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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πώς υποβάλλω τη Δήλωση - Αίτηση
Η δήλωση-αίτηση είναι διαθέσιμη  στον ιστότοπο της 
ΑΑΔΕ www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου 
εντύπων.

Για να υποβάλετε τη δήλωση - αίτηση ψηφιακά, θα 
πρέπει να συνδεθείτε στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» 
της ΑΑΔΕ myaade.gov.gr και να επιλέξετε τη σχετική 
διαδικασία. Για την ψηφιακή υποβολή δεν απαιτείται 
εκτύπωση. Κατεβάζετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, 
το συμπληρώνετε, το αποθηκεύετε και το επισυνάπτετε 
στην εφαρμογή των Αιτημάτων

Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής
Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να υποβάλλετε 
τη δήλωση-αίτηση ψηφιακά, η υποβολή θα γίνει έντυπα.  

Αφού κάνετε λήψη  του αρχείου από τον ιστότοπο  της  
ΑΑΔΕ, μπορείτε να συμπληρώσετε τη δήλωση - αίτηση 
και αφού την εκτυπώσετε και την υπογράψετε, να την 
αποστείλετε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή 
ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή να την καταθέσετε 
αυτοπροσώπως σε έντυπη μορφή. Επισημαίνεται ότι στην 
περίπτωση αυτή, απαιτείται η φυσική υπογραφή σας.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η ΑΑΔΕ,  εφαρμόζει τις διατάξεις περί απορρήτου 
και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 
(GDPR). Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στον εξής 
σύνδεσμο:  
www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-
prosopikoy-haraktira

Χρήσιμες οδηγίες πριν συμπληρώσετε τη Δήλωση - Αίτηση

Δήλωση -  Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση 
Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ 
στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του 
άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ

ΦΠA304

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση:
Είμαι φυσικό πρόσωπο αγρότης εγγεγραμμένος στο ειδικό καθεστώς του 
άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ και επιθυμώ να υποβάλω αίτηση επιστροφής

http://www.aade.gr
https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki
https://www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-prosopikoy-haraktira
https://www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-prosopikoy-haraktira


ΦΠΑ304 Δήλωση -  Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ Σελίδα 2/8

Το αίτημα υποβάλλεται από αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος 
πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων 
παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη 
των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ.
Η αίτηση υποβάλλεται κάθε έτος από την 1η Μαρτίου έως και την 31η Οκτωβρίου και 
αφορά τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών 
υπηρεσιών του παρατήματος ΙV του Κώδικα Φ.Π.Α. προς άλλους υποκείμενους στον 
φόρο, το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 
Η αίτηση υποβάλλεται:
α) είτε απευθείας από τον αγρότη στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία του 
εισοδήματός του, ή στη ΔΟΥ που διαθέτει τμήμα ελέγχου, στη χωρική αρμοδιότητα της 
οποίας ασκεί μία από τις αγροτικές του εκμεταλλεύσεις,
β) είτε μέσω συνεταιριστικής οργάνωσης στη ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας 
ανήκει η συνεταιριστική οργάνωση. 
Όταν το αίτημα υποβάλλεται μέσω Συνεταιριστικής Οργάνωσης η υποβολή θα γίνεται 
έντυπα σε τρια αντίγραφα.
Ο ΦΠΑ που επιστρέφεται υπολογίζεται με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή στα 
έσοδα του αγρότη από την πώληση των προϊόντων του και την παροχή των υπηρεσιών 
του.  
Πριν την υποβολή της δήλωσης-αίτησης βεβαιωθείτε ότι έχετε προχωρήσει στη Δήλωση 
Λογαριασμού - IBAN
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Χρήσιμες πληροφορίες πριν συμπληρώσετε τη δήλωση - αίτηση
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1 Γενικές πληροφορίες                                                                                                                     

1.1 Έτος  έκδοσης των στοιχείων
Συμπληρώνετε το έτος έκδοσης των στοιχείων που αφορούν την επιστροφή.

