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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Την τελευταία πενταετία µέσα από τις δραµατικές και καθοριστικές αλλαγές που έγι-

ναν κυρίως  µετά την οικονοµική ύφεση και τις τωρινές συγκυρίες, τροποποιήθηκαν ολοκλη-

ρωτικά   πολλοί τοµείς της οικονοµίας της χώρας µας. Ο Αγροτικός κλάδος βρίσκεται σε ένα 

συνεχές κλίµα αλλαγών και ριζικά πράγµατα αλλάζουν σε ότι σχετίζονται µε τις δραστηριό-

τητες αυτών. Αλλάζει όλη η εικόνα των αγροτών την οποία σχηµατίζει το Υπουργείο Οικο-

νοµικών, αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης, ενίσχυσης, απαλλαγών που κάποτε είχαν, τα ποσά 

προκαταβολών φόρων και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται. Ήρθαν αντιµέτωποι µε νέες για 

αυτούς υποχρεώσεις, νέες και πρωτόγνωρές καταστάσεις τόσο για τους ήδη επαγγελµατίες 

αγρότες όσο και για τους νέους αγρότες που αρχίζουν να ασχολούνται επαγγελµατικά. Πλέον 

οι άνθρωποι, τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στον πρωτογενή τοµέα( γεωργοί, κτη-

νοτρόφοι, µελισσοκόµοι κτλ) αντιµετωπίζονται ως επιτηδευµατίες.    

 Ριζική αλλαγή από 2014 και έπειτα µε φορολόγηση όπως οι επιχειρηµατίες, οι δρα-

στηριότητες και οι συναλλαγές αυτών. Με αλλαγές υποβλήθηκαν και φέτος οι δηλώσεις φο-

ρολογίας του εισοδήµατος  από χιλιάδες αγρότες για το φορολογικό έτους 2015. Για την 

πλειοψηφία,  η διευθέτηση των υποχρεώσεων τους στην εφορία λόγω της γραφειοκρατίας, 

της πολυνοµίας και του διαρκώς µεταβαλλόµενου φορολογικού πλαισίου είναι µέθοδος και η 

διεξαγωγή τη χρονοβόρα και πολύπλοκη. Πλέον οι αγρότες αντιµετωπίζονται µε αρκετή αυ-

στηρότητα και δεν υπάρχει περιθώριο για λάθος επιλογές και κατευθύνσεις από το λογιστή( ή 

φοροτεχνικό), επειδή ένα λάθος αποτέλεσµα να αποβεί µοιραίο µε κυρώσεις για τον αγρότη-

πελάτη. Συνεπώς, οι αγρότες και ο λογιστής αυτών πρέπει να έχει την απαραίτητη ενηµέρωση 

για τα δεδοµένα που µεταβάλλονται ταχύτατα και συνεχώς τα τελευταία έτη. Είναι ανάγκη να 

τονιστεί ότι οι αλλαγές, η µεγαλύτερη αυτή του 2014 βρήκαν απροετοίµαστους τους Έλληνες 

συµπολίτες που το εισόδηµα και πρόσοδος τους προέρχεται από τον αγροτικό κλάδο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ           

 Η παρακάτω πτυχιακή εργασία µε θέµα «Η φορολογία των αγροτών την τελευταία 

πενταετία 2010- 2015», έχει σκοπό να αναφέρει, στο κεφάλαιο 1, την έννοια του αγρότη, τα 

αγροτικά προϊόντα και αγροτικές εκµεταλλεύσεις, πως προσδιορίζεται το καθαρό γεωργικό 

εισόδηµα των αγροτών.          

 Στο κεφάλαιο 2, περιγράφεται η ριζική αλλαγή που πραγµατοποιήθηκε ως αναφορά 

τον προσδιορισµό των γεωργικών εισοδηµάτων που αποκτιούνταν. Έως 31-12-2013 γινόταν 

µε τα αντικειµενικά κριτήρια, από 1-1-2014 καταργήθηκε ο αντικειµενικός προσδιορισµός. 

Πλέον, ο προσδιορισµός γίνεται λογιστικά, δηλαδή έσοδα µείον έξοδα που αφορούν την α-

γροτική εκµετάλλευση που δραστηριοποιείται ο επαγγελµατίας αγρότης όσο και αυτός που 

δεν ασχολείται επαγγελµατικά αλλά περιστασιακά και έχει σαν δεύτερη πηγή εισοδήµατος, 

αυτό από τον αγροτικό τοµέα έσοδα πχ συνταξιούχος µε χωράφι που έχει πατάτες και ντοµά-

τες. Γίνεται διαχωρισµός στους αγρότες κανονικού και ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., τι υπο-

χρεώσεις στη τήρηση και έκδοση στοιχείων  και δικαιώµατα για επιστροφή Φ.Π.Α. και απο-

ζηµιώσεις και ενισχύσεις έχουν όσοι ανήκουν στη κατηγορία του κανονικού και τι στο ειδικό 

καθεστώς.           

  Εκτός αυτού περιγράφεται στο κεφάλαιο 3, το παλιό φορολογικό καθεστώς και υφι-

στάµενο καθεστώς καθώς ο τρόπος φορολογίας και τι ισχύει για κάθε έτος. Οι απαλλαγές των 

αγροτών κατά κύριο επάγγελµα και ο πίνακας των απαλλασσόµενων ποσών των αγροτών 

από το φόρο ανάλογα µε την περίπτωση που υπάγεται ο αγρότης. Οι αποσβέσεις των πάγιων 

στοιχείων της αγροτικής δραστηριότητας και οι συντελεστές αποσβέσεις που πραγµατοποι-

ούνται κάθε τέλος χρήσης. Ακόµη, περιγράφεται η επιστροφή και η διαδικασία επιστροφής 

Φ.Π.Α. στους ειδικού καθεστώτος αγρότες (έντυπο Φ6),οι εκπτώσεις που µειώνουν το γεωρ-

γικό εισόδηµα, η προκαταβολή φόρου για το φορολογικό έτος 2014(1/1/2014-31/12/2014) η 

οποία πραγµατοποιήθηκε πρώτη φορά, οι φορολογικές κλίµακες βάση των οποίων θα φορο-

λογηθούν τα αγροτικά εισοδήµατα, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Επίσης , παρουσιάζονται  παραδείγµατα 

όλων των προαναφερθέντων που κάνουν κατανοητή τη µέθοδο και πρακτική υλοποίηση των 

καθηκόντων και υποχρεώσεων του αγρότη και εργασίες του λογιστή- φοροτεχνικού κυρίως 

που τις παρέχει.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ          
 Αγρότης, Αγροτικά προϊόντα, αγροτική εκµετάλλευση, αγροτικό εισόδηµα, φορολο-

γία αγροτικού εισοδήµατος, κατηγορία αγροτών, κανονικό-ειδικό καθεστώς, Φ.Π.Α., δαπά-

νες, έσοδα, βιβλίο εσόδων – εξόδων, έκδοση στοιχείων, ειδικό στοιχείο παράδοσης αγροτι-

κών προϊόντων, φορολογικό καθεστώς, υπολογισµός φόρου, απόσβεση, συντελεστές, επι-

στροφή ΦΠΑ, φορολογική κλίµακα, έντυπο Ε3, Ε1, Φ6, ενίσχυση, αποζηµίωση, προκαταβο-

λή φόρου  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ» 

1.1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ-ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ                                                                                                                                                       

Η έννοια του αγρότη περιγράφεται στο Άρθρο 42 του Ν. 2859/2000 «Αγρότες, 
αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκµεταλλεύσεις και υπηρεσίες του κώδικα Φ.Π.Α». 

Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 41 θεωρούνται: 
1. Επαγγελµατίας Αγρότης: είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει 
δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, εφόσον 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) Είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης. 
β) Ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστηριότητα στην εκµετάλλευση 

τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του. 

γ) Λαµβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% 

τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του και 
δ) Είναι ασφαλισµένος στον Οργανισµό Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ), εκτός αν 

εµπίπτει στις εξαιρέσεις από την ασφάλιση στον ΟΓΑ, που προβλέπονται στις 
παραγράφους 4 και 5 ή είναι δασεργάτης χωρίς ασφάλιση στον ΟΓΑ. 

ε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Επιπλέον, επαγγελµατίας αγρότης θεωρείται και το ενήλικο φυσικό πρόσωπο, το 

οποίο ασχολείται µε την αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, 

οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια), εφόσον: 

α) Είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, 
συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµµετέχει, µε οποιονδήποτε τρόπο, στην εκµετάλλευση 

επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή 

απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής υδατοκαλλιεργητικής 
εκµετάλλευσης. 
β) Να ασχολείται µε µία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων 

τουλάχιστον κατά το 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του 

γ) Να λαµβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 50% τουλάχιστον του ετήσιου 

εισοδήµατος. 
δ) Να προµηθεύεται ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή µισθωτής επαγγελµατικού 

αλιευτικού σκάφους καύσιµα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον 

µία φορά κάθε τρία έτη. 

ε) Να είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ, εκτός αν εµπίπτει στην εξαίρεση από την ασφάλιση 

στον ΟΓΑ, που προβλέπεται στην περίπτωση β” της παραγράφου 5 ή είναι ασφαλισµένος στο 

ΝΑΤ, υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελµατικά σκάφη τουλά-

χιστον επί µία πενταετία ή είναι ασφαλισµένος στο ΙΚΑ, υπό την προϋπόθεση της απασχόλη-

σής του σε αλιευτικά επαγγελµατικά σκάφη τουλάχιστον από το 2003.Οι προϋποθέσεις της 
απόληψης του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος και της προµήθειας 
καυσίµων θαλάσσης απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτι-
κών σκαφών ολικού µήκους µέχρι έξι(6) µέτρα  
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2. Αγροτικά προϊόντα: είναι τα αγαθά που παράγονται από τους αγρότες στα 

πλαίσια των αγροτικών τους εκµεταλλεύσεών. Αναφερόµαστε, λοιπόν στα προϊόντα 

του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της 
οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της 
δασοπονίας, της θηραµατοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που 

προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή µεταποίησης αυτών, καθώς και 
κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα. 

3. Αγροτικές εκµεταλλεύσεις: είναι η µονάδα παραγωγής προς πώληση 

αγροτικών προϊόντων. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκµετάλλευσης 
περιλαµβάνεται, εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, 

συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση µέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώ-

λησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκµετάλλευση, καθώς και 
η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική µεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών 

υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσι-
µων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων. 

Ανήκει λοιπόν σε αυτό τον ορισµό: 

α) η γεωργία γενικά και ιδίως η καλλιέργεια δηµητριακών, κηπευτικών, καπνού, 

βαµβακιού, οπωροφόρων και καρποφόρων δέντρων, αρωµατικών και διακοσµητικών 

φυτών, η αµπελουργία, η ανθοκοµία, η παραγωγή µανιταριών, µπαχαρικών, σπόρων 

και φυτών. 

β) η εκτροφή ζώων γενικά, στην οποία περιλαµβάνονται ιδίως η κτηνοτροφία, 

η πτηνοτροφία, η κονικλοτροφία, η µελισσοκοµία, η σηροτροφία και η 

σαλιγκαροτροφία. 

γ) η δασοκοµία γενικά.              

δ) η αλιεία σε γλυκά νερά, η ιχθυοτροφία, η βατραχοτροφία, η καλλιέργεια µυδιών, στρειδιών 

και η εκτροφή µαλακίων και µαλακοστράκων.                       

ε) οι µεταποιητικές δραστηριότητες του αγρότη, που πραγµατοποιούνται µε συνήθη µέσα στα 

πλαίσια των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, σε προϊόντα τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο 

από την αγροτική του παραγωγή. 

4. Μικτές αγροτικές εκµεταλλεύσεις: είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα 

οποία, εκτός από τον κλάδο της αγροτικής οικονοµίας, δραστηριοποιούνται και σε 
άλλους τοµείς της οικονοµίας. 
5. Αγροτικές υπηρεσίες: οι παρεχόµενες από τους αγρότες µε χειρωνακτική 

εργασία ή µε το συνήθη εξοπλισµό της εκµετάλλευσης τους, οι οποίες συµβάλλουν 

στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνονται κυρίως: 
α) οι εργασίες σποράς και φύτευσης, καλλιέργειας, θερισµού, αλωνίσµατος, 
δεµατοποίησης, περισυλλογής και συγκοµιδής. 
β) οι εργασίες προπαρασκευής για την πώληση προϊόντων, όπως η διαλογή, 

η ξήρανση, ο καθαρισµός, η άλεση, η έκθλιψη, η απολύµανση, η συσκευασία και η 

αποθήκευση. 

γ) η φύλαξη, η πάχυνση και η εκτροφή ζώων. 

δ) η µίσθωση µηχανικών µέσων και εξοπλισµού γενικά, που χρησιµοποιούνται 
στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις. 
ε) η τεχνική βοήθεια. 

στ) η καταπολέµηση επιβλαβών φυτών και ζώων, καθώς και ο ψεκασµός 
φυτών και εδάφους. 
ζ) η χρησιµοποίηση αρδευτικών, αποξηραντικών µέσων και εξοπλισµού 

η) η υλοτοµία, η κοπή ξύλων, καθώς και άλλες δασοκοµικές υπηρεσίες. 
6. Αγροτική δραστηριότητα: είναι κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα σε 
έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονοµίας, δηλαδή της φυτικής, 
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της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας 
εσωτερικών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγωγή 

αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW, 

στη λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων και στη δασική 

παραγωγή. 

7. Κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης: είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ή 

το νοµικό πρόσωπο που είναι: 
α) Κύριος, συγκύριος ή νοµέας αγροτικής εκµετάλλευσης. 
β) Μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκµετάλλευσης, εφόσον η µίσθωση 

ή η επίµορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρµόδια 

∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).                                                                          

γ) Μισθωτής υδάτινης έκτασης προκειµένου για υδατοκαλλιέργεια.                         

8. Αρχηγός αγροτικής εκµετάλλευσης: είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει πλήρη δικαιο-

πρακτική ικανότητα, είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τον ορισµό της 
προηγούµενης περίπτωσης και οικονοµικά υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική 

και φορολογική ευθύνη). Στην περίπτωση εκµεταλλεύσεων νοµικών προσώπων αρχηγός 
νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος.                                                 
1.2. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ    
                                            

      Η έννοια του Μητρώου Αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων περιγράφονται 
στο Νόµο υπ’ αριθµό 3874

1
 αρ. Φύλλου 151 6/9/2010. Σύµφωνα µε το άρθρο 1, το Μητρώο 

Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουρ-

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπου και εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενή-

λικα φυσικά πρόσωπα και τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δρα-

στηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση.                                                                                                 

1.3. Σκοπός Μητρώου Αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων  

Σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων είναι η καταγραφή 

όλων των επαγγελµατιών αγροτών και των αγροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας, καθώς και 
τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στα οποία περιλαµβάνονται και οι µικτές αγροτικές εκµεταλ-

λεύσεις, που είναι αποδεδειγµένα κάτοχοι, µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, αγροτικής εκµε-
τάλλευσης στην Επικράτεια. 

Αν η αγροτική εκµετάλλευση ανήκει λόγω συγκυριότητας ή συνεκµετάλλευσης σε 
περισσότερα πρόσωπα, έχουν δικαίωµα  εγγραφής στο Μητρώο όλοι οι συγκύριοι ή συµµετέ-
χοντες στην εκµετάλλευση, εφόσον είναι επαγγελµατίες αγρότες. 

Αν δεν έχουν τις προϋποθέσεις αυτές ή αν είναι νοµικά πρόσωπα, έχουν δικαίωµα εγ-

γραφής στο Μητρώο ως κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης. 
Επίσης, φυσικά πρόσωπα απασχολούµενα στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 
100 KW ή στη λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων, που δεν είναι ασφα-

λισµένα στον Ο.Γ.Α., έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο, ως επαγγελµατίες αγρότες, µό-

νο αν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω στην έννοια του «επαγ-

γελµατία αγρότη». 

Αν ο επαγγελµατίας αγρότης που είναι ασφαλισµένος στον Ο.Γ.Α. αλλάξει κύριο 

κλάδο κύριας ασφάλισης, λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών µονάδων ή µονάδων διαχείρι-
σης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο.  

                                                 
1
 https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=1A8840C63BED8768.1D0 

31AEA53&version=2010/09/06 
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1.4 ∆ιαδικασία Εγγραφής  
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 αριθµός φύλλου 151, 6/9/2010 

1. Για την εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, οι ε-
παγγελµατίες αγρότες και οι κάτοχοι αγροτικών εκµεταλλεύσεων, είτε είναι δικαιού-

χοι ενιαίας ενίσχυσης είτε όχι, συµπληρώνουν και υποβάλλουν µηχανογραφικό έντυ-

πο αίτησης που απευθύνεται στις κατά τόπους Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του Οργα-

νισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγ-

γυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ταυτόχρονα µε την αίτηση που υποβάλλουν οι δικαιούχοι, 
για ενεργοποίηση των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης. Το έντυπο αυτό επέχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ.75 Α΄) και επισύρει τις συ-

νέπειες αυτού, σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς συµπλήρωσής του. Για την εγ-

γραφή στο Μητρώο διενεργείται διασταύρωση µε τα στοιχεία του ψηφιακού υποβά-

θρου που τηρείται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όσον αφορά στις δηλούµενες εκτάσεις και 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις. 

2. Η παράλειψη υποβολής ή η ανακριβής συµπλήρωση της αίτησης από τους υπόχρεους 
επιφέρει έκπτωση από τα ευεργετήµατα που παρέχονται στους αγρότες ή τις αγροτι-
κές εκµεταλλεύσεις, όπως προβλέπονται από το άρθρο 78 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ 265 

Α΄), όπως ισχύει µετά την τροποποίηση τους µε τη παρ.4 του άρθρου 22 του 

ν.3634/2008  

3. Η εκπρόθεσµη υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο αίρει τις συνέπειες της 
παραγράφου 2 από την ηµεροµηνία υποβολής της, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε λό-

γους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύµατος, οπότε επιτρέπεται η άρση των συνε-
πειών αυτών αναδροµικά από το χρόνο επέλευσής τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

1.5 Ενημέρωση Μητρώου- Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή της αίτησης 
 

2. Η ενηµέρωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων ανατίθεται 
στις κατά τόπους Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Με απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ενηµέρωση του Μητρώου µπορεί 
να ανατεθεί σε άλλο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου. 

3. Η υποβολή της αίτησης και η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται στην έδρα της Περιφερει-
ακής ∆ιεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περιφέρεια της οποίας ο επαγγελµατίας 
αγρότης έχει την αγροτική του εκµετάλλευση . Οι κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης, 
που είναι φυσικά πρόσωπα και δεν είναι επαγγελµατίες αγρότες υποβάλουν αίτηση 

και η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η ∆.Ο.Υ.  στην οποία υπο-

βάλλουν την φορολογική τους δήλωση. Τα νοµικά πρόσωπα, που είναι κάτοχοι αγρο-

τικών εκµεταλλεύσεων, υποβάλουν αίτηση και η εγγραφή γίνεται στην Περιφερειακή 

∆ιεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περιφέρεια της οποίας έχουν την έδρα τους.  

1.6 Πηγές ενηµέρωσης Μητρώου 

 

Πηγές για την ενηµέρωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων είναι, 
εκτός από τα στοιχεία που τηρούνται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και οι παρακάτω: 

1. το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.∆.Ε.), 

2. η αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, 

3. κάθε άλλη πηγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που τηρεί και 
ενηµερώνει µητρώα, όπως είναι ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 

(Ε.Λ.Γ.Α.) και η Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου, 
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4. άλλες δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς, όπως είναι το Υπουργείο Οικονοµικών, η Ελ-

ληνική Στατιστική Αρχή (Ε.ΣΤ.Α.), το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας  
και Ναυτιλίας και 

5. το Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (Κ.Α.Μ.). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                          

        

2.0  ΕΝΝΟΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ίσχυε ‘έως 31/12/2013) 

Βάσει του άρθρου 2.1 το αγροτικό εισόδηµα για τις ανάγκες εφαρµογής του ν.3874/2010 α-

ποτελείται από: 

α) Εισοδήµατα που αποκτώνται από τις δραστηριότητες της αγροτικής εκµετάλλευσης, στις 
οποίες περιλαµβάνεται η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, η εν γένει τοπο-

θέτηση µέχρι και το στάδιο της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊό-

ντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκµετάλλευση καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική 

µεταποίησή τους. 
β) Εισοδήµατα που αποκτώνται από την θαλάσσια αλιεία και την αλιεία εσωτερικών υδάτων 

(εξαιρείται ή υπερπόντια αλιεία), την σπογγαλιεία, την οστρακαλιεία, τη δασοπονία, την υδα-

τοκαλλιέργεια και τη θηραµατοπονία. 

