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ΠΡΟ: Ω Π.Δ.

ΘΔΜΑ: «Μη απόδοζη ηης ειδικής αζθαλιζηικής ειζθοράς σπέρ ΔΛ.Γ.Α. ζηις
Γ.Ο.Τ. ».
Με αθνξκή εξσηήκαηα, ζρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα
εμήο:
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3877/2010 « ύζηεκα πξνζηαζίαο θαη αζθάιηζεο ηεο
αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο» (ΦΔΚ Α΄160/20.9.2010), άιιαμε ην πιαίζην πνπ αθνξά
ην ζύζηεκα πξνζηαζίαο θαη αζθάιηζεο ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. ύκθσλα κε
ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ, πξνζδηνξίδεηαη ε εηδηθή
αζθαιηζηηθή εηζθνξά ππέξ ηνπ Οξγαληζκνύ

Διιεληθώλ Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ

(ΔΛ.Γ.Α.), κε πνζνζηό επί ηεο αμίαο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ δστθνύ
θεθαιαίνπ, πνπ αζθαιίδεηαη από 1.1.2011.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ, ε ππνρξεσηηθή
εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά νξίδεηαη ζε πνζνζηό:
-ηέζζεξα ηνηο εθαηό (4%), επί ηεο αζθαιηδόκελεο αμίαο ηεο θπηηθήο
παξαγσγήο, κε εμαίξεζε ηελ ειηά πνπ νξίδεηαη ζε ηξία ηνηο εθαηό (3%).
-κεδέλ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηό (0,75%), επί ηεο αζθαιηδόκελεο αμίαο ηνπ
δστθνύ θεθαιαίνπ.
-κηζό ηνηο εθαηό (0,5%), επί ηεο αζθαιηδόκελεο αμίαο ηεο θπηηθήο
παξαγσγήο πνπ παξάγεηαη ζην ζύλνιό ηεο θαη απνθιεηζηηθά ζε «ειεγρόκελν
πεξηβάιινλ», όπσο απηό νξίδεηαη από ηνπο ζρεηηθνύο Καλνληζκνύο Αζθάιηζεο ηνπ
ΔΛ.Γ.Α..
Η δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηεο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο ππέξ ΔΛ.Γ.Α.
θαζνξίζηεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ
θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε αξ. πξση. 309891/14.12.2010 (ΦΔΚ

Β΄3966/21.12. 2010), κε ηελ ππνβνιή από ηνπο ππόρξενπο ηεο Δληαίαο Γήισζεο
Καιιηέξγεηαο/ Δθηξνθήο, κε ηελ νπνία πξνθύπηεη ε αμία ηεο αζθαιηδόκελεο
αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο, επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ε νθεηιόκελε εηδηθή
αζθαιηζηηθή εηζθνξά ππέξ ΔΛ.Γ.Α..
Ο θαζνξηδόκελνο κε ηελ Απόθαζε απηή ηξόπνο είζπξαμεο, ηζρύεη από
1.1.2011 (παξ.3 άξζξνπ 9 ηεο Απόθαζεο).
Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, από 1.1.2011, θαηαξγήζεθαλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα
ηελ επηβνιή ηεο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο ππέξ ΔΛ.Γ.Α. σο πνζνζηνύ επί ηεο
αμίαο ησλ εγρσξίσο παξαγνκέλσλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη ππνπξντόλησλ, ηνπ
άξζξνπ 5α ηνπ λ. 1790/1988, όπσο απηέο είραλ ηξνπνπνηεζεί θαη ίζρπαλ θαη
επνκέλσο από ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά δελ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε
απόδνζεο ηεο εηζθνξάο απηήο ζην Γεκόζην, κέζσ ησλ Γεκόζησλ Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ (Γ.Ο.Τ.).
Καηά ζπλέπεηα, από ηελ ίδηα εκεξνκελία, δελ πθίζηαηαη πιένλ ππνρξέσζε
πξνζδηνξηζκνύ ηεο εηζθνξάο επί ησλ εθδνζέλησλ ηηκνινγίσλ πώιεζεο ησλ
αγξνηηθώλ πξντόλησλ ησλ παξαγσγώλ νύηε πθίζηαηαη ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο,
από ηνπο, θαηά ηηο θαηαξγεζείζεο δηαηάμεηο, ππόρξενπο αγνξαζηέο ή ηξίηνπο πνπ
πσινύλ αγξνηηθά πξντόληα γηα ινγαξηαζκό ησλ παξαγσγώλ.
Δλλνείηαη όηη, παξακέλεη ε αξκνδηόηεηα ησλ Γ.Ο.Τ. γηα ηελ είζπξαμε ηεο
εηδηθήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο ππέξ ΔΛ.Γ.Α., ηνλ έιεγρν, ηνλ θαηαινγηζκό, θ.ι.π.,
εθόζνλ, βέβαηα, νη ζρεηηθέο ππνζέζεηο αλάγνληαη κέρξη ηηο 31.12.2010, ζύκθσλα κε
ηελ έσο ηόηε ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Δπίζεο, παξακέλεη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ ν ΔΛ.Γ.Α αδπλαηεί λα
εηζπξάμεη ηα νθεηιόκελα πνζά κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο θαη ηα νπνία κε ζρεηηθή πξάμε
ηνπ απνζηέιιεη γηα βεβαίσζε θαη είζπξαμε ζηελ αξκόδηα
νθεηιέηε

γηα ηε θνξνινγία ηνπ

Γ.Ο.Τ., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ

Δζόδσλ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.
3877/2010.
Πεξαηηέξσ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ηδίνπ
λόκνπ, επηβάιιεηαη γεληθή εηζθνξά, κε πνζνζηό δύν ηνηο εθαηό ( 2%) επί ηνπ
ζπλνιηθνύ θαζαξνύ γεσξγηθνύ εηζνδήκαηνο, πνπ δειώλεηαη κε ηελ εηήζηα δήισζε
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο από θπζηθά πξόζσπα πνπ δελ είλαη θαηά θύξην επάγγεικα
αγξόηεο θαη δειώλνπλ ζπλνιηθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηνπ γεσξγηθνύ εηζνδήκαηνο, πνπ ππεξβαίλεη ην εθάζηνηε ηζρύνλ αθνξνιόγεην όξην,
όπσο απηό νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαζώο θαη από
λνκηθά πξόζσπα πνπ απνθηνύλ εηζόδεκα από αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο θαη ε
πιεηνςεθία ησλ κεηνρώλ ή ησλ κεξηδίσλ ηνπο δελ αλήθεη ζε θαηά θύξην επάγγεικα

2

αγξόηεο, ε νπνία εηζπξάηηεηαη από ηελ αξκόδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ
ππόρξενπ Γ.Ο.Τ. θαη απνδίδεηαη ζηνλ ΔΛ.Γ.Α.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, όπσο ξεηά νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
11 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ, ε ππνρξεσηηθή εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά, πνπ
εηζπξάηηεηαη ππέξ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. απαιιάζζεηαη από ηέινο ραξηνζήκνπ.
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
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