1.2 Είδος δήλωσης Αρχική Τροποποιητική 

Συμπληρωματική

Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες Συμπλήρωσης στη σελίδα 8 

2 Στοιχεία Φορολογούμενου                                                                                                                      

2.1 ΑΦΜ

2.2 Επώνυμο

2.3 Όνομα

2.4 Πατρώνυμο

2.5 ΔΟΥ

3 Αίτημα προς τη ΔΟΥ 

3.1 ΔΟΥ
Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες Συμπλήρωσης στη σελίδα 8 

4 Αίτημα προς την Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση

4.1 Επωνυμία 

4.2 ΑΦΜ

4.3 Διεύθυνση

4.4 ΔΟΥ
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5 Το αίτημά μου                                                                                                               

Σας υποβάλλω αναλυτική κατάσταση των δικαιολογητικών που απαιτούνται και παρακαλώ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.1 και 2 του Κώδικα ΦΠΑ να μου επιστρέψετε το ποσό του ΦΠΑ:

5.1 Ποσό σε ευρώ €  
για τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποίησα στο παραπάνω ημερολογιακό 
έτος.

Δηλώνω ότι, με την αίτησή μου αυτή ζητώ την επιστροφή του ΦΠΑ που δικαιούμαι για όλες τις αγροτικές 
μου δραστηριότητες και ότι δεν έχω υποβάλλει ανάλογη αίτηση για την παραπάνω χρονική περίοδο σε 
άλλη αγροτική συνεταιριστική οργάνωση ή ΔΟΥ.
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5.2 Πίνακας προσδιορισμού αιτούμενου προς επιστροφή ΦΠΑ
Για την συμπλήρωση του πίνακα συμβουλευτείτε τις Οδηγίες Συμπλήρωσης στη σελίδα 8 

Έσοδα
(204)

Σύνολο Αρχικής Δήλωσης -  
Άίτησης ΦΠΑ (209)

ΦΠΑ για επιστροφή
(208)

Διαφορά (+/-) 
Τροποποιητικής 

Δήλωσης - Αίτησης
(210)

Πλήθος Παραστατικών 
που Επισυνάπτονται 

(301)
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6 Αναλυτική Κατάσταση στοιχείων από και προς υποκείμενους στο φόρο, συνεταιριστικές οργανώσεις και άλλους φορείς. 

1. Α/Α 2. Είδος Στοιχείου
3. Αριθμός / Ημερομηνία 

Στοιχείου

4. Ονοματεπώνυμο ή 
Επωνυμία αγοραστή αγαθών 

ή λήπτη υπηρεσιών

5. ΑΦΜ αγοραστή αγαθών ή 
λήπτη υπηρεσιών

6. Έσοδα από παράδοση 
αγαθών και παροχή 

υπηρεσιών

Σύνολο Εσόδων (204)

Στην περίπτωση που η σελίδα δεν είναι επαρκής για την καταχώρηση στοιχειών να  χρησιμοποιούνται περισσότερες σελίδες μεταφέροντας τα σύνολα της προηγούμενης ή προηγουμένων σελίδων προκειμένου να προκύψει το σύνολο  των ακαθάριστων εσόδων και 
αριθμούνται οι σελίδες ενδεικτικά ως εξής:1/4,2/4,3/4,4/4 κ.ο.κ
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7 Υπογραφή της δήλωσης - αίτησης
7.1 Υπογραφή

Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση έντυπης υποβολής. Δείτε 
περισσότερα στις Xρήσιμες Oδηγίες της σελίδας 1.
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Οδηγίες Συμπλήρωσης
Συμβουλευτείτε  τις ακόλουθες οδηγίες για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων.