γ) Εισοδήµατα που προέρχονται από τη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ισχύος µέ-
χρι 100 KW.                                     

δ) Εισοδήµατα που προέρχονται από τη λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων έως 10 δωµα-

τίων.                                                                                                                            

ε) Εισοδήµατα που προέρχονται από την παροχή αγροτικής εργασίας σε δασαρχεία και από 

την αγροτική εργασία σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις τρίτων.                                  

στ) Οι αγροτικές ενισχύσεις και οι αποζηµιώσεις επί της παραγωγής. Τα εισοδήµατα που δεν 

προσµετρούνται στο αγροτικό εισόδηµα, είναι αυτά που προέρχονται από: την απασχόληση 

σε εµπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλµα-

τα, µισθωτές υπηρεσίες και κάθε µορφής εξαρτηµένη εργασία, συντάξεις (κύριες, επικουρι-
κές, αναπηρικές κ.α. ). 

Επίσης, βάσει του άρθρου 3 στο συνολικό εισόδηµα, το οποίο συγκρίνεται µε το αγροτικό 

εισόδηµα του άρθρου 2 της απόφασης αυτής, δεν  προσµετρούνται τα ακόλουθα: 

1. Εισόδηµα από ακίνητα.                                                                                          

2. Εισόδηµα από κινητές αξίες π.χ. µερίσµατα, προµερίσµατα, οµολογίες, οµολογιακά 

δάνεια, χρεόγραφα κ.α.                                                                                                     

3. Τόκοι καταθέσεων.                                                                                                             

4. Έξοδα παράστασης και αποζηµιώσεις αιρετών οργάνων, των  ΟΤΑ α ΄ και β ΄ βαθ-

µού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων καθώς και αµοι-
βές και ποσοστά (εκτός µισθού) των µελών του διοικητικού συµβουλίου νοµικών 

προσώπων.                                                                                                                                

5. Επιδόµατα ανεργίας, πολυτέκνων και πάσης φύσεως προνοµιακά επιδόµατα. 

2.1  Προσδιορισµός καθαρού γεωργικού εισοδήµατος  
Σύµφωνα µε το Νόµο υπ' αριθµό 2238/1994 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 
όπου αφορά εισοδήµατα χρήσης έτους 2013,δηλαδή από 01-01-2013 µέχρι 31-12-2013. Οι 
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διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1η 

Ιανουαρίου 2014 και µετά µε το Νόµο 4110/2013. Τι ίσχυε: 

1.Ως καθαρό γεωργικό εισόδηµα, από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, στην περίπτω-

ση που δεν τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., θεωρείται η πρόσοδος από το έ-
δαφος, το κεφάλαιο και την εργασία, από τη συµµετοχή τους στην παραγωγική δραστηριότη-

τα µιας γεωργικής εκµετάλλευσης, η οποία προσδιορίζεται µε αντικειµενική µέθοδο. Για τον 

προσδιορισµό αυτόν λαµβάνεται υπόψη το καθαρό γεωργικό εισόδηµα, όπως αυτό υπολογί-
ζεται µε βάση τις καθιερωµένες αρχές της γεωργικής λογιστικής, ανά στρέµµα και είδος προ-

ϊόντος ή κατά κεφαλή και είδος εκτρεφόµενου ζώου ή κατά άλλη µονάδα παραγωγής για ει-
δικές περιπτώσεις, επί τον αριθµό των στρεµµάτων ή των εκτρεφόµενων ζώων ή των άλλων 

µονάδων παραγωγής ή συνδυασµό αυτών. Για την εξειδίκευση της άνω αντικειµενικής µεθό-

δου, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας καθορίζονται: 
α) Τα προσδιοριστικά στοιχεία που διαµορφώνουν την πρόσοδο από το έδαφος, αφού συνε-
κτιµηθούν η συνολική έκταση, το σχήµα, η τοπογραφική κατάσταση, όπως κλίση και γενικά 

τα στοιχεία τα οποία καθορίζουν τη φυσική του παραγωγικότητα, όπως σύσταση εδάφους, 
γονιµότητα. 

β) Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την πρόσοδο από την εργασία, αφού συνεκτιµηθούν ο 

χρόνος απασχόλησης, η ηλικία, το φύλο, η ίδια ή ξένη απασχόληση. 

γ) Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την πρόσοδο από το κεφάλαιο, αφού συνεκτιµηθούν το 

µέγεθος, η µορφή αυτού, όπως έγγειες βελτιώσεις, γεωργικές κατασκευές, µηχανές, µόνιµες 
φυτείες. 
δ) Η µέθοδος υπολογισµού των βασικών αυτών συντελεστών παραγωγής της γεωργικής εκ-

µετάλλευσης. 
ε) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 

2.Ο προσδιορισµός του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος, για κάθε ηµερολογιακό έτος, µε 
αντικειµενική µέθοδο, γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: 

Συνιστάται, στη ∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών, Επιτρο-

πή Αντικειµενικού Προσδιορισµού του Γεωργικού Εισοδήµατος (Ε.Α.Π. Γ.Ε.), αποτελούµενη 

από το Γενικό ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογίας και ∆ηµόσιας Περιουσίας, ως 
πρόεδρο και µέλη τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήµατος ή τους νόµι-
µους αναπληρωτές τους, δύο (2) ειδικούς επιστήµονες του Υπουργείου Γεωργίας µε τους α-

ναπληρωτές τους, που προτείνονται από την υπηρεσία τους, έναν (1) ειδικό επιστήµονα µε 
τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., δύο (2) ειδικούς επιστήµονες 
µε τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τις αγροτικές συνοµοσπονδίες, ένα (1) µέ-
λος του ∆ιδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού του Τµήµατος Γεωργικής Οικονοµίας του 

Γεωργικού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από το τµήµα 

αυτό και έναν (1) ειδικό επιστήµονα µε τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την Αγρο-

τική Τράπεζα της Ελλάδος.  Επίσης, συµµετέχει ως µέλος ένας υπάλληλος του κλάδου πλη-

ροφορικής - λογισµικού του Κέντρου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών, ο οποίος 
αναπληρώνεται από άλλον υπάλληλο του ίδιου κλάδου της ίδιας υπηρεσίας. Χρέη γραµµατέα 

της Επιτροπής εκτελούν δύο εφοριακοί υπάλληλοι της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογίας και 
∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, αναπληρούµενοι από άλλους δύο εφο-

ριακούς υπαλλήλους της ίδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης.  

Έργο της επιτροπής είναι η κατάρτιση πινάκων, που περιλαµβάνουν εκτιµήσεις του καθα-

ρού γεωργικού εισοδήµατος της παραγράφου 1, για όλα τα γεωργικά προϊόντα που παράγο-

νται στην ελληνική επικράτεια, καθώς και εκτιµήσεις του αντιπροσωπευτικού ενοικίου, ανά 

στρέµµα ενοικιαζόµενης γεωργικής γης. Οι πιο πάνω εκτιµήσεις εξειδικεύονται κατά νοµό, 

ζώνη καλλιεργούµενης έκτασης (πεδινή, ορεινή, ηµιορεινή) και δυνατότητα άρδευσης ή όποια 

άλλη διάκριση κρίνεται αναγκαία, λαµβάνοντας υπόψη ειδικούς συντελεστές, όπως συντελε-
στές ζώνης καλλιεργούµενης έκτασης, συντελεστές αρδευσιµότητας και όποιο άλλο στοιχείο 
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κρίνεται πρόσφορο από την επιτροπή µε βάση δεδοµένα προηγούµενων ετών, δεκτικά αξιο-

λόγησης. Η επιτροπή (ΕΑΠΓΕ) καταρτίζει οριστικούς πίνακες, µέχρι τέλος Ιανουαρίου κάθε 
έτους, αφού συνεκτιµήσει ανάλογους πίνακες, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί από τις νοµαρχια-

κές επιτροπές της επόµενης παραγράφου. 

3.Η επιτροπή , σε περίπτωση που δεν έχει στη διάθεση της πίνακες της προηγούµενης παρα-

γράφου ή αυτοί είναι ελλιπείς, οριστικοποιεί τις αρχικές εκτιµήσεις της. Οι οριστικοί αυτοί 
πίνακες εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος µπορεί να τους τροποποιεί και 
µε ευθύνη του προέδρου της επιτροπής κοινοποιούνται στις νοµαρχίες και στις δηµόσιες οι-
κονοµικές υπηρεσίες των νοµών. Με ευθύνη των νοµαρχών οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται 
σε όλους τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τους 
αγροτικούς συλλόγους, µέχρι 10 Φεβρουαρίου κάθε έτους. 
4.Αν από τα τηρούµενα βιβλία ή στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, από τα οποία 

δεν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσµα, προκύπτει καθαρό γεωργικό εισόδηµα, διαφορετικό από 

αυτό που προσδιορίζεται µε την αντικειµενική µέθοδο, λαµβάνεται υπόψη για τη φορολογία 

εισοδήµατος το κατά περίπτωση προκύπτον µεγαλύτερο εισόδηµα. 

5. Αν από τα στοιχεία, που προσκοµίζει ο φορολογούµενος, αποδεικνύεται ότι, εξαιτίας ζη-

µιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόµενα σε ανώτερη βία, δεν αποκτήθηκε εισόδηµα ή 

το αποκτηθέν είναι κατώτερο του προσδιοριζόµενου µε την αντικειµενική µέθοδο, ο προϊ-
στάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας δεν λαµβάνει υπόψη ή µειώνει κατά περίπτω-

ση το προκύπτον µε την αντικειµενική µέθοδο καθαρό γεωργικό εισόδηµα.  

2.2 Προσδιορισµός Γεωργικού  Εισοδήµατος, οι αγρότες αντιµετωπίζονται σαν επιχει-
ρηµατίες (τι ισχύει από 1-1-2014) 

Από 1/1/2014, καταργείται ο προσδιορισµός του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος, όπως υ-

πολογιζόταν σύµφωνα µε το άρθρο 42 του «παλαιού» ΚΦΕ Ν2238/1994 «τεκµαρτός προσδι-
ορισµός των αγροτικού εισοδήµατος», και το κέρδος που αποκτάται από αγροτική επιχειρη-

µατική δραστηριότητα, προσδιορίζεται πλέον όπως και το κέρδος από οποιαδήποτε άλλη επι-
χειρηµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 29 του 

Ν4172/2013 
2
(νέος ΚΦΕ) . Το καθαρό αγροτικό εισόδηµα φορολογείται µε συντελεστή φό-

ρου εισοδήµατος που είναι 13%. Το κέρδος που αποκτούν έπαυσε να υπολογίζεται και να 

προσδιορίζεται µε τεκµαρτό  τρόπο (αντικειµενικά κριτήρια βάση δηλαδή καλλιεργούµενων 

στρεµµάτων, ή βάσει αριθµού ζωικού κεφαλαίου). 

Έτσι την 1-1-2014 και µετά, όπως ορίζεται στο νόµο, όσοι ασχολούνται µε αγροτική δραστη-

ριότητα είναι επιχειρηµατίες (επαγγελµατίες ) και έχουν τη φορολογική αντιµετώπιση που 

έχουν όλοι οι επαγγελµατίες (έµποροι, ελεύθεροι επαγγελµατίες κ.λπ.). 

Αναλυτικά στη παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Ν.4172/2013, αναφέρεται επί λέξη : «Ως 
κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχει-
ρηµατικές συναλλαγές µετά την αφαίρεση των επιχειρηµατικών δαπανών, των αποσβέσεων 

και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις». Επίσης, «Ειδικά για τον προσδιορισµό του 

εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηµατικές 
συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτη-

νοτροφικών, δασοκοµικών υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων» 

Στα έσοδα από τις επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται και τα έσοδα από την πώ-

ληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισης 
της.   
Ειδικά3

, για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, στον προσδιο-

ρισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα περιλαµβάνονται εκ των άµεσων  ενι-

                                                 
2
 http://www.eea.gr/system/uploads/asset/data/3921/FORO_EISODIMATOS_N._4172-

13______________________.pdf 
3
 http://www.enikonomia.gr/rural/58961,Neoi-mpelades-kai-gia-toys-agrotes-.html (δηµοσιεύθηκε: 09/05/2016) 
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σχύσεων του Πυλώνα Ι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, µόνο η βα-

σική ενίσχυση καθώς και το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 ευρώ) 

οι πράσινες και συνδεµένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζηµιώσεις στο σύνολο τους δεν συ-

µπεριλαµβάνονται στον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

 

2.5 Φορολογία Κερδών ή Ζηµιών 
Σύµφωνα µε την διευκρινιστική εγκύκλιο της πολ. 1116/10.06.2015, και για το κέρδος που 

αποκτάται από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα γίνεται πλέον λογιστικός προσδιο-

ρισµός, δηλαδή έσοδα µείον έξοδα. Ειδικά για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από α-

γροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, στα έσοδα από επιχειρηµατικές συναλλαγές περι-

λαµβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δα-

σοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων. 

Αν το τεκµαρτό εισόδηµα4
 ενός Αγρότη είναι µεγαλύτερο από το δηλωθέν εισόδηµα, τότε για 

το διαφορά του εισοδήµατος ( τεκµαρτό –δηλωθέν ) θα φορολογηθεί µε 13% η κύρια περί-

πτωση ή µε 26% ή 33%, σε ειδικές περιπτώσεις.  

Αυτό σηµαίνει ότι, αν ένας Αγρότης σε µια χρονιά δηλώσει ζηµιά (λόγω ακαρπίας κ.λπ. ) , 

αφενός θα πληρώσει φόρο λόγω της ύπαρξης τεκµηρίων (µε συντελεστή 13% «εφόσον ο φο-

ρολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από ατοµική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το µεγαλύτε-
ρο µέρος των εισοδηµάτων του προκύπτει από ατοµική αγροτική επιχείρηση» βάσει σχετικής 
τροποποίησης, που έγινε µε τον Ν. 4305/31-10-2016 και αφετέρου η ζηµία αυτή δεν αναγνω-

ρίζεται φορολογικά για µεταφορά στο επόµενο έτος φορολογίας.  
 Το άρθρο 34 αναφέρει  « ∆ιαφορά εισοδήµατος και υπολογισµός του φόρου αυτής», του N. 

4172/2013, σύµφωνα µε το οποίο « 1. Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ τεκµαρτού και του 

συνολικού εισοδήµατος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φο-

ρολογητέο εισόδηµα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική ∆ιοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό 

έτος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους και φορολογείται:............... 3. 

Για τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις του παρόντος άρθρου, η ζηµία του ίδιου φορολογικού έτους ή και των προηγούµενων δεν 

εκπίπτει και δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό στα επόµενα φορολογικά έτη». 

  

Παράδειγµα Φορολογία αγρότη 

Αγρότης µε ατοµική γεωργική εκµετάλλευση, έστω έχει τα εξής τεκµήρια : 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ Ποσό σε ευρώ 

Μονοκατοικία εµβαδού 90τµ 4.620,00 

Αυτοκίνητο 1.600 κυβικά( έως πέντε 
ετών παλαιότητας) 

6.400,00 

Προσωπικό τεκµήριο αγρότη (έγγαµου) 2.500,00 

Σύνολο τεκµαρτού εισοδήµατος 13.520,00 

Πίνακας 1.Παράδειγµα φορολογία αγρότη είδος τεκµηρίου και ποσό σε ευρώ 

 

Σχετικά µε τα τεκµήρια πρέπει να σηµειώσουµε ότι :  
1. Αυτά µπορούν να καλυφθούν, εκτός των άλλων και µε «Ανάλωση κεφαλαίου» που 

αποδεδειγµένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούµενα έτη ή νόµιµα έχει απαλλαγεί 

                                                 
4Φορολογία αγροτών Agrotica, ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, σελίδα 17-19 
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από το φόρο, ( εφόσον φυσικά υπάρχει µη αναλωθέν εισόδηµα ) και έτσι να αποφευ-

χθεί η επιπλέον φορολογία και  
2. Το αφορολόγητο ποσό των επιχορηγήσεων καλύπτει τεκµήρια ]. 

Έστω λοιπόν ότι, ο Αγρότης του παραδείγµατος έχει φορολογικό κέρδος ( έσοδα –

έξοδα ) από την γεωργική εκµετάλλευση ποσού ευρώ : 4.000 

Τότε θα επιβαρυνθεί µε τα εξής ποσά: 

  

 

 

 

 

 

Φόρος εισοδήµατος 
1.Βάση των βιβλίων (13%  φόρολ. Συ-

ντελ.) άρθρο 29 παρ. 3 του Ν 4172/2013 

(4.000,00 επί 13%) 

 

520,00 

2.∆ιαφορά (µεταξύ πραγµατικού και τεκ-

µαρτού εισοδήµατος)( φορολ. συν/της 
13%) (13.520,00-4.000,00)=9.520,00 επί 
13%) 

1.237,60 

Σύνολο Φόρου εισοδήµατος 1.757,60 

Πίνακας 2. Υπολογισµός φόρου εισοδήµατος παραδείγµατος  

 

2.3 Σηµαντικές έννοιες απόκτησης και φορολογίας αγροτικών εισοδηµάτων5
. 

Εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν ακινήτων ( πχ αποθηκών , χωραφιών κτλ): 

∆εν υπάρχει τεκµαρτό εισόδηµα, από την δωρεάν παραχώρηση: "Ειδικά για τους ασκούντες 
ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκµαρτό εισόδηµα από 

ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών 
εκτάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιµες γαίες, βοσκήσιµες γαίες, και 
κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την άσκηση της δραστη-

ριότητας αυτής". 

Τεκµήρια διαβίωσης (πίνακας 5 εντύπου Ε1): Τα τεκµήρια διαβίωσης ή αντικειµενικές δα-

πάνες είναι µια µέθοδος του υπουργείου µε την οποία καθορίζονται οι δαπάνες διαβίωσης 
καθώς και τα τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για κάθε έναν φορολογούµενο. 

Μέσω σχετικών πινάκων καθορίζεται ένα ελάχιστο τεκµαρτό ή υποθετικό εισόδηµα µε το 

οποίο θα φορολογηθεί αν ο φορολογούµενος δεν το ‘’καλύψει’’ µε το πραγµατικό του δηλω-

θέν εισόδηµα. Τα πιο συνηθισµένα είναι η κατοικία ανάλογα µε την επιφάνεια σε τετραγωνι-
κά µέτρα , τα αυτοκίνητα ανάλογα µε τον κυβισµό, την δαπάνη αγοράς και συντήρησης τους 
κτλ. Σηµειώνεται ότι η κατοχή αγροτικών οχηµάτων δεν αποτελεί τεκµήριο για τους αγρότες 
. 

                                                 
5
 Οδηγός φορολογίας αγροτών, Συγγραφική οµάδα Αναστάσιος Λυµπερίου, Θεόδωρος Καλοπή-

τας , Νικόλαος Αννούσης .( ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 © Taxheaven ), σελίδες 14-18 

 



 
16 

∆ιαφορά τεκµηρίων: Με 13% θα φορολογείται και η θετική διαφορά που προκύπτει µεταξύ 

του τεκµαρτού και του συνολικού πραγµατικού δηλωθέντος εισοδήµατος, εφόσον ο φορολο-

γούµενος έχει εισόδηµα µόνο από ατοµική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το µεγαλύτερο µέ-
ρος των εισοδηµάτων του προκύπτει από ατοµική αγροτική επιχείρηση σε περίπτωση δηλαδή 

που το εισόδηµα από τεκµήρια υπερβαίνει το πραγµατικό, (ΠΟΛ.1116/10.6.2015).  

Παροχή Υπηρεσιών από αγρότες σε άλλους: Το εισόδηµα που προκύπτει από τις αγροτικές 
υπηρεσίες που προσφέρουν οι αγρότες σε άλλους αγρότες (πχ. Θερισµός, αλωνισµός) δεν λο-

γίζεται ως αγροτικό εισόδηµα και φορολογείται µε την κλίµακα της επιχειρηµατικής δραστη-

ριότητας (26 % ή 33% ανάλογα µε το κλιµάκιο εισοδήµατος ) ενώ παράλληλα εντάσσεται 
στο 24% του ΦΠΑ.  

