ΑΙΤΗΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………….…..……..
ΟΝΟΜΑ:……………………………………….…..………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………..……….…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:……..………….……..……
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………………………..…………….
ΠΛΗΡΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:…………..……………….
………………………………………………………………
ΤΚ:…………………
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:………………..……
ΑΦΜ………………………………...
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………..

ΠΡΟΣ:
ΤΟ ΥΠΑΑΤ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΑΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 2
41110 ΛΑΡΙΣΑ

Τηλ 2410660187
Email: taaelarisas@gmail.com

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε
βεβαίωση εγγραφής μου στο Μητρώο
Αγροτών
και
Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων
(Μ.Α.Α.Ε.)
ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και
σύμφωνα
με
το
Ν.3874/2010
(ΦΕΚ
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) σε νεοεισερχόμενους
151Α/10), όπως τροποποιήθηκε και
επαγγελματίες αγρότες
ισχύει και την υπ’ αρίθμ. 134416/14-22011 (ΦΕΚ 273Β/11) Υπουργική
Λάρισα..…../……/20…..
Απόφαση που εκδόθηκε σε εφαρμογή
Επισυνάπτονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 360/26071/1- του παραπάνω Νόμου.
Η βεβαίωση θα χρησιμοποιηθεί
3-2016 και 909/61979/27-5-2016 εγκυκλίους του ΥΠΑΑΤ,) :
1. Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού Φόρου Εισοδήματος, για……………………………………
αντίγραφο Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος (Ε1)* και αντίγραφο του Ε3 ……………………………………………..……….
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι εντός
έξι μηνών θα υποβληθεί προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής στα
μητρώα του, με την υποχρέωση να προσκομισθεί στο ΤΑΑ Ν.
Λάρισας σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης
του ΟΓΑ με τη συμπλήρωση των δύο ετών από την έναρξη της
αγροτικής δραστηριότητας (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)
3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Αντίγραφο Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (με τα αντίστοιχα
παραστατικά ιδιοκτησίας, πχ. συμβόλαια αγοράς αγροτικών
εκτάσεων, αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων και
παραστατικά αγοράς γεωργικών εφοδίων ή πώλησης προϊόντων της
εκμετάλλευσης, κλπ.)
5. Αντίγραφα ελαιοκομικού ή αμπελουργικού μητρώου, ή αποδεικτικά
κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου
ή μελισσοσμηνών, κλπ.
6. Αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών της ΔΟΥ, ή απόλυση ή
λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, ή κάρτα ανεργίας ή αποδεικτικό
χρόνου απασχόλησης στην εξωαγροτική δραστηριότητα*
7. Έναρξη εργασιών από την εφορία
8. Εξουσιοδότηση όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον ίδιο,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
9. Μη θεωρημένη Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)**

Ο/Η Αιτών/ουσα
………………………………
(Υπογραφή)

* σε περίπτωση μη προηγούμενης απασχόλησης υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει προηγούμενη απασχόληση και ότι δεν έχει εγγραφεί
σε άλλο ασφαλιστικό φορέα
**Εκδίδεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου από την ηλεκτρονική εφαρμογή που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην διεύθυνση
www.opekepe.gr και είναι ελεύθερη από οποιονδήποτε υπολογιστή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

