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Θέμα:   Υποβολή δήλωσης μεταβολής  για άσκηση δραστηριότητας παραγωγής και    
              εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά  συστήματα μέχρι 100KW
              από αγρότες  του ειδικού καθεστώτος. 

    Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, 
αναφορικά με την υποβολή της δήλωσης μεταβολής που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος για την άσκηση δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας  με  φωτοβολταϊκά  συστήματα  καθώς   και  το  χρόνο  υποβολής  των  σχετικών 
δικαιολογητικών, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 

    1. Η προβλεπόμενη από την παραγρ.3 της ΠΟΛ. 1077/12.4.2011 προθεσμία για την 
υποβολή της δήλωσης μεταβολής, μέχρι 30.6.2011, ετέθη ειδικά για την πρώτη εφαρμογή 
της διάταξης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ 
(ν.2859/2000), όπως ισχύει από 31.12.2010. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τους αγρότες που 
είχαν ήδη, μέχρι την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου, κάνει έναρξη της δραστηριότητας 
αυτής, π.χ. λόγω πραγματοποίησης επενδυτικών δαπανών, χωρίς να έχουν υποβάλει ως 
όφειλαν  δήλωση  μεταβολής,  εμπροθέσμως,  για  άσκηση  παράλληλα  δεύτερης 
δραστηριότητας.

    2.  Είναι σαφές ότι, η δήλωση μεταβολής μπορεί να υποβληθεί κατά την πραγματική 
έναρξη της δραστηριότητας αυτής, ήτοι κατά το χρόνο σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού 
στο δίκτυο της ΔΕΗ, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του άρθρου 36 του Κώδικα 
ΦΠΑ.

   3. Περαιτέρω η απόδειξη ότι ο αγρότης εκμεταλλεύεται μονάδα φωτοβολταϊκών μέχρι 
100 KW, προκειμένου να υπάρχει δικαίωμα επιστροφής με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 
(11%) για την αγροτική του δραστηριότητα, προκύπτει από σχετικό έγγραφο της ΔΕΗ με 
τίτλο «Διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100KW». Στην 
περίπτωση  που  η  δήλωση  μεταβολής  υποβάλλεται  μετά  τη  χορήγηση  του  εν  λόγω 
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εγγράφου ή μετά την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης με τη ΔΕΗ το έγγραφο αυτό ή το 
αντίγραφο της σύμβασης συνυποβάλλονται  με τη δήλωση μεταβολής.  Στην περίπτωση 
που η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται πριν από τα αναφερόμενα ανωτέρω στάδια που 
ακολουθούνται από τη ΔΕΗ για την σύναψη της Σύμβασης σύνδεσης, συνυποβάλλεται με 
τη δήλωση μεταβολής η αίτηση που έχει  υποβληθεί  από τον αγρότη στη ΔΕΗ. Επειδή 
στην  πράξη  έχουν  διαπιστωθεί  καθυστερήσεις  στη  διαδικασία  για  την  υπογραφή  της 
Σύμβασης  σύνδεσης  με  τη  ΔΕΗ,  το  αντίγραφο  της  Σύμβασης  αυτής,  καθώς  και  της 
Σύμβασης  Πώλησης  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  με  τον  ΔΕΣΜΗΕ  ΑΕ υποβάλλονται   εντός 
μηνός από την έκδοσή τους. Οι αρμόδιες ΔΟΥ οφείλουν να ελέγχουν την πλήρωση των 
προϋποθέσεων  για  την  παραμονή  στο  ειδικό  καθεστώς  αγροτών  ακόμα  και  στην 
περίπτωση που η συμφωνία σύνδεσης δεν έχει κατατεθεί μέχρι το τέλος του έτους  εντός 
του οποίου πραγματοποιήθηκε η μεταβολή.
 
    4.  Είναι αυτονόητο ότι  για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 100KW οι 
αγρότες, δεν θα έχουν δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή (11%) 
για την αγροτική τους παραγωγή.

                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
                                   

Δημήτριος  Σταματόπουλος

                                                                      
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες Πίνακα Β΄, εκτός του αριθ. 2 αυτού
2. Αποδέκτες Πίνακα ΙΕ΄ (για ενημέρωση των μελών τους)
3. Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε.

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ εκτός του αριθ. 4 αυτού
2. Αποδέκτες Πίνακα ΣΤ΄, μόνο οι αριθ. 1 και 2
3. Αποδέκτες Πίνακα Η΄ εκτός των αριθ. 8,9 και 10 αυτού

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών κ. Παντ. Οικονόμου
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων
4.  Γραφείο Γενικού Διευθυντή Φορολογίας 
5.Γραφεία Γεν. Διευθυντών
6. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
7. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 
8.Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων
9.  Δ/νση 30η Εφαρμογών Η/Υ 
10. 15η Δ/νση ΚΒΣ – Τμήμα Β΄ (5)
11.14η Δ/νση ΦΠΑ - Γραφείο Προϊσταμένου Δ/νσης –Τμήμα Β΄(20), Α΄(10) 
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