Ζηµιά αγροτικής Παραγωγής: Σε περίπτωση που το αποτέλεσµα µιας χρονιάς για έναν α-

γρότη είναι ζηµία, αυτή δύναται να συµψηφιστεί µόνο µε κέρδη από αγροτική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα στα επόµενα 5 χρόνια ενώ η µεταφορά δεν µεταφέρεται και δεν συµψηφίζεται 
όταν κάποιος φορολογούµενος δηλώνει µεγαλύτερο τεκµαρτό από πραγµατικό εισόδηµα 

(ΠΟΛ.1116/10.6.2015).  

Τέλος επιτηδεύµατος: Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για 5 χρόνια από την έναρξη της 
δραστηριότητας τους ως προς την τήρηση βιβλίων και στοιχείων (ένταξη στο κανονικό καθε-
στώς) απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύµατος. (Το ίδιο που ισχύει και για τους νέους 
επιτηδευµατίες). Το ίδιο ισχύει και για τους αγρότες άνω τον 62 ετών.   

Αγροτικά φωτοβολταϊκά : Αγροτική δραστηριότητα είναι και η επαγγελµατική δραστηριό-

τητα στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 kw. Και ως αγροτικό εισόδηµα 

φορολογείται µε 13 % (ΠΟΛ.1116/10.6.2015)                                    

2.4 Αγορές και επιχειρηµατικές  δαπάνες που εκπίπτουν φορολογικά 

Από 1/1/2014 και µετά οι δαπάνες, µειώνουν το κέρδος (εισόδηµα) και άρα π.χ. για 1.000 ευ-

ρώ δαπάνη, προκύπτει όφελος 130 ευρώ (1.000 Χ 13 % συντελεστής φόρου) ή (1000X26 %) 

260 ευρώ, αν το εισόδηµα προέρχεται από παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή πώληση µεταποι-
ηµένων αγροτικών προϊόντων. Αυτές ορίζονται στο Ν.4172/2013, Άρθρο 22. 

Κυριότερες δαπάνες που εκπίπτουν εφόσον:  

• πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εµπορικές 
συναλλαγές της, 

• αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κα-

τώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική 

∆ιοίκηση,  

• εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά 

την οποία πραγµατοποιούνται και αποδεικνύονται µε κατάλληλα δικαιολογητικά.»  

• υπάρχει το κατά περίπτωση νόµιµο παραστατικό του προµηθευτή ή σχετικές βεβαιώ-

σεις (πχ ασφαλιστικών οργανισµών) είναι: 

1.Εργόσηµο (Καταβολή ηµεροµισθίων στους εργάτες γης) : Ως έξοδο θεωρείται η απόδειξη 

πληρωµής από την τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ. Εκτός από τα παραστατικά πληρωµής των εργόση-

µων, χρειάζεται αντίγραφο µε στοιχεία του εργάτη που παίρνει το εργόσηµο. Ο εργοδότης-
Αγρότης, αντί για χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στην αµοιβή για την παρεχόµενη αγροτική 

εργασία, αποδίδει στον εργάτη γης που απασχολεί, εργόσηµο ονοµαστικής αξίας ίσης µε την 
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αµοιβή που έχει συµφωνηθεί µεταξύ τους. Ο εργοδότης αγοράζει το εργοσήµο ΟΓΑ, για κάθε 
εργάτη γης που απασχολεί, από τα ΕΛΤΑ ή την Τράπεζα, όπου δηλώνει τον ΑΜΚΑ και το 

ΑΦΜ του. 

2.Ασφάλιστρα της αγροτικής παραγωγής. (Εκτύπωση από ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΛΓΑ6σχε-
τικής βεβαίωση)                                                                                                      

3. Ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ, που έχει πληρώσει µέσα στο 2015 ο αγρότης. Επισηµαίνε-
ται ότι, αναγνωρίζονται και οι πληρωµές των ασφαλιστικών εισφορών που έγιναν το 2015 και 
αφορούν προηγούµενα έτη και φυσικά δεν είχαν καταχωρηθεί στο 2014. 

4.Λογαριασµοί ∆ΕΗ (αγροτικό τιµολόγιο) και δαπάνες άρδευσης-ύδρευσης 
5.Λογαριασµοί ΟΤΕ, Κινητή τηλεφωνά οπού η χρήση τους αφορά την γεωργική τους εκµε-
τάλλευση.                                                                                                             

6.Τιµολόγια από την δήλωση ΟΣ∆Ε. Η δήλωση καλλιέργειας γίνεται στην αρχή της καλλι-
εργητικής περιόδου. Η δαπάνη του συνεταιρισµού ή της ιδιωτικής εταιρείας που συνέταξε τη 

δήλωση αποτελεί έξοδο για τον αγρότη (µε επισύναψη του παραστατικού συνήθως Τ.Π.Υ.)                                          

7.Έξοδα µίσθωσης αγροτικής γης (ενοίκια) Συµφωνητικά µίσθωσης για χωράφια και γε-
ωργικές εγκαταστάσεις. Συµφωνητικά είναι είτε µηχανογραφηµένα, δηλαδή να έχουν γίνει 
από λογιστή µέσω taxis, είτε χειρόγραφα( αυτό συµβαίνει για συµφωνητικά κάτω των 80 ευ-

ρώ/µήνα, µε γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ). Η δήλωση του ΟΣ∆Ε που συντάσσει κάθε αγρό-

της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τα καλλιεργήσιµα στρέµµατα όσο και για 

συµφωνητικά µίσθωσης.                 

8.Έξοδα Μεταφοράς Προϊόντων και Α΄ υλών (Πετρέλαιο – Βενζίνη). Έως και 300 ευρώ ανά 

συναλλαγή µπορεί να εκδίδεται Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.) και στο πίσω µέρος 
αυτής µπαίνει η σφραγίδα του πρατηριούχου και αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας του 

εφοδιαζόµενου µε καύσιµα οχήµατος. Για αγορά αξίας πάνω από 300 ευρώ, χρειάζεται Τι-
µολόγιο.                                                                                           
9.∆απάνες υπηρεσιών κτηνιάτρων, γεωπόνων, κτλ που τεκµηριώνονται από το είδος της 
αγροτικής εκµετάλλευσης και συνάδουν µε τους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑ∆) που έχει 
κάθε αγρότης του κανονικού καθεστώτος  στο µητρώο της εφορίας. Τέτοιες δαπάνες είναι πχ 

για τους κτηνοτρόφους οι υπηρεσίες κτηνιάτρων (πχ εµβολιασµός ζώων), η υπαγωγή σε ειδι-
κά µέτρα του Υπέργειου Αγροτικής Ανάπτυξης από τους γεωπόνους κτλ.                         

10.∆απάνες Συντήρησης µηχανηµάτων και εξοπλισµού που ανήκουν στην ιδιοκτησία του 

αγρότη ( πχ η άδεια κυκλοφορίας να ανήκει στον αγρότη) και να συµπεριλαµβάνονται στο 

µητρώο παγίων που τηρεί κάθε αγροτική εκµετάλλευση.                                

11.∆απάνες σίτισης των εργατών. Με βάση τις αποδείξεις αγοράς τροφίµων από το σούπερ 

µάρκετ και φυσικά το ύψος των δαπανών να είναι ανάλογο των απασχοληµένων εργατών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά να έχουν εκδοθεί  εργόσηµα ώστε να ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα και να δικαιολογείται κατάλληλα.               

12. Κάθε είδος άλλης δαπάνης που βαρύνει την αγροτική εκµετάλλευση ( Μικροέξοδα πχ 

αγροτικά εργαλεία, υλικά συσκευασίας αγροτικών προϊόντων )                                            

13.Τόκοι ∆ανείων. Οι τόκοι των τραπεζικών δανείων (καλλιεργητικών και αγοράς γεωργι-
κού εξοπλισµού), που καταλογίζονται από τις Τράπεζες, θεωρείται δαπάνη και µειώνει το 

φορολογητέο αποτέλεσµα.                                                                              

                                                 
6
 https://services.elga.gr/sso/?wtrealm=urn%3aelga%3aservices&wctx=WsFedElgaState%3dG8aq-

5hGwKbebRdxjMas852hxKKtKwiLbCe35DgKY1BRMd4ddlJr-_8JimuEpOPiqEWNdNVw-

62asO7vPmw5j58GgjIgMGmxeB8X3SszuAQSfNOPkQqbc9JMABJWZT48ISWZgg&wa=wsignin1.0 
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14.Έξοδα των οποίων η πληρωµή γίνεται σε είδος. Πιο γνωστή τέτοια πράξη είναι η πώ-

ληση ελαιόλαδου στα ελαιοτριβεία στα οποία η πληρωµή γίνεται σε είδος. Το ελαιοτριβείο 

υποχρεούται να εκδώσει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία που προσφέρει στον 
αγρότη και ο αγρότης του κανονικού να εκδώσει τιµολόγιο πώλησης µε αξία ίση µε την υπη-

ρεσία που του πρόσφερε και ποσότητα ίση µε αυτή που του παρακρατήθηκε από το ελαιοτρι-
βείο ( Αρ. Απόφασης7

 ∆15 1039443 ΕΞ 2015/23.3.2015)          

15. Έξοδα (προµήθειες και έξοδα που γίνονται για λογαριασµό του αγρότη) που προκύ-

πτουν από τις «εκκαθαρίσεις», που εκδίδουν οι συνεταιρισµοί για λογαριασµό του αγρότη, 

υποχρεωτικά µέχρι το τέλος του έκαστου έτους. 

Παρατήρηση-Προσοχή                                                                                                            
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κάθε δαπάνη και εφόσον η καθαρή της αξία είναι µεγαλύτερη 

από 500 ευρώ τότε η πληρωµή της ( µερική ή ολική εξόφληση) πρέπει να γίνεται µε τη χρήση 

τραπεζικού µέσου πληρωµής (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή ‘η επιτα-

γή ή πιστωτική κάρτα) 

Οι αγρότες θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οποιαδήποτε δαπάνη που πραγµατοποιούν για την 

αγροτική τους εκµετάλλευση να απεικονίζεται µε τα κατάλληλα φορολογικά παραστατικά. 

2.6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ                    

Οι αγρότες διαχωρίζονται σε τρείς κατηγορίες : 

1. Κανονικού καθεστώτος 
2. Ειδικό καθεστώτος 
3. Μη επαγγελµατίας Αγρότης: Είναι συνηθισµένο, πολλοί που έχουν αγροτικά 

εισοδήµατα να µην είναι επαγγελµατίες αγρότες. Μπορεί ένας µισθωτός να 

καλλιεργεί και τις ελιές που έχει. Σε αυτή τη περίπτωση , το αγροτικό εισόδη-

µα ο µισθωτός, θα το προσδιορίσει µε  λογιστικό τρόπο. (έσοδα µείον έξοδα), 

µε βάση στοιχεία που έχει , τιµολόγια κτλ. Θα δηλώσει εισόδηµα από τη µι-
σθωτή εργασία και επιπλέον το εισόδηµα (κέρδος ή ζηµιά) από την αγροτική 

δραστηριότητα.  

 

2.6.0 Κανονικό Καθεστώς 8          

Υπόχρεοι ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, κριτήρια και οι φορολογικές υποχρεώσεις 
των αγροτών. 

Κριτήρια υπαγωγής9
 στο κανονικό καθεστώς είναι: 

1. Είτε, ακαθάριστα έσοδα άνω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, από την πώληση 

αγροτικών προϊόντων και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, 

2. Είτε, από λήψη ενιαίας ενίσχυσης άνω των πέντε χιλιάδων (5000) ευρώ. (Από φέτος που 

ισχύει η νέα ΚΑΠ 2015-2020, η ενιαία ενίσχυση ‘’χωρίστηκε’’ σε Βασική ενίσχυση και 
στην Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον ή 

                                                 
7
 http://www.capital.gr/tax/2269662/up-oik-d15-1039443-23-03-2015 (∆ηµοσιεύτηκε 01.04.2016) 

8
 ∆ηλώστε Έξυπνα 2016, Μελάς ∆. Χρήστος, Εκδόσεις Αθ . Σταµούλης , ∆ηµοσιεύτηκε 04.2016, σελίδα 55-58. 

 
9
 Οδηγός φορολογίας αγροτών, Συγγραφική οµάδα Αναστάσιος Λυµπερίου, Θεόδωρος Καλοπήτας , Νικόλαος 

Αννούσης  ,( Ιούνιος 2016 © Taxheaven ), σελίδα 7 
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αλλιώς ¨πράσινη ενίσχυση-πρασίνισµα¨ και ακόµη δεν έχουν δοθεί ακριβείς οδηγίες από 

το Υπουργείο οικονοµικών για ποια ακριβώς επιδότηση λαµβάνεται υπόψιν ως κριτήριο 

υπαγωγής στην ένταξη – τήρηση βιβλίων και στοιχείων. )    

 

   
Με δυνατότητα ΜΗ τήρησης βιβλίων, αγρότες του κανονικού καθεστώς, εφόσον τηρού-

νται αυστηρώς τα παρακάτω: 

1. Αν δεν υπερβαίνουν το όριο το 1.500.000 ευρώ (όριο διπλογραφικών) 

2. Τα φορολογικά στοιχεία τηρούνται µε τάξη, ώστε να εκπληρούνται όλες οι υποχρεώ-

σεις και να µπορεί να γίνει έλεγχος  
3. ∆εν ασκεί άλλη δραστηριότητα που τον υποχρεώνει σε τήρηση 

∆εν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις αναφορικά µε την έκδοση των στοιχείων.  

Αυτοί που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δεν έχουν δικαίωµα επιστροφής 
ΦΠΑ µε τον κατ’ αποκοπή συντελεστή. Ο υπολογισµός του ΦΠΑ θα γίνεται βάση πωλήσεων 

και αγορών όπως γίνεται για όλους τους επαγγελµατίες του κανονικού καθεστώτος. 

Στοιχεία αγροτών κανονικού καθεστώς ΦΠΑ  
 

Έχουν την δυνατότητα να µην τηρούν βιβλία. 

Για τις πωλήσεις των προϊόντων τους υποχρεώνονται να εκδίδουν τιµολόγια όταν πουλάνε σε 
επαγγελµατίες και αποδείξεις όταν πουλάνε σε ιδιώτες. 
Όλοι οι αγρότες υποχρεώνονται να λαµβάνουν και να διαφυλάσσουν τα φορολογικά στοιχεία 

από τους αντισυµβαλλοµένους, όταν κάνουν αγορές για την άσκηση του επαγγέλµατος τους 
(ΠΟΛ 1041/2015) 

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1041/4.2.2015
10

: Οι αγρότες του κανονικού καθεστώς δεν απαλλάσ-

σονται από την έκδοση των στοιχείων. 

1. Για µετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή αντίστροφα µε το νέο 

τρόπο φορολόγησης, έως 10/1 κάθε αρχή του χρόνου θα πρέπει να υποβάλουν δηλώ-

σεις µεταβολών για µετάταξή στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής ∆ιοίκησης. 
2. Σε περίπτωση που η µετάταξη πραγµατοποιείται κατά την διάρκεια της διαχειριστικής 

περιόδου, ισχύει από την ηµεροµηνία υποβολής και δεν µπορεί να ανακληθεί πριν από 

την πάροδο πενταετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη της εποµένης από τη µετάτα-

ξη διαχειριστικής περιόδου. 

3. Στην περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης στο κανονικό καθεστώς, λόγω µη πλήρωσης 
των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ, 

ο αγρότης υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης µεταβολής εντός δέκα (10) ηµερών 

από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. 

4. Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο ειδικό καθεστώς 
αγροτών µπορεί  να πραγµατοποιηθεί µόνο από την έναρξη της διαχειριστικής πε-
ριόδου µε υποβολή δήλωσης στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής ∆ιοίκησης ε-
ντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη αυτής. 
 

                                                 
10

 http://taxpress.gr/archives/18627 (∆ηµοσιεύτηκε 20.2.2015) 
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2.6.1 Ειδικό καθεστώς  
 

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., είναι ουσιαστικά όλοι αυτοί που δεν υπάγονται 
στο κανονικό, έχουν αγροτική δραστηριότητα και έχουν πραγµατοποιήσει την σχετική έναρ-

ξη στο αρµόδιο τµήµα Μητρώου στις ∆.Ο.Υ.  

∆εν υποχρεώνονται σε τήρηση βιβλίων, αλλά και σε έκδοση των στοιχείων τους. Τα δε τιµο-

λόγια κόβονται από τους αγοραστές. Ενώ οι ενδεχόµενες λιανικές πωλήσεις τους προστίθε-
νται στα έσοδα τους µε απλές αποδείξεις είσπραξης  

Στοιχεία αγροτών ειδικού καθεστώς ΦΠΑ                                                                                                        

Οι εντασσόµενοι αγρότες στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων. 

Για πωλήσεις τους δεν υποχρεώνονται να εκδίδουν οι ίδιοι φορολογικά στοιχεία. Οι επαγγελ-

µατίες όταν αγοράζουν τα προϊόντα των αγροτών, υποχρεώνονται να εκδίδουν τιµολόγια για 

τις αγορές τους (Τιµολόγια αγοράς). Αν θέλουν οι αγρότες ειδικού καθεστώς µπορούν να εκ-

δίδουν οι ίδιοι τιµολόγια πωλήσεις και όχι οι αγοραστές τιµολόγια αγοράς. 

Όταν κάνουν και λιανικές πωλήσεις , προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδα τους και τις 
πωλήσεις αυτές που αποδεικνύονται µε απλές αποδείξεις είσπραξης είτε άλλο πρόσφορο µέ-
σο (ΠΟΛ 1088/2015, 1041/2016) 

 Όλοι οι αγρότες υποχρεώνονται να λαµβάνουν και να διαφυλάσσουν τα φορολογικά 

στοιχεία από τους αντισυµβαλλοµένους, όταν κάνουν αγορές για την άσκηση του επαγγέλµα-

τος τους  

2.7 Επαγγέλµατα του αγροτικού κλάδου που δεν υποχρεούνται να τηρούν ταµειακή µη-

χανή 

 

Από την 1
η
 Ιανουαρίου 2014 υπάρχουν κάποιοι επαγγελµατίες και κάποιες επιχειρήσεις που 

ασχολούνται µε τον αγροτικό κλάδο και εξαιρούνται  από την χρήση φορολογικών ταµειακών 

µηχανών. Αυτή η αλλαγή έρχεται µαζί µε κάποιες άλλες αλλαγές όπως η κατάργηση των υ-

ποχρεώσεων τήρησης πρόσθετων βιβλίων καθώς και η κατάργηση της θεώρησης φορολογι-
κών στοιχείων που προβλέπονται από τον κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών. 

Τα επαγγέλµατα που δεν εκδίδουν απόδειξη λιανικών συναλλαγών και εξαιρούνται από τη 

χρησιµοποίηση φορολογικών ταµειακών µηχανών είναι: 
1. Ο εκµεταλλευτής γεωργικών µηχανηµάτων 

2. Ο εκµεταλλευτής ελαιουργείου 

3. Ο εκµεταλλευτής αλευρόµυλου και τέλος 
4. Ο εκµεταλλευτής αποφλοίωσης ρυζιού 

Επίσης εξαιρούνται οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που ασκούν  

το επάγγελµα: 

1. Του κτηνοτρόφου 

2. Του γεωπόνου 

3. Του γεωλόγου και 
4. Του δασολόγου 
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2.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΒΙΒΛΙΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ           

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟ                 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΝ ΤΗΡΟΥΝ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ –   

ΕΚΚΑΘ. 

ΕΚ∆Ι∆ΟΥΝ ΟΙ    

Ι∆ΙΟΙ 

ΕΚ∆Ι∆ΟΥΝ ΟΙ     

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΚ∆Ι∆ΟΥΝ ΟΙ   

Ι∆ΙΟΙ 

∆ΕΝ                    

ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ 

Πίνακας 3. Υποχρεώσεις αγροτών για βιβλία, τήρηση και έκδοση στοιχείων 

 

2.9 Επιστροφές Φπα αγροτών ειδικού καθεστώτος 
Έως 31/12/2012 οι αγρότες που δεν τηρούν βιβλία υπάγονται στο ειδικό καθεστώς 

ΦΠΑ. Για το ΦΠΑ των εξόδων που πληρώνουν για τις καλλιέργειες τους, δικαιούνται επι-
στροφής ποσού ΦΠΑ κατ’ αποκοπή. Το ποσό της επιστροφής είναι 11% επί της αξίας των 

τιµολογίων που έχουν κοπεί από τους αγοραστές των προϊόντων τους. Όταν οι πωλήσεις που 

γίνονται από δικό τους κατάστηµα ή λαϊκές αγορές πρέπει να τηρούν βιβλίο εσόδων εξόδων. 

