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ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΓΙΩΡΓΟ  
Φνξνηερληθόο,  Πξόεδξνο Σ.Δ.Δ.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύιινγνο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ 
Λνγηζηώλ Φνξνηερληθώλ Οηθνλνκνιόγσλ Ν. Καξδίηζαο) 

 
11.03.16 Η βεβαίωζη επιδόηηζης ηοσ ΟΠΔΚΔΠΔ για ηην Δθορία. 

 

Αλαξηήζεθε ηελ Παξαζθεπή 11 Μαξηίνπ 2016, αλαθνίλσζε από ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. 

ζηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη όηη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο ηεο βεβαίσζεο εθνξίαο 

ησλ πνζώλ επηδόηεζεο. 

Δπηπρώο απηή ηε θνξά ε αλαθνίλσζε γηα ηελ αλάξηεζε ηεο βεβαίσζεο έγηλε λσξίο, πξηλ 

από ηελ έλαξμε ησλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ θαη κπνξνύκε λα πξνιάβνπκε ην 

θνξνινγηθό «κπάραιν». 

Η βεβαίσζε απηή δελ έρεη θακία νπζία, γηα ηελ αθξίβεηα είλαη αδηάθνξε ηειείσο γηα ηνλ 

ινγηζηή θνξνηερληθό πνπ ζα ζειήζεη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη. Κη εμεγώ γηαηί: 

Μπαίλνληαο ζηνλ ζύλδεζκν http://www.opekepe.gr/tax-attestation.asp πνπ πξνηείλεη ν 

ΟΠΔΚΔΠΔ, εκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ: 

 

Για τθ λιψθ τθσ βεβαίωςθσ ποςϊν επιδότθςθσ, επιλζγετε το ζτοσ και ειςάγετε τα ακόλουκα 
ςτοιχεία ςτθν παρακάτω φόρμα: 

 Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 
 Αρικμόσ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ) θ 
 Τα τζςςερα (4) τελευταία ψθφία τθσ Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ: 

o που ζχετε δθλϊςει ςτθ Φορολογικι Διλωςθ του οικονομικοφ ζτουσ 2010 για τθ 
βεβαίωςθ ποςϊν επιδότθςθσ 2011 

o που ζχετε δθλϊςει ςτθν ΕΑΕ (2006 ζωσ 2015) για τθ βεβαίωςθ ποςϊν επιδότθςθσ 
2006 ζωσ 2015 αντίςτοιχα 

 Τα 4 τελευταία ψθφία του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (IBAN) που ζχετε δθλϊςει ςτθν ΕΑΕ 
2015 (ΜΟΝΟ για τισ περιπτϊςεισ Νομικϊν Προςϊπων και μόνο για το ζτοσ 2015) 

  

Ζτοσ                                                     

Αριιμόσ Φορολογικοφ Μητρϊου   
 

ΑΜΚΑ   
 

Αριιμόσ Δελτίου Ταυτότητασ (4 τελευταία ψθφία)   
 

IBAN  (4 τελευταία ψθφία, μόνο για Νομικά Πρόςωπα) 
 

http://www.opekepe.gr/tax-attestation.asp
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  Βεβαίσζε
 

 
Δάλ εδώ πιεθηξνινγήζεηο ΑΦΜ θαη ΑΜΚΑ ή ηα 4 ηειεπηαία ςεθία ηεο ηαπηόηεηαο, ζα 

εκθαλίζεη ην ιεθηηθό « λήψη βεβαίωσης  », ην νπνίν θιηθάξνληαο ην, ζε νδεγεί ζηελ 

εθηύπσζε ηεο βεβαίσζεο ε νπνία νλνκάδεηαη:  

ΒΔΒΑΙΩΗ ΔΦΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΤ ΔΣΟΤ 2015 

(01/01/2015 – 31/12/2015) 

Τν κόλν πνπ έρεη αιιάμεη είλαη ην έηνο αλαθνξάο, ην νπνίν έρεη γίλεη από νηθνλνκηθό 

έηνο, θνξνινγηθό έηνο.  

Η βεβαίσζε απηή πεξηιακβάλεη (θαη πάιη) όιεο ηηο επηδνηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ 

εηζπξαρζεί από ηνπο δηθαηνύρνπο αγξόηεο (εηδηθνύ θαη θαλνληθνύ), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο 2015. 

Η βεβαίσζε απηή (θαη πάιη) είλαη άρξεζηε γηα θνξνινγηθή ρξήζε. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί νπνπδήπνηε αιινύ θαη από νπνηνλδήπνηε, όρη όκσο από ηνπο 

θνξνηερληθνύο. 

