τα στοιχεία έως και το τέλος Φεβρουαρίου του 
επομένου έτους. Σε περίπτωση που η προθεσμία του 
προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται 
ότι ο αγοραστής επιβεβαιώνει τα υποβληθέντα στοιχεία.

7. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, η λύση δηλώνε-
ται από τον παραγωγό εντός της προθεσμίας της παρ. 5.

8. Τα σχετικά έγγραφα συμφωνητικά διαφυλάσσονται 
για όσο χρόνο απαιτείται η διαφύλαξη των οικείων πα-
ραστατικών πωλήσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορο-
λογικής Διαδικασίας.

9. Οι προθεσμίες των παρ. 4 και 5 είναι ανατρεπτικές.
10. Για τα συμφωνητικά της παρούσας δεν απαιτεί-

ται η υποβολή σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1065606/7222/ 
31.07.2000 (Β’ 951) Α.Υ.Ο. για τον παραγωγό. Για τον αγο-
ραστή απαιτείται, εφόσον δεν επιβεβαιώσει ή απορρίψει 
τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον παραγωγό».

5. Στο άρθρο 6, οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται και η 
παρ. 3 καταργείται ως εξής:

«1. α) Το άρθρο 1 εφαρμόζεται για κέρδη που προκύ-
πτουν από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

β) Το άρθρο 2 εφαρμόζεται για συμβάσεις συμβολαια-
κής γεωργίας που συνάπτονται μετά τις 26.05.2022 και η 
απαλλαγή από τον φόρο εφαρμόζεται για έως εννέα (9) 
φορολογικά έτη, με πρώτο φορολογικό έτος το επόμενο 
της ημερομηνίας σύνταξης της σύμβασης.

2. α) Για την εφαρμογή της απαλλαγής από τον φόρο 
κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επαγγελματιών αγροτών 
σύμφωνα με το άρθρο 1, τα στοιχεία των σχετικών συμ-
βάσεων συμβολαιακής γεωργίας που αφορούν πωλήσεις 
προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν 
εντός του 2022 βάσει συμβάσεων εντός του 2022 ή 
νωρίτερα, δύνανται να υποβάλλονται στην εφαρμογή 
της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και τις 28.02.2023 και να επιβεβαιώ-
νονται ή να απορρίπτονται από τον αγοραστή μέχρι και 
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τις 31.03.2023. Σε περίπτωση που η προθεσμία επιβε-
βαίωσης ή απόρριψης των στοιχείων από τον αγοραστή 
παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται ότι ο αγοραστής επιβε-
βαιώνει τα υποβληθέντα στοιχεία.

β) Για την εφαρμογή της απαλλαγής από τον φόρο 
κατά τριάντα τοις εκατό (30%) παραγωγών σύμφωνα με 
το άρθρο 2, τα στοιχεία των σχετικών συμβάσεων συμ-
βολαιακής γεωργίας που συντάχθηκαν ή θα συνταχθούν 
από 26.05.2022 και έως 31.12.2022, για την εφαρμογή 
του ευεργετήματος από το επόμενο φορολογικό έτος, 
υποβάλλονται μέχρι και τις 28.02.2023 και επιβεβαιώ-
νονται ή απορρίπτονται από τον αγοραστή μέχρι και 
τις 31.03.2023. Σε περίπτωση που η προθεσμία επιβε-
βαίωσης ή απόρριψης των στοιχείων από τον αγοραστή 
παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται ότι ο αγοραστής επιβε-
βαιώνει τα υποβληθέντα στοιχεία».

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
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