Η κατ’ αποκοπή επιστροφή  γίνεται µε συντελεστή 5% επί των πωλήσεων που προκύ-

πτουν από το βιβλίο εσόδων11
. 

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται επιστροφή 6% (2013 και µετά) επί 
της αξίας των τιµολογίων αγοράς που έχουν πουλήσει την παραγωγή τους. Όταν οι πωλή-

σεις που γίνονται από δικό τους κατάστηµα ή λαϊκές αγορές, η επιστροφή γίνεται µε 3% επί 
των πωλήσεων. Τα εν λόγω τιµολόγια εκδίδονται από τον προµηθευτή τους και δεν έχουν 

ΦΠΑ 

2.10 ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ12
 

Το περιεχόµενο του ειδικού στοιχείου της παραγράφου 2 του άρθρου 41, του Κώδικα  

ΦΠΑ, το οποίο εκδίδεται για την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική  

εκµετάλλευση στην εµπορική δραστηριότητα του αγρότη του ειδικού καθεστώτος, ορίζεται  
όπως το υπόδειγµα που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση. .. Στην περίπτωση που έχουν 

εκδοθεί ∆ελτία Αποστολής, µπορεί να εκδίδεται ανά εβδοµάδα, δεκαήµερο, δεκαπενθήµερο, 

ή µήνα, για τις παραδόσεις που πραγµατοποιήθηκαν εντός των χρονικών αυτών διαστηµάτων.  

Στην περίπτωση που το εν λόγω στοιχείο εκδίδεται κάθε µήνα, µπορεί να εκδίδεται 
µέχρι την 15η ηµέρα του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του 

προηγούµενου. Η αρίθµηση του ειδικού στοιχείου είναι αύξουσα προοδευτική τουλάχιστον 

ανά έτος. Ως δικαιολογητικό εγγραφής στο τηρούµενο βιβλίο διαφυλάσσεται στο χρόνο που 

προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 21του ΚΒΣ (π.δ.186/92).  

Η αξία που αναγράφεται στο ανωτέρω ειδικό στοιχείο είναι η κανονική αξία, όπως 
αυτή καθορίζεται στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 19του 

Κώδικα ΦΠΑ, ήτοι η αξία που θα έπρεπε να καταβάλλει οποιοσδήποτε αγοραστής ευρισκό-

µενος στο ίδιο στάδιο εµπορίας αγροτικών προϊόντων, κατά το χρόνο της εν λόγω παράδοσης 
σε ανεξάρτητο προµηθευτή αγροτικών προϊόντων, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού, 

                                                 
11

 ∆ηλώστε Έξυπνα 2012, Χρήστος Μελάς ∆., Εκδόσεις Αντ. Σακκούλα, σελίδα 55-59 
12

 http://epixeirisi.gr/ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/6568/ΠΟΛ-1144|20^10^2010 (∆ηµοσιεύτηκε 20.10.2016) 
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προκειµένου να αποκτήσει τα εν λόγω αγροτικά προϊόντα (µέση τιµή χονδρικής). Η αξία αυ-

τή αποτελεί και το κόστος των πωληθέντων αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής. 
Για τις επιστρεφόµενες ποσότητες αγροτικών προϊόντων στην αγροτική εκµετάλλευ-

ση, στην περίπτωση που το ειδικό στοιχείο εκδίδεται για κάθε παράδοση, εκδίδεται ειδικό 

στοιχείο µε αρνητικό πρόσηµο. » 

                                           

 
 

 
 

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α 
 
 
Ονοµ / µο Εκδότη                                                                                  α/α  …………. 
Αντικείµενο εργασιών                                         Τόπος και Ηµεροµηνία …………… 
∆ιεύθυνση 
Α.Φ.Μ. 
∆.Ο.Υ. 
Τελ. 
 
 
                    ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
                      Άρθρο 41, παράγραφος 2 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) 
 
 

α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα  Κανονική  Αξία 

    

    

    

                                                                               ΣΥΝΟΛΟ  
Υποδείγµατα . Ειδικό στοιχείο παράδοσης αγροτικών προϊόντων αφορά αγρότες ειδικού καθεστώτος 
ΦΠΑ. 
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Επιστροφή ΦΠΑ δικαιούνται και οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ µε 
την βασική διαφορά ότι ακολουθούν την πρακτική των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφι-
κά βιβλία αφού ‘έχουν την υποχρέωση αποστολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ ανά τρίµηνο. 

Συγκεκριµένα, έχουν την δυνατότητα να συµψηφίζουν τον αναλογούντα ΦΠΑ εσόδων και 
εξόδων ανάλογα µε το ποσό που προκύπτει( αν είναι χρεωστικό ή πιστωτικό) µπορούν να ζη-

τήσουν στην ∆ΟY που ανήκουν την επιστροφή τους ή να το αφήσουν ώστε να συµψηφιστεί 
µε την επόµενης περιοδικής δήλωση Φπα. Εννοείται φυσικά ότι όταν προκύπτει να πληρώ-

σουν τότε µε την σχετική ταυτότητα πληρωµής που εκδίδεται από το taxis θα πρέπει να πλη-

ρώσουν έως το τέλος του κάθε µήνα που ακολουθεί κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο. ( πχ για το 

Α’ τρίµηνο , έως τέλος του Απριλίου, για το Β’ τρίµηνο έως το τέλος Ιουλίου κτλ ). 

 

2.11 ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ (Υφιστάµενο καθεστώς13
 άρθρο 41)                                                                       

Σύµφωνα µε το Ν.2859/2000 και άρθρο 41 του κώδικα ΦΠΑ οι αγρότες εντάσσονται σε ειδι-
κό καθεστώς ένα εναλλακτικό σύστηµα, σε σχέση µε τη λειτουργία του κανονικού καθεστώ-

τος Φ.Π.Α., για την ένταξη των αγροτών στο καθεστώς Φ.Π.Α.  

1.Οι αγρότες, οι οποίοι κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο πραγµατοποίησαν ακα-

θάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγρο-

τικών υπηρεσιών κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και δικαιούνταν να λά-

βουν δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται 
στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του 

παρόντος. 
Οι εν λόγω αγρότες δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων και 
δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος νόµου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή 

λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποίησαν για την άσκηση της εκµετάλλευσής τους. 
Εάν ενταχθεί κάποιος ως αγρότης στο ειδικό καθεστώς, δεν αποδίδει Φ.Π.Α. ούτε υποβάλλει 
φορολογικές δηλώσεις, για αυτό και δεν µπορεί να διεκδικήσει το φόρο εισροών.                               

                                                                                            

2. Η επιστροφή φόρου ενεργείται από το δηµόσιο µε καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο 

προκύπτει µε την εφαρµογή των κατ’ αποκοπή συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), στην αξία 

των παραδιδόµενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόµενων αγροτικών υπηρεσιών του 

Παραρτήµατος IV του παρόντος προς άλλους υποκείµενους στο φόρο, εκτός των αγροτών 

που υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου. Για την επιστροφή αυτή υποβάλλεται 
δήλωση- αίτηση επιστροφής.  
Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής που πραγµατοποιούνται 
από αγρότες του παρόντος ‘άρθρου από το κατάστηµα τους ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται 
ή παραδίδονται σε άλλο κράτος της Ε.Ε. , η επιστροφή πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή 

κατ’ αποκοπή συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτή 

προκύπτει από το τηρούµενο βιβλίο, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία. 

Για την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκµετάλλευση σε δραστηριότητα  

που περιγράφεται στο προηγούµενο εδάφιο (εξαγωγή και παράδοση σε άλλο κράτος µέλος 
της Ε.Ε.), εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαµβάνει το είδος, την ποσότητα, την ποιότητα 

και την κανονική αξία των παραδιδόµενων αγαθών, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της 
περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Το ειδικό αυτό στοιχείο εκδίδεται και από 

αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, ώστε να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα 

έσοδα της αγροτικής εκµετάλλευσης.  
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως αξία των παραδιδόµενων προϊό-

ντων ή των παρεχοµένων υπηρεσιών, λαµβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόµιµα 

                                                 
13

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/30178 (∆ηµοσιεύτηκε 13.07.2016) 
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παραστατικά, µε την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών 

προέρχεται από εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά 

κυριότητα, είτε έχει το δικαίωµα εκµετάλλευσης µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση. 

Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από τρίτους υποκείµενους στο φόρο, για λο-

γαριασµό των παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαµβάνεται χωρίς φόρο και προµήθεια. 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 30, 31, 32, 36 και 38 δεν εφαρµόζονται για τους αγρότες που υ-

πάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού.                                                                   

∆εν υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού οι αγρότες των παραγράφων 1 και 2,  

οι οποίοι : 

1. ασκούν τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προ-

βλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42, µε τη µορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή 

αγροτικών συνεταιρισµών, 

2. πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που µπορεί να 

προσδώσει σ’ αυτά χαρακτήρα βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων, 

3. ασκούν παράλληλα και άλλη οικονοµική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υπο-

χρέωση να τηρούν βιβλία σύµφωνα τη φορολογική νοµοθεσία. 

4. Οι αγρότες της παραγράφου 4 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς του φόρου για τις δρα-

στηριότητες αυτές, εφόσον για τις εν λόγω δραστηριότητες υποχρεούνται στην τήρηση βι-
βλίων και έκδοση στοιχείων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

5. Οι αγρότες µπορούν να µετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού στο κα-

νονικό µε δήλωσή τους που υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής ∆ιοίκη-

σης. Στην περίπτωση που η µετάταξη πραγµατοποιείται από την έναρξη της διαχειριστικής 
περιόδου, η δήλωση υποβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη αυτής και δεν 

µπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας. 

6.Οι µετατασσόµενοι είναι υποχρεωµένοι να διενεργούν, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών 

από τη µετάταξη, απογραφή που να περιλαµβάνει: 

1. τα αποθέµατα των αγροτικών προϊόντων, στα οποία περιλαµβάνονται όσα έχουν συλ-

λεχθεί, οι ηρτηµένοι καρποί και οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά συ-

ντελεστή του κατ' αποκοπή φόρου, 

2. τα αποθέµατα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, όπως σπόρων, λιπασµά-

των, φυτοφαρµάκων, ζωοτροφών και λοιπών συναφών, κατά συντελεστή φόρου, 

3. τα αγαθά επένδυσης, εφόσον είναι χρησιµοποιήσιµα για τους σκοπούς της επιχείρη-

σης και δεν παρήλθε η πενταετής περίοδος του διακανονισµού. 

Τα αποθέµατα των πιο πάνω περιπτώσεων β' και γ' απογράφονται σε τιµές κόστους. 

7.Τα αποθέµατα των αγροτικών προϊόντων θεωρούνται: 
1) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου, σε τιµή πώλησης κατά το 

χρόνο της µετάταξης, µε δικαίωµα να εκπέσουν τον κατ' αποκοπή φόρο, στην περίπτωση που 

γίνεται µετάταξη από το καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς, 
2) ως παράδοση αγαθών σε τιµή πώλησης, υποκείµενη στο φόρο µε τον κατ' αποκοπή συντε-
λεστή, στην περίπτωση που γίνεται µετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φό-

ρου στο καθεστώς των αγροτών.             

8. Σε περίπτωση µετάταξης από το ειδικό καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς 
απόδοσης του φόρου, οι µετατασσόµενοι δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο µε τον οποίο έ-
χουν επιβαρυνθεί: 
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α) τα αποθέµατα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, 
β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το µέρος του φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη της πεντα-

ετούς περιόδου διακανονισµού                                                                                                   

9. Σε περίπτωση µετάταξης από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο καθεστώς 
των αγροτών, οι µετατασσόµενοι είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν το φόρο µε τον οποίο 

έχουν επιβαρυνθεί: 
α) τα αποθέµατα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, 
β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το µέρος τους που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη του διακανονι-
σµού της πενταετούς περιόδου. 

10. Για τα απογραφόµενα αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 7, υποβάλλε-
ται, µέσα σε δύο (2) µήνες, από τη µετάταξη, δήλωση που περιλαµβάνει την αξία των αποθε-
µάτων και το φόρο που εκπίπτεται ή καταβάλλεται, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις των πιο πάνω παραγράφων 8, 9 και 10.Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά 

περίπτωση, µε την πιο πάνω δήλωση για την οποία εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του 

άρθρου 38. 

Ειδικά για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2014, η δήλωση α-

ποθεµάτων υποβάλλεται έως τις 31.5.2014. 

11. Οι αγρότες που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους και επιθυµούν να υπαχθούν 

στο κανονικό καθεστώς υποβάλλουν δήλωση έναρξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 

4174/2013. 

12. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζεται ότι η επιστροφή του φό-

ρου ενεργείται από τον αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή το λήπτη των αγροτικών υπη-

ρεσιών.                                                                                                                     

13. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ορίζονται: 
α) ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης - αίτησης επιστροφής, ο τύπος και το περιε-
χόµενο αυτής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 

εκκαθάριση και την απόδοση του επιστρεπτέου φόρου, 

β) ο τύπος και το περιεχόµενο του ειδικού στοιχείου που προβλέπουν οι διατάξεις της παρα-

γράφου 2, 

γ) ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης µετάταξης που προβλέπουν οι διατάξεις της πα-

ραγράφου 7 και της δήλωσης αποθεµάτων που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 12, 

καθώς επίσης και τα συνυποβαλλόµενα µε αυτές στοιχεία. 

14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορούν να ορίζονται οι αγροτικές συνεταιρι-
στικές οργανώσεις ως φορείς που µεσολαβούν στην υποβολή των αιτήσεων επιστροφής και 
γενικά στη διαδικασία επιστροφής του φόρου, καθώς και η αµοιβή τους για τις υπηρεσίες 
τους αυτές. Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να αναπροσαρµόζεται η ανωτέρω αµοιβή. 

2.12 Απαιτούµενες14
 ενέργειες για την µετάβαση από τον ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. στο 

κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.            

Υποβολή δήλωση µετάταξη ενεργείται εντός του µηνός Ιανουαρίου      

(1η 2014 [ΈΝΤΥΠΟ Μ2) [«∆ήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου »] 

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στο τµήµα µητρώου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. του αγρότη (θα χα-

ρακτηριστεί ως µεταβολή), θα διαγράφει τον ΚΑ∆ ( Κωδικός Αριθµός ∆ραστηριότητας ): 
01.00.00.00 Αγρότης ειδικού καθεστώτος και θα εισάγει νέους ΚΑ∆ ανάλογα µε τα προϊό-

ντα που καλλιεργεί ο κάθε αγρότης. Ο ελάχιστος βαθµός ΚΑ∆ δήλωσης, πρέπει να είναι τε-
τραψήφιος (πχ: 01.11 ή 01.13 ή 01.21). Ο αγρότης µπορεί και πρέπει να δηλώσει όσο περισ-

                                                 
14

 Συνοπτικός οδηγός φορολογίας και τήρησης λογιστικών βιβλίων αγροτών, Επιµέλεια, Κωνσταντίνος Ιωαν. 
Νιφορόπουλος  , σελίδες 8-10 
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σότερους ΚΑ∆ ( που αντιστοιχούν σε καλλιέργειες που ήδη έχει ή καλλιέργειες που σκοπεύει 
να κάνει) , θέλει ώστε να µην χρειαστεί να τρέχει ξανά στην εφορία αν στο µέλλον προσθέσει 
κάποια δραστηριότητα (καλλιέργεια) που δεν την δήλωσε στην αρχική µεταβολή. 

2.13 Συνοπτικά οι Κ.Α.Δ στο τομέα «ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ», έχουν ως 
έξης  

ΤΟΜΕΙΣ 

ΚΛΑ∆ΟΙ 
NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 

NACE 

ΕΘΝΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α   ΓΕΩΡΓΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 

01   
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες 

  01.00.00.00 

Αγρότης ειδικού καθεστώτος [ Σηµ.: Ο ΚΑ∆ αυτός δεν 

ακολουθεί τη µεθοδολογία της Ονοµατολογίας και χρη-

σιµοποιείται µεταβατικά] 

01.1   Καλλιέργεια µη πολυετών φυτών 

 01.11  

Καλλιέργεια δηµητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και 
ελαιούχων σπόρων 

 01.12  Καλλιέργεια ρυζιού 

 01.13  

Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κον-

δύλων 

 01.14  Καλλιέργεια ζαχαροκάλαµων 

 01.15  Καλλιέργεια καπνού 

 01.16  Καλλιέργεια ινωδών φυτών 

 01.19  Καλλιέργεια άλλων µη πολυετών φυτών 

01.2   Πολυετείς καλλιέργειες 

 01.21  Καλλιέργεια σταφυλιών 

 01.22  Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων 

 01.23  Καλλιέργεια εσπεριδοειδών 

 01.24  Καλλιέργεια µηλοειδών και πυρηνόκαρπων 

 01.25  

Καλλιέργεια άλλων δενδρωδών και θαµνωδών καλλιερ-

γειών φρούτων και καρπών µε κέλυφος 
 01.26  Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών 

 01.27  Καλλιέργεια φυτών για αφεψήµατα 

 01.28  

Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωµατικών, θεραπευτικών 

και φαρµακευτικών φυτών 

 01.29  Άλλες πολυετείς καλλιέργειες 

01.3   Πολλαπλασιασµός των φυτών 

 01.30  Πολλαπλασιασµός των φυτών 

01.4   Ζωική παραγωγή 

 01.41  Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής 

 01.42  Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών 

 01.43  Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών 

 01.44  Εκτροφή καµήλων και καµηλίδων 

 01.45  Εκτροφή αιγοπροβάτων 

 01.46  Εκτροφή χοίρων 
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 01.47  Εκτροφή πουλερικών 

 01.49  Εκτροφή άλλων ζώων 

01.5   Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες 
 01.50  Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες 

01.6   

Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 
δραστηριότητες µετά τη συγκοµιδή 

 01.61  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή 

 01.62  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή 

 01.63  ∆ραστηριότητες µετά τη συγκοµιδή 

 01.64  Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασµού 

01.7   

Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότη-

τες 

 01.70  

Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότη-

τες 
02   ∆ασοκοµία και υλοτοµία 

02.1   ∆ασοκοµία και άλλες δασοκοµικές δραστηριότητες 
 02.10  ∆ασοκοµία και άλλες δασοκοµικές δραστηριότητες 
02.2   Υλοτοµία 

 02.20  Υλοτοµία 

02.3   

Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών µη ξυλώδους µορ-

φής 

 02.30  

Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών µη ξυλώδους µορ-

φής 
02.4   Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία υπηρεσίες 
 02.40  Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία υπηρεσίες 
03   Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

03.1   Αλιεία 

 03.11  Θαλάσσια αλιεία 

 03.12  Αλιεία γλυκών υδάτων 

03.2   Υδατοκαλλιέργεια 

 03.21  Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

 03.22  Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 

Πίνακας 4.Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας στον αγροτικό τοµέα γεωργία, δασοκοµία αλιεία 

 

2.14 ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ15
 ( ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ) ΜΕ ΗΜΕ-

ΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/2013  

Η απογραφή αυτή ( αρχική ), είναι σηµαντική γιατί ωφελεί τον αγρότη µε δύο τρόπους: 

1)  Όσον αφορά τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών . 

                                                 
15

 https://www.artion.gr/οδηγός-φορολογίας-αγροτών (∆ηµοσιεύθηκε: 07.01.2014) 
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Η αξία της πρέπει να προστίθεται στο κόστος της χρήσης 2014, ως αρχικό απόθεµα. ∆ιατη-

ρούµε µια επιφύλαξη σχετικά µε την διαδικασία και τον υπολογισµό του αρχικού και του τε-
λικού αποθέµατος ( κυρίως παραγωγής φυτικής και ζωικής σε εξέλιξη και καρπών που είχαν 

συλλεχτεί αλλά δεν είχαν πωληθεί έως 31/12 ) στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, αφού πρόκει-
ται για δύσκολο και ταυτόχρονα σηµαντικό θέµα. Σίγουρα δεν καλύπτεται το θέµα αυτό από 

το υφιστάµενο Νοµοθετικό πλαίσιο και πρέπει η Φορολογική ∆ιοίκηση να το καλύψει µε έκ-

δοση αναλυτικής απόφασης. 