 

Να επηζεκάλνπκε γηα κηα αθόκε θνξά γηαηί: 

- Οη επηδνηήζεηο πνπ θνξνινγνύληαη είλαη απηέο πνπ αθνξνύλ ην έηνο 2015 θαη όρη 

απηέο πνπ εηζπξάρζεθαλ εληόο ηνπ  έηνπο 2015. 

- Μαο ελδηαθέξεη ε πάζεο θύζεσο επηδόηεζε – ελίζρπζε πνπ έρεη σο έηνο 

ελίζρπζεο ην έηνο θνξνιόγεζεο, δειαδή ην 2015, αλεμάξηεηα πόηε 

εηζπξάρζεθαλ απηέο από ηνπο δηθαηνύρνπο. Σρεηηθά αλαθέξεηαη θαη ε 

ΠΟΛ.1116/10.06.15. 

Σπκπεξαζκαηηθά, όπσο θαη πέξπζη, ν κόλνο έγθπξνο ηξόπνο γηα ηελ αλεύξεζε ησλ 

επηδνηήζεσλ πνπ ζα θνξνινγεζνύλ είλαη κε ηελ θάησζη δηαδηθαζία: 

- www.opekepe.gr 

- Γηαδηθηπαθή ελεκέξσζε αγξνηώλ γηα πιεξσκέο 

 

- Κριτήρια Αναζήτησης 

*Α.Φ.Μ. (9 ψηφία): 
 

Ταυτότθτα (4 τελευταία 
ψθφία):  

ΑΜΚΑ 
 

Ζτοσ Ενίςχυςθσ: 
 

Αλαδήηεζε
 

Παρακαλϊ πολφ ειςάγετε τα κριτιρια αναηιτθςθσ, προςδιορίηοντασ υποχρεωτικά το 9ψιφιο Α.Φ.Μ. του δικαιοφχου, ζνα τουλάχιςτον εκ 
των ταυτότθτα (4 τελευταία ψθφία) ι ΑΜΚΑ και προαιρετικά το ζτοσ ενίςχυςθσ. 

 

http://www.opekepe.gr/
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- Πιεθηξνινγνύκε εθεί ΑΦΜ ηαπηόηεηα ή ΑΜΚΑ και έηος ενίζτσζης 2015, 

- θαη εκθαλίδεηαη  

- Κριτιρια Αναηιτθςθσ 

*Α.Φ.Μ. (9 ψηφία): 012345678
 

Ταστότητα (4 τελεσταία 

υηυία): 
0000

 

ΑΜΚΑ 
 Έτος Ενίστσσης: 2015

 
Αλαδήηεζε

 
Παρακαλϊ πολφ ειςάγετε τα κριτιρια αναηιτθςθσ, προςδιορίηοντασ υποχρεωτικά το 9ψιφιο Α.Φ.Μ. του δικαιοφχου, ζνα τουλάχιςτον 

εκ των ταυτότθτα (4 τελευταία ψθφία) ι ΑΜΚΑ και προαιρετικά το ζτοσ ενίςχυςθσ. 

-  

Τελευταία ενθμζρωςθ: 11/3/2016 10:54:06 πμ Εκτιμϊμενθ νζα ενθμζρωςθ: - 

Οι πληροφορίεσ που εμφανίζονται αφοροφν τισ πληρωμέσ που έχουν πραγματοποιηιεί από την 21/10/2010 έωσ ςθμερα. 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με τισ πληρωμέσ γεωργοπεριβαλλοντικϊν μέτρων μπορείτε να επιςκεφιείτε τον 
ιςτοχϊροhttp://e-services.minagric.gr/ 

 
 

 

Πληρωμθ 
Ημερομηνία 
Πληρωμθσ 

Ζτοσ 
Ενίςχυς

ησ 

Αριιμό
σ 

Εντολθσ 

Ημερομηνία 
εντολθσ 

Ποςό 
Επϊνυμο/Επ

ωνυμία 
Όνομα 

Πατρ
ϊνυμ

ο 

Ημ/νία 
Εντολθσ 

Συναλλαγθσ 
 

Βαςικι Ενίςχυςθ 7/12/2015 2015 1507 7/12/2015 14.676,75    7/12/2015  

 

- Η εηθόλα απηή δπζηπρώο εθηππώλεηαη  κόλν κε αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε ζε 

word ή excel. 

- Τν ή ηα πνζά πνπ ζα εκθαληζηνύλ ζηελ θαηάζηαζε απηή, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζηηο εγγξαθέο καο ζηα βηβιία, αιιά θαη ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ θνξνινγεηένπ 

αγξνηηθνύ εηζνδήκαηνο.  

 

Καξδίηζα 11 Μαξηίνπ 2016 

http://e-services.minagric.gr/