Aναγράφεται το ημερολογιακό έτος έκδοσης των στοιχείων που αφορούν την επιστροφή. 
Πχ για την αίτηση που υποβάλλεται το 2021 με στοιχεία του 2020 γράφεται 2020.
Επιλέγεται  το είδος της δήλωσης - αίτησης 
Τροποποιητική : υποβάλλεται για μεταβολή στοιχείων ή και ποσών που αναγράφηκαν 
σε αρχική αίτηση. Σε αύξηση των αιτούμενων ποσών αποφέρει αποτέλεσμα, εφόσον η 
αίτηση είναι εμπρόθεσμη.
Συμπληρωματική : υποβάλλεται για  αναγραφή νέων στοιχείων, που δεν είχαν 
συμπεριληφθεί σε αρχική δήλωση - αίτηση. Αποφέρει αποτέλεσμα, εφόσον η αίτηση είναι 
εμπρόθεσμη.
Οι τροποποιητικές και συμπληρωματικές δηλώσεις - αιτήσεις υποβάλλονται στη ΔΟΥ ή 
στο Συν/σμό που υποβλήθηκαν οι αρχικές αιτήσεις.
Συμπληρώνεται είτε η αρμόδια ΔΟΥ για τη φορολογία εισοδήματος του έτους που 
αφορά την επιστροφή είτε η  ΔΟΥ που διαθέτει τμήμα ελέγχου, στη χωρική αρμοδιότητα 
της οποίας ασκείται μία από τις αγροτικές  εκμεταλλεύσεις.
Η ενότητα αυτή συμπληρώνεται όταν το αίτημα  υποβάλλεται σε αγροτική συνεταιριστική 
οργάνωση. 
Για τη συμπλήρωση του πίνακα αυτού πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί η Αναλυτική 
Κατάσταση της ενότητας 6.
Τα έσοδα προσδιορίζονται από τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής του 
αγρότη και παροχές αγροτικών υπηρεσιών του παρατήματος ΙV του Κώδικα Φ.Π.Α. προς 
άλλους υποκείμενους στον φόρο.
Το ποσό του κωδ. 204 που προέκυψε στην Αναλυτική Κατάσταση της ενότητας 6 
μεταφέρεται στον αντίστοιχο κωδικό του Πίνακα 5.1 της ενότητας 5  Το ποσό του κωδ. 204 
πολλαπλασιάζεται με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή και το αποτέλεσμα γράφεται στον 
κωδ. 208. Σε περίπτωση τροποποιητικής αίτησης, το σύνολο ΦΠΑ για επιστροφή της 
αρχικής αίτησης γράφεται στον κωδ. 209 και η διαφορά του από τον κωδ. 208 στον κωδ. 
210. Αν ο κωδ. 210 είναι αρνητικός αριθμός γράφεται το πρόσημο (-). Στην περίπτωση 
αυτή επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Το πλήθος των παραστατικών που 
επισυνάπτονται αναγράφεται στον κωδ. 301
Η ενότητα αυτή αποτελείται από μία κατάσταση στην οποία καταχωρούνται αναλυτικά 
όλα τα στοιχεία που εκδίδονται από και προς τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους 
υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών και άλλους φορείς, όταν τα αγροτικά προϊόντα 
διακινούνται μέσω αυτών και οι υπηρεσίες παρέχονται στα πρόσωπα αυτά. 
Είδος στοιχείου 
Ενδεικτικά : τιμολόγια αγοράς ή πώλησης αγροτικών προϊόντων,
- εκκαθαρίσεις για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω παραγγελιοδόχου,
- τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών 
προκειμένου για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, 
- τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση λήψης υπηρεσιών από 
αγρότες, η αμοιβή των οποίων καταβάλλεται σε είδος (εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, 
συλλεκτικά, κλπ. δικαιώματα), 
- εντάλματα πληρωμής ή άλλα νόμιμα στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή 
αποζημίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων...
Για κάθε φορολογικό στοιχείο θα γίνεται χωριστή καταχώρηση. 
Το ποσό του κωδ. 204 θα μεταφερθεί στον αντίστοιχο κωδικό του Πίνακα 5.
Το πλήθος των παραστατικών που επισυνάπτονται αναγράφεται στον κωδ. 301.
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