2)   Όσον αφορά τον προσδιορισµό του Φ.Π.Α . Ως προς το ΦΠΑ ωφελεί την επιχείρηση 

αφού ο κατ' αποκοπή Φ.Π.Α που προκύπτει από τον υπολογισµό αυτό προστίθεται 
στο φόρο εισροών. 

Η απογραφή αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

1) Τα αποθέµατα των προϊόντων που έχουν παραχθεί συλλεχθεί και βρίσκονταν στην αποθή-

κη του αγρότη (δεν είχαν δηλαδή πωληθεί) την 31/12/2013. 

Καταγράφεται: η Ποσότητα και η τρέχουσα τιµή πώλησης (ΦΠΑ αποκοπή 6%) 

Τα αποθέµατα αυτά, καταγράφονται µε βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει ο υπόχρεος αγρό-

της και πρέπει να υπάρχει συσχετισµός µε αυτά που δηλώνονται στην «∆ήλωση Ενιαίας Ενί-
σχυσης», η οποία υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τις καλλιεργούµενες από τον α-

γρότη εκτάσεις. 

2) Τους ηρτηµένους καρπούς, δηλαδή τους καρπούς που την 31/12/2013, βρίσκονταν στα δέ-
ντρα , δεν είχαν δηλαδή ακόµα συλλεχθεί. 

Καταγράφεται: η Ποσότητα & η τρέχουσα τιµή πώλησης (ΦΠΑ αποκοπή 6%) 

Τα αποθέµατα αυτά, καταγράφονται µε βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει ο υπόχρεος αγρό-

της και πρέπει να υπάρχει συσχετισµός µε αυτά που δηλώνονται στην «∆ήλωση Ενιαίας Ενί-
σχυσης», η οποία υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τις καλλιεργούµενες από τον α-

γρότη εκτάσεις. 

3) Τις καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, δηλαδή την καλλιέργεια που δεν έχει ακόµα 

ολοκληρωθεί ώστε να συλλεχθεί & να πωληθεί. 

Καταγράφεται ως εξής : η Ποσότητα & η τιµή κτήσης των Α & Β υλών – Το κόστος άµεσων 

εξόδων αγοράς τους (πχ. µεταφορικά για το σπόρο) – Το κόστος των έµµεσων εξόδων (πχ. 

καύσιµα) – Το κόστος της εργασίας (πχ. µεροκάµατα) 

Συνοπτικά παράδειγµα: Είδος πατάτα ( παραγωγή σε εξέλιξη 50 στρέµµατα Χ 300,00 (*) ευ-

ρώ ανά στρέµµα = 15.000,00 (ΦΠΑ αποκοπή 6%) 

(*) Στην παράγραφο 9 του άρθρου 41, (Ν2859/2000) προκύπτει ότι η αποτίµηση γίνεται στην 

τιµή πώλησης. Υπάρχουν όµως δύο δυσκολίες, αφενός το προς πώληση είδος καλλιέργειας 
δεν έχει ακόµα απορροφήσει ολόκληρο το κόστος παραγωγής του άρα εκτιµώ ότι θα πρέπει 
να λάβουµε ένα ποσοστό, ανάλογα µε το στάδιο παραγωγής και αφετέρου δεν είναι γνωστή η 

τιµή πώλησης του, εκτός αν η καλλιέργεια βρίσκεται προς το τέλος της, οπότε έχουν διαµορ-
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φωθεί οι τιµές, σε αντίθετη περίπτωση εκτιµώ ότι πρέπει να λαµβάνεται υπόψη οι τιµές της 
προηγούµενης περιόδου. 

Τα αποθέµατα αυτά, καταγράφονται µε βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει ο υπόχρεος αγρό-

της και πρέπει να υπάρχει συσχετισµός µε αυτά που δηλώνονται στην «∆ήλωση Ενιαίας Ενί-
σχυσης», η οποία υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τις καλλιεργούµενες από τον α-

γρότη εκτάσεις. 

4) Τα αποθέµατα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής που υπάρχουν στην αποθήκη 

του παραγωγού, όπως: Σπόροι – Λιπάσµατα – φυτοφάρµακα – ζωοτροφές – κλπ συναφή. Κα-

ταγράφεται : η Ποσότητα & η τιµή αγοράς πριν το ΦΠΑ (ΦΠΑ της αγοράς ήτοι 13% η 23% 

ανάλογα) 

Τα αποθέµατα αυτά, καταγράφονται µε βάση τα τιµολόγια αγοράς τους που κατέχει ο υπό-

χρεος . 

5) Τα αποθέµατα των αγαθών επένδυσης (Πάγια) που υπάρχουν στην κατοχή του παραγω-

γού, & αποκτήθηκαν την τελευταία πενταετία ήτοι από 1/1/2010 και µετά, όπως: Τρακτέρ – 

Αγροτικό αυτοκίνητο – ∆ιάφορα γεωργικά µηχανήµατα – ∆ιάφορα Παρελκόµενα – Αλυσο-

πρίονο – Μύλος ζωοτροφών – Ζώα ζωντανά που αγοράστηκαν µε τιµολόγιο από έµπορο – 

Φυτά αµπελιού άγρια που αγοράστηκαν – διάφορα άλλα µηχανήµατα που µπορούν να θεω-

ρηθούν αγαθά επένδυσης. 

Καταγράφεται: Το αγαθό & η τιµή αγοράς πριν το ΦΠΑ (ΦΠΑ της αγοράς ήτοι 13% η 23% 

ανάλογα µε αναλογία σε Χ/5 ανάλογα µε τα έτη που αποµένουν για την συµπλήρωση της πε-
νταετίας) ήτοι: 

i) Απόκτηση το έτος 2010 δικαίωµα πρόσθεσης στο φόρο εισροών 1/5 του ΦΠΑ της α-

γοράς του, 

ii)  Απόκτηση το έτος 2011 δικαίωµα πρόσθεσης στο φόρο εισροών 2/5 του ΦΠΑ της 
αγοράς του,  

iii) Απόκτηση το έτος 2012 δικαίωµα πρόσθεσης στο φόρο εισροών 3/5 του ΦΠΑ της α-

γοράς του,  

iv) Απόκτηση το έτος 2013 δικαίωµα πρόσθεσης στο φόρο εισροών 4/5 του ΦΠΑ της α-

γοράς του. 

Τα πάγια αυτά, καταγράφονται µε βάση τα τιµολόγια αγοράς τους που κατέχει ο υπόχρεος . 

2.15 Αγροτικές Ενισχύσεις/Επιδοτήσεις –Αποζηµιώσεις 
 

1. Με τον Ν. 4328/2015
16

 «Κύρωση της από τις 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της «Ελληνικής Βιοµηχα-

νίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές» (Α' 35) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 

Α΄51/14.5.2015)¨» ισχύουν τα εξής: Άρθρο 2. Τροποποίηση ∆ιατάξεων Κ.Φ.Ε. 

(ν.4172/2013, Α’ 167). Στο άρθρο 21 προστίθεται νέο εδάφιο όπου αναφέρει τα εξής: 
«Ειδικά, για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι α-

γροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωρ-

γικής  Πολιτικής( λεγόµενη ¨ΚΑΠ¨, Κοινή Αγροτική Πολιτική), περιλαµβάνονται 
                                                 
16

 http://www.capital.gr/tax/2306532/n-4328-2015 ( ∆ηµοσιεύτηκε 15.05.2015) 
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στον προσδιορισµό του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα µόνο 

κατά το µέρος των ενισχύσεων και επιδοτήσεων που υπερβαίνει τα δώδεκα χιλιάδες 
(12.000) ευρώ, οι δε αγροτικές αποζηµιώσεις (πχ του ΕΛΓΑ για φυτικές καταστρο-

φές) στο σύνολο τους, δεν συνυπολογίζονται.» 

Εποµένως, οι επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ΕΝ Λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό 

του καθαρού κέρδους. Εξαίρεση αποτελούν οι πάνω από 12.000 ευρώ αγροτικές επιδοτήσεις-
ενισχύσεις. 

2. Οι αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις, για φορολογικούς σκοπούς, διαχωρίζονται σε 
δυο κατηγορίες. Η µια συµπεριλαµβάνει τις «Επιδοτήσεις Παγίων - Κάλυψης ∆απα-

νών» και η άλλη τις «Λοιπές Επιδοτήσεις» (προσθετικές των εσόδων). Από τους εκά-

στοτε νόµους περί ιδιωτικών επενδύσεων, και όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη 

∆ιοίκηση (1033066/002/Α0012/29.3.2007
17

 και 1053838/1065/Α0012/2005 έγγραφα) 

τα εισπραττόµενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προ-

σθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάρι-
στα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν µειωτικό στοιχείο του κόστους των 

πραγµατοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται 
στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων 

Συνεπώς οι αγροτικές Επιδοτήσεις Παγίων – Κάλυψης ∆απανών µειώνουν το κόστος 
κτήσης τους. Ακόµη, οι επιχορηγήσεις που εισπράττονται στα πλαίσια αναπτυξιακών νό-

µων και για κάλυψη συγκεκριµένων δαπανών, αυτές δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από ε-
πιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν µειωτικό στοιχείο του κόστος δαπάνης 
που επιχορηγήθηκε (πχ επιχορηγήσεις από ΟΑΕ∆ για καταπολέµηση της ανεργίας αποτε-
λούν µειωτικό στοιχείο της δαπάνης για αµοιβές προσωπικού).  

3.  Στην περίπτωση που φορολογούµενος λαµβάνει ταυτόχρονα και τις δύο κατηγορίες 
αγροτικών επιδοτήσεων (επιδοτήσεις παγίων - κάλυψης δαπανών και λοιπές - εισοδη-

µατικές- επιδοτήσεις) διευκρινίζεται ότι το ποσό των 12.000 ευρώ θα αφαιρείται κατ' 
αρχάς από το ποσό των λοιπών εισοδηµατικών επιδοτήσεων που λαµβάνει συνολικά ο 

φορολογούµενος και εφόσον αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται από 

τα ποσά των «επιδοτήσεων παγίων - κάλυψης δαπανών». Το µειωµένο αυτό ποσό επι-
δοτήσεων παγίου θα αφαιρεθεί πλέον από το κόστος κτήσης παγίων ώστε επί υπολοί-
που αυτού να υπολογιστούν οι αποσβέσεις. 

Παράδειγµα 1: 

 Φορολογούµενος λαµβάνει αγροτική εισοδηµατική επιδότηση ύψους εννέα χιλιάδων (9.000) 

ευρώ και επιδότηση παγίων/κάλυψης δαπανών του ύψους των έξι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

Συνολικά έχει επιδοτήσεις του ύψους των εικοσιεννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ εκ των οποίων 

τα 12.000 ευρώ δεν προσµετρούνται κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από ατοµική αγρο-

τική δραστηριότητα. Η συνολική αξία κτήσης του παγίου ανήλθε στα 50.000 ευρώ. 

 Στην περίπτωση αυτή από το ποσό των 12.000 ευρώ που δεν συνυπολογίζονται κατά τον 

προσδιορισµό των κερδών, το ποσό των 9.000 ευρώ θα αφαιρεθεί από την εισοδηµατική επι-
δότηση και το υπόλοιπο ποσό των 3.000 ευρώ θα αφαιρεθεί από τις επιδοτήσεις παγίων - κά-

λυψης δαπανών κι έτσι το εναποµένον ποσό των 17.000 ευρώ, θα αφαιρεθεί από το κόστος 
των πραγµατοποιηθεισών νέων επενδύσεων, επί του οποίου θα υπολογίζονται οι αποσβέσεις.  
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 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/7350 (∆ηµοσιεύτηκε 29.03.2007) 
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Παράδειγµα 2:  

Φορολογούµενος λαµβάνει αγροτική εισοδηµατική επιδότηση ύψους πενήντα χιλιάδων 

(50.000) ευρώ και επιδότηση παγίων/κάλυψης δαπανών του ύψους των δέκα χιλιάδων 

(10.000) ευρώ. Συνολικά έχει επιδοτήσεις του ύψους των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ εκ 

των οποίων τα 12.000 ευρώ δεν προσµετρούνται κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από 

ατοµική αγροτική δραστηριότητα. Η συνολική αξία κτήσης του παγίου ανήλθε στα 50.000 

ευρώ.  

Στην περίπτωση αυτή θα είναι αφορολόγητο το ποσό των 12.000 ευρώ (από την εισοδηµατι-
κή επιδότηση) και το υπόλοιπο ποσό των 38.000 (της εισοδηµατικής επιδότησης) θα προστε-
θεί ως έσοδο, ενώ τα 10.000 ευρώ (της επιδότησης παγίων/κάλυψης δαπανών) θα µειώσουν 

το κόστους των πραγµατοποιηθεισών νέων επενδύσεων, ούτως ώστε να αφήσουν ως αποσβε-
σταία αξία του παγίου ,τα 40.000(50.000-10.000ευρώ). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                     

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

3.1 Παλιό Φορολογικό καθεστώς ( Ίσχυέ έως 31/12/2013) 

Με την  ΠΟΛ.1289/27.12.1994 εγκύκλιο, µε την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις 
του Ν.2214/1994, διευκρινίστηκε ότι στο καθαρό γεωργικό εισόδηµα που προσδιορίζε-
ται µε την αντικειµενική µέθοδο έχει συνυπολογισθεί κάθε µορφής επιδότηση ή άλλη 

ενίσχυση, εµφανής ή αφανής και κατά συνέπεια τα ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων 

που εισπράττουν όσοι ασκούν γεωργική δραστηριότητα, δεν προστίθενται στο γινόµενο 

που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του αριθµού των στρεµµάτων κ.λπ. µε το κα-

θαρό ποσό εισοδήµατος ανά στρέµµα κ.λπ. Συνεπώς τα ποσά των παραπάνω επιδοτή-

σεων ή αποζηµιώσεων δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη για µείωση της ετήσιας τεκµαρ-

τής δαπάνης διαβίωσης δεδοµένου ότι έχουν ήδη υπολογισθεί στο καθαρό γεωργικό 

εισόδηµα που υπολογίζεται µε την αντικειµενική µέθοδο. 

ΠΟΛ.1118/8.4.1996. «.. Με τη νέα διάταξη στους φορολογούµενους εκείνους που απο-

κτούν γεωργικό εισόδηµα είτε είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, είτε όχι και δεν τη-

ρούν βιβλία του Κ.Β.Σ. αλλά διαθέτουν µόνο στοιχεία (τιµολόγια πωλήσεων, εκκαθα-

ρίσεις κ.τ.λ.) τους παρέχεται πλέον η ευχέρεια να προσδιορίσουν, όταν το επιθυµούν, 

και να δηλώσουν καθαρό γεωργικό εισόδηµα, εκτός από αυτό που προσδιορίζεται µε 
την αντικειµενική µέθοδο και αυτό που προκύπτει µε βάση τα στοιχεία που κατέχουν ή 

µε βάση την αξία της παραγωγής τους. Τούτο, για λόγους που κρίνουν απαραίτητο οι 
υπόχρεοι αυτοί, όπως π.χ. λήψη από την αρµόδια ∆ΟΥ πιστοποιητικού για το ύψος των 

ακαθάριστων εσόδων τους από την εµπορία των προϊόντων τους, σε περίπτωση που θα 

χρειασθούν αυτά για την έκδοση άδειας επαγγελµατικού φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτι-
κής χρήσης, όπως επίσης σε περίπτωση που το πραγµατικό καθαρό γεωργικό τους ει-
σόδηµα είναι µεγαλύτερο από αυτό που προσδιορίζεται µε την αντικειµενική µέθοδο 

για να το χρησιµοποιήσουν για την κάλυψη τεκµαρτών ή πραγµατικών δαπανών διαβί-
ωσης κατά την κρινόµενη ή και σε µελλοντικές χρήσεις, οµοίως σε περίπτωση ενδεχό-

µενης αµφισβήτησης για λόγους ανώτερης βίας του προσδιοριζόµενου µε την αντικει-
µενική µέθοδο καθαρού γεωργικού εισοδήµατος κ.τ.λ. 2. ……. Για την εξεύρεση της 
αξίας της παραγωγής όταν δεν υπάρχουν στοιχεία (τιµολόγια, εκκαθαρίσεις κ.τ.λ.) όπως 
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π.χ. στην περίπτωση διάθεσης της παραγωγής λιανικώς έξω από τον αγρό, ιδιοκατανά-

λωση, µη διάθεση της παραγωγής κ.τ.λ., ο όγκος της παραγωγής αποτιµάται σε αξία µε 
βάση τη µέση τιµή χονδρικής πώλησής τους κατά το χρόνο και στον τόπο της παραγω-

γής, ανεξάρτητα αν η παραγωγή αυτή πωλήθηκε ή όχι. Επί της προσδιοριζόµενης µε 
τον παραπάνω τρόπο αξίας παραγωγής προστίθενται τυχόν ποσά επιδοτήσεων και το 

διαµορφούµενο συνολικό ποσό αποτελεί το ακαθάριστο εισόδηµα της συγκεκριµένης 
εκµετάλλευσης επί του οποίου εφαρµόζεται ο προβλεπόµενος συντελεστής καθαρού 

κέρδους, προκειµένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδηµα.»    

3.2 Τρόπος Υπολογισµού του Καθαρού Γεωργικού Εισοδήµατος. (λογιστικός υπο-

λογισµός µε το Ν4172/2013)            

Η µέθοδος υπολογισµού του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος είναι η ακόλουθη: 

Από το σύνολο της ακαθάριστης προσόδου αφαιρούνται οι χρηµατικές δαπάνες της γε-
ωργικής εκµετάλλευσης.  

Στην ακαθάριστη πρόσοδο περιλαµβάνονται:  

1. οι εισπράξεις από τη διάθεση πάσης φύσεως γεωργικών προϊόντων µε τρίτους, 
επιδοτήσεις και αποζηµιώσεις παραγωγής,                              

2. η αξία των από τον παραγωγό και την οικογένειά του καταναλωθέντων γεωργι-
κών προϊόντων,                                                     

3. η ετήσια αυξοµείωση της καθαρής περιουσίας της γεωργικής εκµετάλλευσης. 

Στις χρηµατικές δαπάνες περιλαµβάνονται οι ακόλουθες καταβαλλόµενες ή αποτι-
µηµένες σε χρήµα δαπάνες σε τρίτους, για την παραγωγή των προϊόντων, οι οποίες 
συνιστούν το κόστος χρησιµοποίησης των συντελεστών παραγωγής που δεν ανή-

κουν στον παραγωγό:                

1) το καταβαλλόµενο ενοίκιο σε τρίτους για την ενοικίαση γεωργικών εκτάσεων,   

2) η αµοιβή της ξένης εργασίας,                          

3) η αξία των αναλώσιµων υλικών και εφοδίων (λιπάσµατα, φάρµακα, καύσιµα, 

ζωοτροφές κ.τ.λ.),                                                                                            

4)οι καταβαλλόµενοι τόκοι                                                                                                        
5) οι αποσβέσεις κεφαλαίων,( πάγιου εξοπλισµού, ζωικού και φυτικού κεφαλαίου)  

6) η αµοιβή υπηρεσιών τρίτων (τέλη, ασφάλιστρα),                          

7) λοιπές σχετικές δαπάνες που αναφέρονται σε τρίτους 

Οι αγροτικές επιδοτήσεις, περιλαµβάνονταν στο φορολογητέο εισόδηµα, όχι όµως 
αυτοτελώς αλλά µέσω της διαδικασίας του προσδιορισµού του «τεκµαρτού» καθα-

ρού γεωργικού εισοδήµατος και για τον λόγο αυτό δεν λαµβάνονταν υπόψη για την 

κάλυψη των «τεκµηρίων». Υπενθυµίζω επίσης ότι, οι επιδοτήσεις για όλες τις επι-
χειρήσεις λαµβάνονταν υπόψη στα φορολογητέα έσοδα. Σηµειώνεται ότι ειδικά, οι 
επιδοτήσεις που σχετίζονται µε επενδύσεις (αγορά γεωργικών µηχανηµάτων, ανέ-
γερσης γεωργικών κτιρίων κ.λπ.), δεν θεωρούνται ακαθάριστα έσοδα, αλλά αποτε-
λούν µειωτικό στοιχείο του κόστους της επιδοτούµενης επένδυσης. 

 3.3 Φορολογία αγροτών 2010-2013  

1.Για τον προσδιορισµό του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος κατά τα έτη 2010(χρήση 

2009) έως 2013 γινόταν µε αντικειµενικά κριτήρια. (πίνακές τµ.) . στρεµµάτων ή κατά 
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κεφαλή ζώο) Το καθαρό εισόδηµα των αγροτών της χρήσης 2013( δήλωση 2014), θα φορο-

λογηθεί µε σύµφωνα µε την κλίµακα των µισθωτών και συνταξιούχων. 
 

2.Εκπτώσεις που γίνονταν στο γεωργικό εισόδηµα(2010-2014) 

Από το γεωργικό εισόδηµα που προσδιορίζεται µε αντικειµενικά κριτήρια αφαιρού-

νται τα πιο κάτω ποσά: 

Το ποσό του ενοικίου που πληρώνεται για µίσθωση γεωργικής γης( µίσθωση χωρα-

φιών κτλ) 

Το 25% της δαπάνης για αγορά καινούργιου πάγιου εξοπλισµού για αποκλειστική 

χρήση στη γεωργική εκµετάλλευση. Ειδικά για τους νέους αγρότες στην αρχή της φορολο-

γούµενης χρήσης , το ποσό ανέρχεται σε 50% αντί 25%. 

3.Απαλλαγγές για τους αγρότες:  
Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες έχουν απαλλασσόµενο ποσό 1.500 ευρώ 

από το καθαρό γεωργικό εισόδηµα. Το ποσό αυτό γίνεται 3.000 ευρώ για αγρότες που παίρ-

νουν εξισωτικές αποζηµιώσεις.  
 Ειδικά για αυτούς που στην αρχή της φορολογούµενης χρήσης 2013 είναι νέοι αγρό-

τες, τα ποσά γίνονται  2.250 ευρώ και 4.500 ευρώ αντίστοιχα για τα πρώτα πέντε έτη συ-

νεχή χρόνια άσκησης του επαγγέλµατος τους και 1.875 ευρώ και 3750 ευρώ για τα επόµενα 

πέντε χρόνια. Προϋπόθεση για τους νέους αγρότες ότι θα παραµείνουν για µια δεκαετία 

κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, διαφορετικά πρέπει να πληρωθεί ο φόρος που δεν πληρώ-

θηκε. 

3.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ18
  

 

Οι απαλλαγές των αγροτών είχαν ισχύ έως και 31/12/2013, από 1-1-2014 δεν υπάρχουν α-

παλλαγές από το καθαρό γεωργικό εισόδηµα.  

 

Απαλλασσόµενα ποσά Αγροτών  Απαλλασσόµενο 

Κατηγορία ποσό 

Αγρότες κατά κύριο επάγγελµα 1.500 

Αγρότες που παίρνουν εξισωτικές αποζηµιώσεις. 3.000 

Νέοι αγρότες κατά κύριο επάγγελµα (πρώτη πενταετία) 2.250 

Νέοι αγρότες που παίρνουν εξισωτικές αποζηµιώσεις. (πρώτη πενταετία) 4.500 

Νέοι αγρότες κατά κύριο επάγγελµα (δεύτερη πενταετία) 1.875 

Νέοι αγρότες που παίρνουν εξισωτικές αποζηµιώσεις. (δεύτερη πενταετία) 3.750 

Πίνακας 5.Κατηγορίες αγροτών και απαλλασσόµενο ποσό ίσχυε έως 31/12/2013  

 

Στους κωδικούς 339-440 συµπληρώνεται το ποσό που απαλλάσσεται από το φόρο ανάλογα 

µε την περίπτωση που υπάγεται ο φορολογούµενος αγρότης. Την απαλλαγή αυτή τη δικαιού-

νται µόνον όσοι είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. 
 Απαλλασσόµενο ποσό 1.500 ευρώ από το καθαρό γεωργικό εισόδηµα. Το ποσό αυτό 

γίνεται 3.000 ευρώ για αγρότες που παίρνουν εξισωτικές αποζηµιώσεις.  
 Ειδικά για αυτούς που στην αρχή της φορολογούµενης χρήσης 2013 είναι νέοι αγρό-

τες, τα ποσά γίνονται  2.250 ευρώ και 4.500 ευρώ αντίστοιχα για τα πρώτα πέντε έτη συ-

νεχή χρόνια άσκησης του επαγγέλµατος τους και 1.875 ευρώ και 3750 ευρώ για τα επόµενα 
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 ∆ηλώστε Έξυπνα 2012, Χρήστος Μελάς ∆., Εκδόσεις Αντ. Σακκούλα,  Πίνακας σελίδα 58 
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πέντε χρόνια 

3.5 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Πάγια στοιχεία, είναι τα υλικά αγαθά που αποκτάει η οικονοµική µονάδα µε σκοπό να τα 

χρησιµοποιεί ως µέσα δράσεώς της κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία είναι 
οπωσδήποτε µεγαλύτερη από ένα έτος. Η αξία της αγοράς των παγίων αυτών δεν εκπίπτει 
από τα ακαθάριστα έσοδα εφάπαξ κατά το έτος αγοράς, αλλά σταδιακά στο έτος αγοράς και 
στα επόµενα, ανάλογα µε τον συντελεστή απόσβεσης, εκτός εάν η αποσβέσιµη αξία ενός πε-
ριουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι µικρότερη από 1.500 ευρώ, τότε το εν λόγω περι-
ουσιακό στοιχείο µπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου µέσα στο φορολογικό έτος που απο-

κτήθηκε. Ο τρόπος των αποσβέσεων ορίζεται στο Άρθρο 24. Φορολογικές Αποσβέσεις, του 

Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε. Από το άρθρο αυτό αναφέρω τα εξής:           

• Εδαφικές εκτάσεις και άλλα πάγια στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται 
σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση. 

• Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαµβανοµένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης 
και ανακατασκευής αποκατάστασης του περιβάλλοντος αποσβένονται, σύµφωνα µε τον πα-

ρακάτω πίνακα:  

3.6 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΖΩΙΚΟΥ - ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ19
  

1. Όπως έχει γίνει δεκτό µε την ΠΟΛ.1073/31.3.2015 εγκύκλιο (παρ. 5.β.), εάν κάποιο πάγιο, 

δεν µπορεί να ενταχθεί σε µια από τις κατηγορίες της παρ. 4 του αρθ.24 του ν.4172/2013, ο 

συντελεστής απόσβεσης αυτού θα είναι εκείνος των «λοιπών πάγιων στοιχείων» δηλαδή 

δέκα τοις εκατό (10%) και όχι εκείνος που τυχόν προκύπτει από την ωφέλιµη διάρκεια 

ζωής του παγίου αυτού. Συνεπώς, για την απόσβεση του ζωικού κεφαλαίου καθώς και 
του φυτικού κεφαλαίου πολυετούς καλλιέργειας θα εφαρµόζεται ο συντελεστής απόσβε-
σης 10%.» 

3.7 Συντελεστές αποσβέσεων Πίνακας  

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης 
Συντελεστής φορολογι-
κής απόσβεσης (% ανά 

φορολογικό έτος) 

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιοµηχανικές και ειδικές εγκα-

ταστάσεις, µη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθµοί, πε-
ριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων τους (και ειδικών οχηµάτων 

φορτοεκφόρτωσης) 

4 

Μηχανήµατα, εξοπλισµός εκτός Η/Υ και λογισµικού 10 

Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων («εσωτερικές εµπορευµατικές µε-
ταφορές» ) 

12 

Εξοπλισµός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισµικό 20 

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10 

Πίνακας 6.Συντελεστές απόσβεσης  ενεργητικού επιχείρησης 
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 Agrenda , «Νέος οδηγός φορολογίας αγροτών», Απρίλιος 2016, σελίδα 24-25 
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Εάν η αποσβέσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι µικρότερη από 

χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο µπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου µέ-
σα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο. 

• Στην αρχική απογραφή παγίων (µητρώο παγίων), θα πρέπει να καταγραφούν και όσα 

πάγια στοιχεία (αποθήκες, µηχανήµατα κ.λπ.)  τα οποία παρόλο δεν έχουν δικαίωµα 

συµψηφισµού τµήµατος του Φ.Π.Α αγοράς τους, εντούτοις έχουν αναπόσβεστη αξία 

(µε βάση το έτος κτήσεως και τον συντελεστή απόσβεσης) και έτσι χρήζουν αποσβέ-
σεων στα επόµενα έτη. Περισσότερα πάγια σηµαίνουν µεγαλύτερες αποσβέσεις, άρα 

περισσότερα έξοδα και άρα λιγότερος φόρος εισοδήµατος.  
• Καλό θα ήταν η Φορολογική ∆ιοίκηση να επιτρέψει τον υπολογισµό ενός «τεκµαρτού 

τρόπου» (π.χ. αντικειµενική αξία), για την καταγραφή της αξίας των αγροτικών κτι-
σµάτων (εφόσον δεν υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά), ώστε να υπολογίζονται και 
επί αυτών αποσβέσεις. 

Για την απόσβεση του ζωικού κεφαλαίου καθώς και του φυσικού κεφαλαίου πολυετούς καλ-

λιέργειας θα εφαρµόζεται ο συντελεστής απόσβεσης 10 % ( ΠΟΛ 1116/2015) 

 

3.8 Πινάκες  γεωργικού  εισοδήµατος και ενοικίων γεωργικής γής(2010) 

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1037/12.04.2010
20

 µε θέµα την έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήµα-

τος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονοµικό έτος 2010(χρήση 2009)  Έχοντας υπόψη  

1. Τις διατάξει των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 42 του ν.2238/1994. 

2. Την 1041664/755/ΠΟΛ.1098/4.4.1995 διαταγή µας µε την οποία κοινοποιήθηκαν πί-
νακες µε τους οποίους χαρακτηρίζονται οι περιοχές Ελλάδας σε πεδινές, ηµιορεινές και 
ορεινές.                     

 Τους πίνακες21
 καθαρού γεωργικού εισοδήµατος-ενοικίου-µόνιµης φυτείας οικονοµι-

κού έτους 2010 (χρήση 2009) που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 

του ν.2238/1994 και οι οποίοι περιέχουν:                          

 α) Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέµµα ενοικιαζόµενης γεωργικής γης, 
καθώς και το τεκµαρτό µίσθωµα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιο-

δήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελµα αγροτών ή από γονείς ηλικί-
ας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, για όλες τις Νο-

µαρχίες του Κράτους µε τις αναφερόµενες σε αυτούς διακρίσεις. 
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 Πηγή: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/11173 ( ∆ηµοσιεύτηκε 13.04.2010) 
21

 Πίνακας αγροτικών ενοικίων οικ. Έτος 2010 ανάλογα µε νοµό και γεωργικής ζώνης γης. 

Οικονοµικό Έτος 2010 ΠΕ∆ΙΝΗ ΖΩΝΗ 
ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ    ΖΩ-

ΝΗ 
ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ 

ΘΕΡΜΟ-

ΚΗΠΙΑ 
α/α ΝΟΜΟΣ 

Μη Αρ-

δευόµενη 

 Αρδευό-

µενη 

Μη       Αρ-

δευόµενη 

 Αρδευό-

µενη 

Μη Αρ-

δευόµενη 

 Αρδευό-

µενη 

1 Αθηνών 27,20 66,20 21,76 52,96 16,32 39,72 449,19 

2 Αιτωλοακαρνανίας 24,18 57,66 19,35 46,12 14,51 34,59 311,02 

3 Αν. Αττικής 27,20 73,15 21,76 58,52 16,32 43,89 449,19 

4 Αργολίδας 24,18 66,20 19,35 52,96 14,51 39,72 345,65 

5 Αρκαδίας 10,58 44,09 8,46 35,27 6,35 26,45 311,02 

      6 Άρτας 18,14 47,48 14,51 37,99 10,88 28,49 311,02 

7 Αχαΐας 18,14 57,66 14,51 46,12 10,88 34,59 311,02 

8 Βοιωτίας 30,23 66,20 24,18 52,96 18,14 39,72 311,02 

9 Γρεβενών 12,09 27,13 9,67 21,71 7,25 16,28 311,02 
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Πίνακας 721
. Αγροτικά ενοικίων οικ. Έτος 2010 ανάλογα µε νοµό και γεωργικής ζώνης γης. 

β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήµατος ανά στρέµµα καλλιεργούµενης γεωργικής γης ή 

κεφαλής εκτρεφόµενου ζώου ή άλλης µονάδας παραγωγής, µε τις αναφερόµενες σε αυτούς 

10 ∆. Αττικής 24,18 66,20 19,35 52,96 14,51 39,72 449,19 

 

     11 ∆ράµας 15,11 40,70 12,09 32,56 9,07 24,42 263,22 

12 ∆ωδεκανήσου 15,11 40,70 12,09 32,56 9,07 24,42 311,02 

13 Έβρου 15,11 37,62 12,09 30,09 9,07 22,57 311,02 

14 Ευβοίας 15,11 40,70 12,09 32,56 9,07 24,42 311,02 

15 Ευρυτανίας 12,09 33,92 9,67 27,13 7,25 20,35 311,02 

16 Ζακύνθου 15,11 37,62 12,09 30,09 9,07 22,57 311,02 

17 Ηλείας 24,18 61,05 19,35 48,84 14,51 36,63 311,02 

18 Ηµαθίας 18,14 47,48 14,51 37,99 10,88 28,49 311,02 

19 Ηρακλείου 27,20 66,20 21,76 52,96 16,32 39,72 449,19 

20 Θεσπρωτίας 12,09 30,52 9,67 24,42 7,25 18,31 311,02 

21 Θεσσαλονίκης 30,23 66,20 24,18 52,96 18,14 39,72 311,02 

22 Ιωαννίνων 15,11 40,70 12,09 32,56 9,07 24,42 296,13 

23 Καβάλας 18,14 44,09 14,51 35,27 10,88 26,45 311,02 

24 Καρδίτσας 21,16 69,52 16,93 55,62 12,70 41,71 311,02 

25 Καστοριάς 13,90 33,92 11,12 27,13 8,34 20,35 311,02 

26 Κερκύρας 18,14 47,48 14,51 37,99 10,88 28,49 311,02 

27 Κεφαλληνίας 15,11 37,62 12,09 30,09 9,07 22,57 311,02 

28 Κιλκίς 18,14 44,09 14,51 35,27 10,88 26,45 311,02 

29 Κοζάνης 15,11 37,62 12,09 30,09 9,07 22,57 311,02 

30 Κορινθίας 18,14 61,05 14,51 48,84 10,88 36,63 311,02 

31 Κυκλάδων 12,09 30,52 9,67 24,42 7,25 18,31 311,02 

32 Λακωνίας 15,11 40,70 12,09 32,56 9,07 24,42 311,02 

33 Λάρισας 24,18 75,57 19,35 60,46 14,51 45,34 311,02 

34 Λασιθίου 18,14 47,48 14,51 37,99 10,88 28,49 449,19 

35 Λέσβου 15,11 37,62 12,09 30,09 9,07 22,57 230,31 

36 Λευκάδας 15,11 37,62 12,09 30,09 9,07 22,57 311,02 

37 Μαγνησίας 24,18 72,24 19,35 57,79 14,51 43,35 311,02 

38 Μεσσηνίας 24,18 73,15 19,35 58,52 14,51 43,89 329,02 

39 Ξάνθης 15,11 40,70 12,09 32,56 9,07 24,42 311,02 

40 Πειραιά 27,20 66,20 21,76 52,96 16,32 39,72 427,73 

41 Πέλλας 18,14 50,87 14,51 40,70 10,88 30,52 296,13 

42 Πιερίας 18,14 40,70 14,51 32,56 10,88 24,42 311,02 

43 Πρέβεζας 18,14 47,48 14,51 37,99 10,88 28,49 311,02 

44 Ρεθύµνης 18,14 47,48 14,51 37,99 10,88 28,49 311,02 

45 Ροδόπης 15,11 37,62 12,09 30,09 9,07 22,57 311,02 

46 Σάµου 18,14 47,48 14,51 37,99 10,88 28,49 311,02 

47 Σερρών 18,14 54,26 14,51 43,41 10,88 32,56 311,02 

48 Τρικάλων 27,20 60,45 21,76 48,36 16,32 36,27 311,02 

49 Φθιώτιδας 21,16 61,05 16,93 48,84 12,70 36,63 311,02 

50 Φλώρινας 12,09 27,13 9,67 21,71 7,25 16,28 311,02 

51 Φωκίδας 15,11 37,62 12,09 30,09 9,07 22,57 311,02 

52 Χαλκιδικής 15,11 50,87 12,09 40,70 9,07 30,52 311,02 

53 Χανίων 27,20 66,20 21,76 52,96 16,32 39,72 449,19 

54 Χίου 15,11 30,52 12,09 24,42 9,07 18,31 263,22 

Βοσκότοποι: 3,70 ευρώ ανά στρέµµα για όλη την επικράτεια   
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διακρίσεις. 
γ) Πίνακα22

 ειδών µόνιµης φυτείας µε το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδή-

µατος, κατά είδος φυτείας. 
    Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήµατος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρο-

νται στους πίνακες, εµφανίζονται για τις ηµιορεινές και ορεινές ζώνες, µειωµένα κατά ποσο-

στό είκοσι τοις εκατό (20%) και σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα, σε σχέση µε τα ποσά 

των πεδινών ζωνών, που καθορίστηκαν από την αρµόδια Επιτροπή.  
 

 
Πίνακας 8.Ειδη µόνιµης φυτείας ΠΟΛ 1037/12.04.2010 . 
 

2.    Φορολογούµενοι οι οποίοι κατά την υποβολή των δηλώσεων οικονοµικού έτους 2010 

επικαλούνται επαναχαρακτηρισµό περιοχής µε βάση τέτοια απόφαση, θα πρέπει να συνυπο-

βάλουν και φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης του νοµάρχη ή περιφερειακού διευθυντή 

επαναχαρακτηρισµό του δήµου ή της κοινότητας. 
3.    Σε όποιο νοµό δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο γεωργικό προϊόν ποσό καθαρού εισο-

δήµατος, ως καθαρό εισόδηµα για το προϊόν αυτό θα λαµβάνεται η µέση τιµή καθαρού γεωρ-

γικού εισοδήµατος του προϊόντος αυτού που προκύπτει για όλη την Επικράτεια, όπως απο-

φασίστηκε από την αρµόδια Επιτροπή. 

4.    Στις περιπτώσεις που εξαιτίας ζηµιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόµενα σε ανω-

τέρα βία, δεν αποκτήθηκε εισόδηµα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι κατώτερο του προσδιορι-
ζόµενου µε την αντικειµενική µέθοδο, ο φορολογούµενος µπορεί να ζητήσει όπως ο προσδιο-

ρισµός του εισοδήµατος αυτού γίνει µε βάση το ποσοστό µείωσης που προκύπτει από το σχε-
τικό «ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ» του ΕΛ.Γ.Α το οποίο πρέπει να προσκοµίζεται στον αρµόδιο Προ-

ϊστάµενο της ∆ΟΥ . 

5.    Προκειµένου για είδη µόνιµης φυτείας, ως πρώτο έτος πρόκυψης καθαρού γεωργικού 

εισοδήµατος, από το έτος της φύτευσης λογίζεται το έτος που αναφέρεται στον πίνακα των 

                                                 
22

 Πίνακας ειδών µόνιµης φυτείας ΠΟΛ 1037/12.04.2010 . 
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ειδών µόνιµης φύτευσης. 
6.    Για εκµεταλλεύσεις ή τυχόν προϊόντα που δεν περιλαµβάνονται στην κατάταξη των πι-
νάκων, λαµβάνονται υπόψη όσα ισχύουν για παραπλήσιες ή συγγενείς µε αυτές εκµεταλλεύ-

σεις ή καλλιέργειες, κατά περίπτωση. 

3.9 Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος και διαδικασία (Φ6 έντυπο) 

 

3.9.1 Υπολογισµός ΦΠΑ που επιστρέφεται. Ο ΦΠΑ που επιστρέφεται υπολογίζεται µε την 

εφαρµογή του κατ’ αποκοπή συντελεστή στα ακαθάριστα έσοδα του αγρότη από την πώληση 

των προϊόντων του και την παροχή υπηρεσιών του. 

Έως 31/12/2012 οι αγρότες που δεν τηρούν βιβλία υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. 

Για το ΦΠΑ των εξόδων που πληρώνουν για τις καλλιέργειες τους, δικαιούνται επιστροφής 
ποσού ΦΠΑ κατ’ αποκοπή. Το ποσό της επιστροφής είναι 11% επί της αξίας των τιµολογίων 

που έχουν κοπεί από τους αγοραστές των προϊόντων τους. Όταν οι πωλήσεις που γίνονται 
από δικό τους κατάστηµα ή λαϊκές αγορές πρέπει να τηρούν βιβλίο εσόδων εξόδων. Η κατ’ 
αποκοπή επιστροφή  γίνεται µε συντελεστή 5% επί των πωλήσεων που προκύπτουν από 

το βιβλίο εσόδων. 
Από 2013(δήλωση 2013) και µετά οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται επιστρο-

φή 6% επί της αξίας των τιµολογίων αγοράς που έχουν πουλήσει την παραγωγή τους.  
Τα εν λόγω τιµολόγια εκδίδονται από τον προµηθευτή τους και δεν έχουν ΦΠΑ.  

Όταν οι πωλήσεις που γίνονται από δικό τους κατάστηµα ή λαϊκές αγορές, η επιστροφή γίνε-
ται µε 3% επί των πωλήσεων.  

∆ιευκρινίζεται ότι ο Φ. Π. Α. για τον οποίο δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης από το 

φόρο των εκροών και αντιστοιχεί σε εκπιπτόµενες δαπάνες κατά τον Κ.Φ.Ε., εκπίπτεται 
κανονικά από τα ακαθάριστα έσοδα. [Άρα,  το Φ.Π.Α των τιµολογίων των Αγροτών του 

Ειδικού Καθεστώτος, εκπίπτει στην Φορολογία Εισοδήµατος, µειούµενος κατά το τεκ-

µαρτό ποσό του Φ.Π.Α που επιστρέφεται, µε βάση την δήλωση Φ6] 

 

3.9.2. ∆ιαδικασία  υποβολής για επιστροφή 

Το έντυπο «δήλωση – αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή 

του ΦΠΑ» (έντυπο Φ6) υποβάλλεται µόνο από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρ-

θρου 41 του ν.2859/2000,οι οποίοι υπέβαλλαν το έντυπο αίτησης Μητρώου (Μ0) για εγγρα-

φή στο ειδικό καθεστώς αγροτών. 

3.9.3 Χρόνος και τόπος υποβολής έντυπου Φ6 για επιστροφή φπα 

 Το έντυπο υποβάλλεται :α) σε τρία (3) αντίτυπα σε µια από τις πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθ-

µιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις του τόπου όπου ο αγρότης ασκεί µια από τις α-

γροτικές του δραστηριότητες ή β) σε δύο αντίτυπα στη ∆ΥΟ που είναι αρµόδια για τη φορο-

λογία εισοδήµατος που αποκτήθηκε µέσα στο ηµερολογιακό έτος στο οποίο εκδόθηκαν τα 

στοιχεία που αφορούν την επιστροφή.  

Η αίτηση υποβάλλεται κάθε χρόνο από 1η Μαρτίου έως και την 31η Οκτωβρίου και αφορά 

τα ακαθάριστα έσοδα από όλες ανεξάρτητα τις αγροτικές δραστηριότητες του προηγούµενου 

ηµερολογιακού έτος. Ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται αυτά που καλύπτονται από τα νόµι-
µα παραστατικά στοιχεία και εκδίδονται  από ή προς άλλους υποκείµενους σε ΦΠΑ. 

Απόδειξη Παραλαβής  

Κατά την παραλαβή του εντύπου χορηγείται από τον αρµόδιο φορέα επιστροφής (∆ΟΥ ή συ-

νεταιριστική αγροτική οργάνωση ) προς τον δικαιούχο αγρότη απόδειξη υπογεγραµµένη από 

τον υπάλληλο ότι την παρέλαβε 
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3.10 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ 2014  

Προσδιορισµός του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος  
Το καθαρό εισόδηµα των αγροτών της χρήσης 2013( δήλωση 2014),όπου οι αγρότες  

κατά κανόνα δεν τηρούν βιβλία οπότε το καθαρό τους εισόδηµα προσδιορίζεται µε αντι-
κειµενικά κριτήρια. 

Για βιβλία τρίτης κατηγορίας ο προσδιορισµός του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος  
γίνεται µόνο λογιστικά, πάνω στη δήλωση συµπληρώνεται το αποτέλεσµα που προκύπτει 
από τα βιβλία κέρδος ή ζηµία.    

Το καθαρό εισόδηµα των αγροτών της χρήσης 2013( δήλωση 2014), θα φορολογηθεί 
µε την κλίµακα των µισθωτών. Το καθαρό γεωργικό εισόδηµα φορολογείται αυτοτελώς, 
δηλαδή εάν υπάρχουν και άλλα εισοδήµατα π.χ. από µισθούς ή συντάξεις, τα δύο ποσά δεν 

αθροίζονται για τον υπολογισµό των φόρου. Στο γεωργικό εισόδηµα υπολογίζεται κανονικά 

προκαταβολή. Φορολόγηση µε κλίµακα µισθωτών αλλά δεν θεωρείται εισόδηµα από µισθω-

τές υπηρεσίες, και υπάρχει ο χαµηλός συντελεστής φορολόγησης 13%. 

Αν όµως δεν τηρούνται βιβλία ή τηρούνται βιβλία Β κατηγορίας, τα καθαρά κέρδη 

προσδιορίζονται µε την αντικειµενική µέθοδο( αντικειµενικά κριτήρια)      

Γεωργικά εισοδήµατα που προσδιορίζονται µε τα αντικειµενικά κριτήρια        

 Από το υπουργείο οικονοµικών καταρτίζονται πίνακες για κάθε περίπτωση γεωργικής 
δραστηριότητας.  

 Στους πίνακες αναφέρονται το ύψος των καθαρού εισοδήµατος που πρέπει να δηλω-

θεί για κάθε περίπτωση , όταν γίνεται προσδιορισµός του εισοδήµατος µε τα αντικειµενικά 

κριτήρια  

Όσοι έχουν αγροτικά εισοδήµατα είτε κατά κύριο επάγγελµα είτε είναι για παράδειγ-

µα µισθωτοί, έµποροι, συνταξιούχοι και ταυτόχρονα καλλιεργούν χωράφια µαζεύουν ελιές 
κτλ πρέπει να ανατρέξουν για τους πίνακες αυτούς για να πληροφορηθούν για τις αντικειµε-
νικές τιµές βάση τις οποίες θα κάνουν τον υπολογισµό του καθαρού εισοδήµατος που πρέπει 
να δηλώσουν πχ 10 στρέµµατα Χ 50 ευρώ καθαρό εισόδηµα αν α στρέµµα= 500 ευρώ 

                        

3.10.1 Εκπτώσεις από γεωργικό εισόδηµα: 

 1.το  ποσό του ενοικίου (µίσθωση χωραφιών)    

 2.Το 25% της δαπάνης για αγορά καινούργιου πάγιου εξοπλισµού για αποκλειστική   χρή-

ση στη γεωργική εκµετάλλευση. Π.χ. καινούργιοι σωλήνες ποτίσµατος. Ειδικά για τους νέους 
αγρότες στην αρχή της φορολογούµενης χρήσης , το ποσό ανέρχεται σε 50% αντί 25%. 

Επιστροφή φόρου ΦΠΑ στους αγρότες               
Οι αγρότες που δεν τηρούν βιβλία υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Για το ΦΠΑ εξόδων 

που πληρώνουν για τις καλλιέργειες τους, δικαιούνται επιστροφής ποσού ΦΠΑ κατ’ αποκο-

πή. 6% επί της αξίας των τιµολογίων από τους αγοραστές των προϊόντων τους που έχουν 

εκδοθεί το 2013. Η τήρηση βιβλίων υποχρεωτική όταν πωλούν από κατάστηµα ή λαϊκές αγο-

ρές και η κατ’ αποκοπή επιστροφή γίνεται µε συντελεστή 3% επί των πωλήσεων    

 

 
 
 
3.10.2 Απαλλαγή Αγροτών23

:          
 Οι αγρότες που θα τηρήσουν για πρώτη φόρα βιβλία από 1-1-2014 και µετά, για τα 

                                                 
23

 ∆ηλώστε Έξυπνα 2014, Χρήστος ∆. Μελλάς, Εκδόσεις Αθ . Σταµούλης , σελίδα 49-53 
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πέντε επόµενα χρόνια, εξαιρούνται από την επιβολή τέλους επιτηδεύµατος. Ακόµη όσοι τη-

ρήσουν βιβλία και έχουν κλείσει το 62
ο
 έτος της ηλικίας τους. (ΠΟΛ 1053/2014)Νέος φόρος 

ακινήτων Όσοι την 1-1-2014 έχουν στην κατοχή τους ακίνητα (σπίτια, οικόπεδα, χωράφια 

κλπ) θα επιβαρυνθούν µε το νέο φόρο που επιβλήθηκε σε όλα τα ακίνητα (ΕΝΦΙΑ).  

 Σύµφωνα λοιπόν, µε το Ν. 4172/2013, ισχύει ότι : «Άρθρο 29. Φορολογικός συντελε-
στής 1. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται σύµφωνα µε την ακό-

λουθη κλίµακα  

 

  

 

Πίνακας 9.Φορολογικοί συντελεστές εισοδήµατος µε κριτήριο 50.000 

 

Τα κέρδη από ατοµική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται µε συντελεστή δεκατρία τοις 
εκατό  (13%). Το εισόδηµα της χρήσης 2014 ( δήλωση 2015) φορολόγηση από το πρώτο 

ευρώ µε 13%.  

 

 

 

 

Πίνακας 10.Φορολογικός συντελεστής 13% από το πρώτο ευρώ 

 

 

 

Οι συντελεστές φορολογίας των αγροτών διαµορφώνονται ως εξής : 
 

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) συντελεστής (%) 

≤50.000 26% 

> 50.000 33% 

 

 
Φορολογικός συντελεστής % 

Αγρότες 13% 
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Πίνακας 11. Συντελεστές φορολογίας των αγροτών ανα κατηγορία πωλούµενων αγαθών και υπηρε-
σιών 

(*) Η διαφοροποίηση 26% ή 33%, είναι ανάλογα του τζίρου ( µεγαλύτερος ή µικρότε-
ρος των 50.000 ευρώ ).  

• Οι αγρότες, θα φορολογηθούν για τα εισοδήµατα του 2014 µε τεκµήρια , παρ όλο που 

µε βάση τον το άρθρο 29 παράγραφο 3, «3. Τα κέρδη από ατοµική αγροτική επιχείρη-

ση φορολογούνται µε συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).», θα φορολογηθούν µε 
26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και 33% από εκεί και πάνω.». ∆ηλαδή αν το τεκµαρτό 

εισόδηµα ενός Αγρότη είναι µεγαλύτερο από το δηλωθέν εισόδηµα, τότε για το δια-

φορά του εισοδήµατος ( τεκµαρτό – δηλωθέν ) θα φορολογηθεί µε 26% ή 33%.  

• Για τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η ζηµία του ίδιου φορολογικού έτους ή και των 

προηγούµενων δεν εκπίπτει και δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό στα επόµενα φορο-

λογικά έτη». Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι, αν ένας Αγρότης σε µια χρόνια δηλώσει 
ζηµιά (λόγω ακαρπίας κ.λπ. ) , αφενός θα πληρώσει φόρο λόγω της ύπαρξης τεκµηρί-
ων ( και µάλιστα µε συντελεστή 26% ) και αφετέρου η ζηµία αυτή δεν αναγνωρίζεται 
φορολογικά για µεταφορά στο επόµενο έτος φορολογίας. 
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●Ειδικά  
24

 για τη χρήση 2013 (οικον. έτος 2014) το καθαρό εισόδηµα από γεωργικές επιχει-
ρήσεις. Τα δηλωθέντα εισοδήµατα από ατοµική γεωργική επιχείρηση φορολογούνται µε 
την κλίµακα µισθωτών-συνταξιούχων, αλλά αυτοτελώς, δηλαδή το εισόδηµα αυτό δεν συ-

ναθροίζεται, µε το τυχόν εισόδηµα από µισθούς και συντάξεις για να υπολογισθεί ο συνολι-
κός φόρος. Για το εισόδηµα όµως αυτό υπάρχει υποχρέωση προσκόµισης αποδείξεων προ-

κειµένου να τύχουν της προβλεπόµενης µείωσης του φόρου. Επίσης, στην περίπτωση που 

φορολογούµενος έχει εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και από γεωργικές επιχειρήσεις θα 

υπολογίζεται ο συνολικός φόρος που προκύπτει από το άθροισµα των φόρων των δύο επιµέ-
ρους εισοδηµάτων (µισθωτές και γεωργικά), και µετά θα εφαρµόζεται η προβλεπόµενη µείω-

ση του φόρου βάσει των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του 

ν.2238/1994 µε την προσκόµιση αποδείξεων. 

3.10.3 Προκαταβολή Φόρου Αγροτών 2014 

Όταν µε τη φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων, δηλώνεται εισόδηµα από επι-
χειρηµατική δραστηριότητα, εκτός από το φόρο βεβαιώνεται επιπλέον προκαταβολή φόρου 

για την επόµενη χρονιά ίση µε το 55% του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση που κατα-

τέθηκε. 
Ειδικά, για όσους αποκτούν εισόδηµα από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δρα-

στηριότητα το ποσό της προκαταβολής περιορίζεται στο µισό (1/2), δηλαδή 27,5%. 

Όταν η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά, το ποσό της προκαταβολής µειώνε-
ται στο µισό, δηλαδή για την αγροτική δραστηριότητα γίνεται 13,75. (Ν.4328/2015)  

 

 

3.10.4 Κλίµακα µισθωτών-συνταξιούχων οικονοµικό έτος 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 12.Κλίµακα φορολογίας για το οικονοµικό έτος 2014 

 

       

Ωστόσο, ο φόρος που προκύπτει µε βάση την κλίµακα των µισθωτών και συνταξιού-

χων µειώνεται: 
1) Για εισόδηµα µέχρι και 21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ. 

                                                 
24

 http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/forologia/forologikos-odhgos-2014-poso-foro-tha-plhrwsoyme-

fetos.2688822.html (∆ηµοσιεύτηκε 14.04.2014) 

  
  Φόρος 

Σύνολο 
Κλιμάκια εισοδή-

ματος (ευρώ) 

Φορολογικός 

συντελεστής 

% 

κλιμακίου 

    (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου 

(ευρώ) 
      (ευρώ) 

25.000 22% 5.500 25.000 5.500 

17.000 32% 5.440 42.000 10.940 

Υπερβάλλον 42%       
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2) Για εισόδηµα πάνω από 21.000 ευρώ το ποσό µείωσης των 2.100 ευρώ περιορίζεται κατά 

100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήµατος και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ. 

Για παράδειγµα σε φορολογούµενο µε εισόδηµα 15.000 ευρώ αναλογεί φόρος ύψους 3.300 

ευρώ. Μετά την αφαίρεση της έκπτωσης των 2.100 ευρώ ο τελικός φόρος θα ανέλθει στα 

1.200 ευρώ. 

Σε άλλο φορολογούµενο µε εισόδηµα 29.000 ευρώ αναλογεί φόρος ύψους 6.780 ευρώ. Η έκ-

πτωση στο ανωτέρω εισόδηµα ανέρχεται στα 1.300 ευρώ. Οπότε ο τελικός φόρος διαµορφώ-

νεται στα 5.480 ευρώ. 

3.10.5 Φορολογία Αγροτεµαχίων  

 

Νόµος 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31-12-2013) “Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και 
άλλες διατάξεις”  

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών η φορολογία των αγροτεµαχίων από την 

1ηΙανουαρίου 2014 ορίζεται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Βάσει 
του νοµοσχεδίου: 

• Εξαίρεση από την παρούσα φορολογία αποτελούν τα αγροτικά κτίσµατα όπως για πα-

ράδειγµα τα µαντριά, τα θερµοκήπια, τα πτηνοτροφία, οι αποθήκες κ.α. 

 

• Τα αγροτεµάχια που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού θα φορολογηθούν µε 
0,001 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο δηλαδή1 ευρώ ανά στρέµµα συν τον συντελεστή.  

 

Οι συντελεστές που επηρεάζουν τον φόρο των αγροτεµαχίων αφορούν στη θέση του α-

γροτεµαχίου, στη χρήση του, στο αν αρδεύεται ή όχι, στην ύπαρξη κατοικίας κ.α. 

Πιο αναλυτικά: 

• Ο συντελεστής θέσης. Ορίζεται από τη θέση του αγροτεµαχίου και κυµαίνεται από 1 

έως 3.Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) λαµβάνεται όπως ορίζεται κάθε φο-

ρά στις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 

του άρθρου 49 Α του ν. 1249/1982.  

ΑΡΧΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΘΕΣΗΣ 

0,10-0,49 1,00 

0,50-0,99 1,10 

1,00-1,99 1,20 

2,00-2,99 1,30 

3,00-4,99 1,50 

5,00-6,99 1,70 

7,00-9,99 2,00 

10,00-14,99 2,30 

15,00-19,99 2,50 

20,00 + 3 
Πίνακας 13.Συντελεστές θέσης και αρχικές βασικές αξίες 

 

1. Ο συντελεστής άρδευσης. 1,1 

2. Ο συντελεστής απαλλοτρίωσης0,75  

3. Ο συντελεστής χρήσης. Ορίζεται ανάλογα µε την χρήση του αγροτεµαχίου.  
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� ∆ασική έκταση 0,1 

� Βοσκότοπος 0,5 

� Μονοετείς καλλιέργειες ή ∆ενδροκαλλιέργειες 2 

� Μεταλλείο - Λατοµείο 5 

� Υπαίθρια έκθεση - Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων 8 

� Ο συντελεστής κατοικίας. Είναι ίσος µε 5. Στην περίπτωση όµως που η κατοικία η 

οποία βρίσκεται στο εκτός σχεδίου πόλης αγρόκτηµα αποτελεί την µοναδική κατοικία 

του φορολογούµενου και είναι µικρότερη από των 150 τµ. τότε απαλλάσσεται από τον 

συγκεκριµένο φόρο. 

 

3.10.6 Υπολογισµός του ΕΝ.Φ.Ι.Α.  

Φόρος = Επιφάνεια αγροτεµαχίου (τµ.) χ Βασικός Συντελεστής Φορολογίας χ Συντελεστής 
Θέσης χ Συντελεστής Χρήσης χ Συντελεστής Άρδευσης χ Συντελεστής Απαλλοτρίωσης (ό-

που εφαρµόζεται) χ Συντελεστής Κατοικίας (όπου εφαρµόζεται) 

Παράδειγµα ΕΝ.Φ.Ι.Α: 

Αγρότης έχει αρδευόµενο αγροτεµάχιο µε ελιές 50.000 τµ. , που  

βρίσκεται σε περιοχή µε ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία 12,50 ευρώ ανά  

τετραγωνικό µέτρο και δεν υπάρχει σε αυτό κατοικία. 

Σύµφωνα µε τον πίνακα αφού η Α.Β.Α. είναι 12,50 ευρώ ανά τµ. τότε ο Σ.Θ. είναι 
2,3. 

Ο φόρος υπολογίζεται: ΦΟΡΟΣ = Επιφάνεια Αγροτεµαχίου Χ Βασικός  
Συντελεστής Φορολογίας Χ Συντελεστής Θέσης Χ Συντελεστής Χρήσης Χ  

Συντελεστής Άρδευσης . ∆ηλαδή : 

Φόρος = 50,000 Χ 0,001 Χ 2,3 Χ 2 Χ 1,1 = 253,00 ευρώ ανά τ. µ..  

Συνεπώς ο αγρότης θα πληρώσει φόρο για το ακίνητό του 253,00 ευρώ ανά  

έτος. 
 

 

3.11 Φορολογία Αγροτών 2015                                                                                          

Τέλος25
 στο τεκµαρτό προσδιορισµό του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος (αντικειµενικά 

κριτήρια) 

Από 1-1-2014 και µετά όλοι οι αγρότες, είτε τηρούν βιβλία είτε δεν τηρούν, είτε υπά-

γονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ είτε υπάγονται στο ειδικό καθεστώς, υποχρεώνονται να 

προσδιορίσουν το καθαρό τους εισόδηµα µε λογιστικό τρόπο. 

Το εισόδηµα από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, προσδιορίζεται 
µε λογιστικό τρόπο ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων ή όχι. ∆ηλαδή από τα 

συνολικά ετήσια έσοδα τους αφαιρούν τα έξοδα τους και αυτό που µένει είναι το  καθαρό 

τους εισόδηµα βάση το οποίο θα φορολογηθούν (ΠΟΛ 1088/2015) 

Τα εισοδήµατα της χρήσης 2014(δήλωση 2015) θα φορολογηθούν µε συντελεστή 

13% από το πρώτο ευρώ (ΠΟΛ 1085/2014) 

                                                 
25

 ∆ΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ 2015, ΧΡΗΣΤΟΣ ∆. ΜΕΛΛΑΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΘ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ.ΣΕΛΙ∆Α 54-56 
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3.11.1 Η φορολογική κλίµακα για το 2015. 

Κλιµάκιο 

εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 

συντελεστής 

% 

Φόρος 

κλιµακίου 

(ευρώ) 

Σύνολο 

Εισοδήµατος Φόρου 

(ευρώ) (ευρώ) 

25.000 22% 5.500 25.000 5.500 

17.000 32% 5.440 42.000 10.940 

Υπερβάλλον 42%    

Πίνακας 14. Φορολογική κλίµακα 2015  

3.11.2 Υποχρεωτικά έντυπο Ε3 

Για την δήλωση εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, για το 

φορολογικό έτος 2014 είναι απαραίτητη η συµπλήρωση του έντυπου Ε3. Το έντυπο Ε3, συ-

µπληρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι αδιάφορο αν πρόκειται για επαγγελµατία αγρότη 

ή για πρόσωπο που κάνει άλλη απασχόληση ( υπάλληλος, εισοδηµατίας, συνταξιούχος κτλ) 

και έχει και κάποια αγροτικά εισοδήµατα.       

 Οι µη επαγγελµατίες αγρότες, που δεν έχουν δηλώσει αυτή τη δραστηριότητα στην 

εφορία κατά τη συµπλήρωση του Ε3 στη θέση ΚΑ∆ (705,761) θα συµπληρώσουν τον κωδικό 

99999998.Επτα φορές το 9 και τέλος 8, θα εµφανιστεί η ένδειξη «Αγρότης µη ενταγµένος στο 

ειδικό καθεστώς ΦΠΑ».         

 Σε αυτή τη περίπτωση το αγροτικό εισόδηµα θα το προσδιορίσει µε λογιστικό τρόπο ( 

έσοδα µείον έξοδα ), µε βάση τα στοιχεία που έχει. Θα δηλώσει εισόδηµα από µισθωτή εργα-

σία και επιπλέον από το εισόδηµα( κέρδος ή ζηµία) από αγροτική δραστηριότητα.  

Σηµειώνεται ότι η υποβολή του Ε3 για τα αγροτικά εισοδήµατα, µπορεί να γίνει από 

όλους ανεξάρτητα από τη δήλωση ή µη αυτής της δραστηριότητας στο µητρώο της εφορίας.    

Τα προηγούµενα χρόνια, η δήλωση αγροτικών εισοδηµάτων πραγµατοποιούνταν 

χωρίς τη συµπλήρωση και υποβολή του Ε3, αλλά καταχωρούσαν κάποια στοιχεία πάνω 

στη δήλωση (Ε1), για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος µε βάση τα αντικειµενικά 

κριτήρια.  

Παράδειγµα µη επαγγελµατία αγρότη 

Μισθωτός εισέπραξε 10.000 από µισθούς µέσα στο 2014. Από λάδι που πούλησε σε 
έµπορο εισέπραξε 2.000 ευρώ. Ο έµπορος του έκοψε τιµολόγιο για την αγορά του λαδιού. 

Έκανε έξοδα για τη καλλιέργεια και συγκοµιδή µε βάση τα φορολογικά στοιχεία που έχει πο-

σό 1.000 ευρώ. Θα δηλώσει εισόδηµα 10.000 ευρώ από µισθούς και 1.000 (2000-1000)ευρώ 

από αγροτική δραστηριότητα. Απαραίτητο είναι πριν την συµπλήρωση του Ε1 να συµπλη-

ρωθεί και να υποβληθεί το έντυπο Ε3, στο οποίο θα απεικονίζονται τα έσοδα και έξοδα µόνο 

από αγροτική δραστηριότητα.  

 3.11.3 Αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις  

Οι Αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις για όσους έχουν ατοµική αγροτική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, δεν λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό του καθαρού αγροτικού εισο-



 
46 

δήµατος όταν είναι µέχρι 12.000. Αν είναι πάνω από 12.000 λαµβάνεται το ποσό πάνω από 

τις 12.000 ευρώ(Ν΄4328/2015)  

3.11.4 Αγροτικές Αποζηµιώσεις : 

Όσοι ασκούν ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν λαµβάνουν υπόψη στον 
προσδιορισµό του καθαρού αγροτικού εισοδήµατος ανεξάρτητα από το ύψος τους. ∆ίνονται 
για την καταστροφή που έπαθε η αγροτική παραγωγή από παγωνιά, χαλάζι, την πληµµύρα 

κτλ. (Ν 4328/2015) 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολι-
σµού και Εγγυήσεων) είναι ο Ελληνικός Οργανισµός πληρωµών των κοινοτικών ενισχύσεων 

και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στόχος του ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ ως Οργανισµού Πληρωµών είναι να καταβάλλει, τις αγροτικές ενισχύσεις που χορη-

γούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον γεωργικό τοµέα. ( Ιστοσελίδα : www.opekepe.gr) 

Ορισµένες από τις ενισχύσεις αυτές εξακολουθούν να συνδέονται άµεσα µε την παραγωγή, 

ωστόσο, οι περισσότερες άµεσες ενισχύσεις έχουν αποσυνδεθεί και παρέχονται βάσει του κα-

θεστώτος εισοδηµατικής στήριξης που ονοµάζεται "καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης" (ΚΕΕ). 

Έλεγχος του αγρότη που έχει παραµείνει στο «Ειδικό Καθεστώς », πρέπει να δει ( µέσω της 
ανωτέρω εφαρµογής http://www.opekepe.gr ) µήπως ξεπέρασε στο προηγούµενο έτος, το όριο 

των 5.000 της «Ενιαίας Ενίσχυσης», οπότε, πρέπει να κάνει «∆ήλωση µεταβολής » και να 

ενταχθεί στο « Κανονικό Καθεστώς». 

3.11.5 Προκαταβολή Φόρου Αγροτών 
Όταν µε τη φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων, δηλώνεται εισόδηµα από επι-

χειρηµατική δραστηριότητα, εκτός από το φόρο βεβαιώνεται επιπλέον προκαταβολή φόρου 

για την επόµενη χρονιά. 

Ειδικά, για όσους αποκτούν εισόδηµα από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δρα-

στηριότητα το ποσό της προκαταβολής ανέρχεται στο ποσοστό 75%). 

Όταν η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά, το ποσό της προκαταβολής µειώνε-
ται στο µισό(1/2), δηλαδή για την αγροτική δραστηριότητα γίνεται 37,5%.                 

 
3.12 Φορολογική κλίµακα 2016 

Τα φυσικά πρόσωπα: 

Α. Μισθωτοί 
Β. Συνταξιούχοι 
Γ. Αγρότες 
∆. Ελεύθεροι επαγγελµατίες θα φορολογούνται µε την παρακάτω κλίµακα26

: 

 
Πίνακάς 15.Φορολογική κλίµακα 2016  

Για τον υπολογισµό του φόρου τα καθαρά κέρδη πολλαπλασιάζονται µε τον συντελεστή φό-

ρου που για το έτος 2015 για τους επαγγελµατίες είναι: από 1 ευρώ µέχρι 50.000 ευρώ 26%, 

άνω από 50.000 ευρώ 33%.  

                                                 
26

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/29185 (∆ηµοσιεύτηκε 14.05.2016)  
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Για τους αγρότες ο συντελεστής φόρου είναι 13% για όλα τους τα κέρδη. 

Κωδικός µη επαγγελµατία αγρότη στο Ε3 

Για να δηλωθεί εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι απαραίτητη η 

συµπλήρωση του έντυπου Ε3. Το έντυπο Ε3, συµπληρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Οι µη 

επαγγελµατίες αγρότες, που δεν υπάγονται ούτε στο κανονικό καθεστώς µήτε στο ειδικό 

καθεστώς Φ.Π.Α. και δεν έχουν δηλώσει αυτή τη δραστηριότητα στην εφορία, κατά τη συ-

µπλήρωση του Ε3 θα επιλέξουν τον κωδικό 598 «Μη ενταγµένοι σε καθεστώς ΦΠΑ», στην 

αρχή του εντύπου( πχ µισθωτός ή συνταξιούχος µε ελιές στο χωριό) 

Τεκµήρια 

Για τον υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατος ισχύουν τα τεκµήρια για όλους τους φο-

ρολογούµενους. Εάν τα τεκµήρια είναι µεγαλύτερα από τα πραγµατικά εισοδήµατα τότε το 

φορολογητέο εισόδηµα είναι το τεκµαρτό         

 

 

 

 

3.12.1 Συντελεστές Φορολογίας αγροτών27
  

 

 

Πίνακάς 16.Συντελεστές φορολογίας αγροτών ανάλογα µε  τη κατηγορία εσόδου 

3.12.2 Προκαταβολή φόρου28
  

1. Για όλους τους επαγγελµατίες υπολογίζεται προκαταβολή φόρου έναντι των εισοδηµάτων 

του έτους που υποβάλλεται η φορολογική δήλωση. Για τα εισοδήµατα του έτους 2015, τόσο 

για τους επαγγελµατίες όσο και τους αγρότες η προκαταβολή υπολογίζεται στο 100% του 

ποσού του φόρου εισοδήµατος. Όταν η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά, το ποσό της 
προκαταβολής µειώνεται στο µισό(1/2), δηλαδή για την αγροτική δραστηριότητα γίνεται 
50%.(ΠΟΛ 1217/2015) 

2. Η προκαταβολή δεν συνιστά φορολογική επιβάρυνση γιατί αφαιρείται από το φόρο εισο-

δήµατος κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του επόµενου έτους. 
                                                 
27

 http://www.capital.gr/tax/3051044/agrotiko-kai-epixeirimatiko-eisodima( ∆ηµοσιεύτηκε 07.08.2016) 
28

 http://www.bankingnews.gr/rss/item/233854-η-φορολογία-ελευθέρων-επαγγελµατιών-αγροτών-µε-βάση-το-

τρίτο-µνηµόνιο-αναλυτικά-παραδείγµατα/233854-η-φορολογία-ελευθέρων-επαγγελµατιών-αγροτών-µε-βάση-

το-τρίτο-µνηµόνιο-αναλυτικά-παραδείγµατα.html ( ∆ηµοσιεύτηκε 24.01.2016) 
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3. Κατά τον υπολογισµό της προκαταβολής αφαιρούνται ποσά που έχουν παρακρατηθεί. 

4. Εάν κατά το έτος που υποβάλλεται η φορολογική δήλωση έχουν µειωθεί τα εισοδήµατα, 

τότε προβλέπεται διαγραφή της προκαταβολής. 

 

Παράδειγµα προκαταβολής φόρου: 

Φορολογητέα Κέρδη: 10.000 ευρώ 

Φόρος εισοδήµατος: 2.600 ευρώ 

Υπολογισµός προκαταβολής 

2.600x75%=1.950 ευρώ 

Εάν έχει παρακρατηθεί από τους πελάτες φόρος: 1.500 ευρώ 

Τότε η προκαταβολή είναι: 450 ευρώ 

3.13 Παράδειγµα Αγρότη  

Αγρότισσα ειδικού καθεστώτος µε έναρξη εργασιών την 31-12-2000 δεν τηρούσε Βι-
βλία και δεν εξέδιδε στοιχεία (πλην δελτίων αποστολής, θεωρηµένων, προκειµένου για 

την διακίνηση των εµπορευµάτων της)  

Προκειµένου για τις πωλήσεις των προϊόντων και των εµπορευµάτων της σε επιτη-

δευµατία, εξέδιδε τιµολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων ο πελάτης. Σε πελάτη λιανικής 

πουλούσε µε υπεύθυνη δήλωση ή απλή απόδειξη εισπράξεως 

Ως αγρότισσα ειδικού καθεστώτος δικαιούταν επιστροφή ΦΠΑ µε συντελεστή 11% 

(έτη 2010-2012) και 6% (2013 και έως σήµερα) επί της αξίας των τιµολογίων που έχουν εκ-

δοθεί από τους αγοραστές των προϊόντων της (επιτηδευµατίες). 

 Ο προσδιορισµός του φόρου αγροτικού εισοδήµατος της γίνονταν έως και 31.12.2013 µε τον 

αντικειµενικό προσδιορισµό σύµφωνα µε τους πίνακες, σύµφωνα µε τον αριθµό των στρεµ-

µάτων, των εκτρεφόµενων ζώων ή των άλλων µονάδων παραγωγής ή συνδυασµό αυτών. Από 

1-1-2014 και µετά σύµφωνα µε το Ν.4172/2013, όλοι οι αγρότες είτε τηρούν είτε δεν τηρούν, 

είτε υπάγονται στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς έχουν υποχρέωση να προσδιορίσουν το 

καθαρό αγροτικό εισόδηµα τους µε λογιστικό τρόπο. ∆ηλαδή, από τα ετήσια έσοδα αφαιρούν 

τα ετήσια έξοδα τους, που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια µιας διαχειριστικής χρήσης 
και το υπόλοιπο είναι το καθαρό τους εισόδηµα βάση του οποίο θα φορολογηθούν( ΠΟΛ 

1088/2015).  

Από το φορολογικό έτος 2014 και έπειτα για τη δήλωση του εισοδήµατος της αγρό-

τισσας από την αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση 

και υποβολή του εντύπου Ε3. Η υποβολή του Ε3 συµπληρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις 
και είναι αδιάφορο αν πρόκειται για επαγγελµατία αγρότη ή πρόσωπο που έχει και άλλη 

δραστηριότητα και πηγή εισοδήµατος. Τα προηγούµενα έτη τα αγροτικά εισοδήµατα 

του παραδείγµατος παραπάνω( αγρότισσας)  δηλωνόταν χωρίς τη συµπλήρωση του Ε3 

και συµπληρώνονταν στο Ε1 το εισόδηµα από γεωργική επιχείρηση, πινάκας 4. Β. 

Κατά τη διαχειριστική χρήση 2013 έλαβε αγροτικές ενισχύσεις-ενιαία ενίσχυση, ύψους 7.000 

ευρώ. Επίσης κατά το έτος 2013  τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊό-

ντων της ανήλθαν στο ποσό των 16.425 ευρώ. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του κώδικα ΦΠΑ και τις διατάξεις της ΠΟΛ 1116
29

/26-4-2014 

ξεπέρασε τα όρια για το ειδικό καθεστώς φπα αγροτών και από 01-01-2014 εντάχθηκε στο 

κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.  

Από 01-01-2014, τηρεί βιβλίο Εσόδων- Εξόδων (Κανονικό Καθεστώς), όταν πουλάει σε άλ-

λους επαγγελµατίες εκδίδει στοιχεία, Τιµολόγια πώλησης, ∆ελτία αποστολής. Στην άλλη πε-
ρίπτωση όταν πουλάει σε ιδιώτες  απόδειξη λιανικής πώλησης , καταχωρεί τα έξοδα της 
(τροφές των ζωών, λογαριασµοί ηλεκτρικού ρεύµατος, λογαριασµοί ΟΤΕ και κινητής τηλε-
φωνίας, λογαριασµοί άρδευσης-ύδρευσης, ασφάλιστρα αγροτικής παραγωγής, δαπάνες υπη-

ρεσιών κτηνιάτρων, γεωπόνων και τα έξοδα συντήρησης  µηχανήµατος και πάγιου εξοπλι-
σµού) και τηρεί τα βιβλία όπως κάθε επιχείρηση που τηρεί βιβλία εσόδων-εξόδων και υποβά-

λει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Κάθε τρίµηνο πραγµατοποιεί περιοδική δήλωση ΦΠΑ (έντυπο 

Φ2) πχ για τους µήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο απόδοση ΦΠΑ έως τέλος Απριλίου. Έως και 
σήµερα εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών µε τήρηση βιβλίων.Για το οικο-

νοµικό έτος 2013 τα εισοδήµατα από γεωργικές δραστηριότητες συµπληρωνόταν στο Ε1. 

                                                 
29

 https://www.e-

forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=2F50CAFE579513E0.1D031AEA53&version=2014/04/24 (∆ηµο-

σιεύτηκε 24.04.2014) 
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Για πρώτη φορά έγινε και η συµπλήρωση και  υποβολή του Ε3, για το φορολογικό έτος 2014 

(εισοδήµατα από 01/01/2014-31/12/2014). Παραθέτω το έντυπο Ε3. 
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Κατά το οικονοµικό έτος 2014 υποβλήθηκε και το Ε1. Ενδεικτικά παρατίθενται τµηµα-

τικά κάποιες σελίδες. 
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Συμπέρασμα 

 

Στο τέλος της πτυχιακής εργασίας αυτής, γίνεται αντιληπτό ότι έχουν περιγραφεί κάποια από 

τα βασικότερα θέµατα του αγροτικού τοµέα, σε ότι σχετίζεται µε την οικονοµική αντιµετώπι-

ση του από το κράτος, τόσο ως προς την φορολόγηση όσο και ως προς τις οικονοµικές ενι-

σχύσεις και επιδοτήσεις.  Στην αρχή της εργασίας, δίνεται ο ορισµός του αγρότη και αγροτι-

κής δραστηριότητας όπως αναφέρει το υπουργείο οικονοµικών µε τους νόµους, καθώς και οι 

διακρίσεις των αγροτών ανάλογα µε κριτήρια υπαγωγής στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς 

Φ.Π.Α. Μια από τις επιρροές της οικονοµικής ύφεσης, που ακόµη βιώνουµε, ένα από τα 
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πλήγµατα  που επηρέασε όλους τους τοµείς και κλάδους της οικονοµίας,  είναι και ο αγροτι-

κός κλάδος όπου οι αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν ήταν ριζικές και είχαν αρνητικές συνέ-

πειες και επιδράσεις στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Ο τρόπος αντιµετώπισης από το 

κράτος έχει γίνει πιο αυστηρός, όσο αναφορά την φορολογία, την παρακολούθηση των συ-

ναλλαγών τους, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώµατα των απαλλαγών τα οποία καταργήθηκαν και 

τους απαλλάσσανε από υψηλούς φόρους, καθώς και οι αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις 

που περιορίστηκαν και η διαδικασία για χορήγηση έγινε πιο αυστηρή. Πλέον, µε το 

Ν.4172/2013 έχει αποτελέσει για τους αγρότες ένα διαφορετικό τρόπο αντιµετώπισης, φορο-

λογούνται από το πρώτο (1) ευρώ και υποχρεώνονται κάτω από συγκεκριµένα όρια να τηρή-

σουν βιβλία εσόδων- εξόδων, όπως δηλαδή πράττουν και οι επιτηδευµατίες µε τις κοινές επι-

χειρήσεις. Το παρήγορο και ελαφρυντικό, είναι ότι τα κέρδη φορολογούνται µε χαµηλό συ-

ντελεστή 13% για τα προϊόντα που παράγουν και πωλούν οι ίδιοι και µόνο αυτά. Φορολογι-

κός συντελεστής 26% ή 33% εφαρµόζεται στη πώληση προϊόντων που προέρχονται από τρί-

τους που προµηθευτήκαν ή για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν οι ίδιοι σε άλλους αγρότες ή  

καθώς και η εκµετάλλευση του εξοπλισµού σε τρίτους( µίσθωση αγροτικών µηχ./των) .  Για 

καθαρά εισοδήµατα από 1/1/2014  και δαπάνες της διαχειριστικής περιόδου υποχρεώνονται 

να συµπληρώνουν και να υποβάλλουν το έντυπο Ε3, σε ηλεκτρονική µορφή, όπου τα προη-

γούµενα έτη τα υπόβαλαν στο έντυπο Ε1. Ένα ακόµη ποσό φόρος προστέθηκε στα κέρδη που 

πραγµατοποιούν, η προκαταβολή φόρου ή οποία άρχισε µε ποσοστό 55% για τα εισοδήµατα 

του 2014, αυξήθηκε στο 75% για το 2015 και φτάνει πλέον 100% για το 2016. 

 Εν κατακλείδι, το αποτέλεσµα είναι ότι οι λογιστές θα πρέπει να είναι συνεχώς σε ε-

τοιµότητα και επαγρύπνηση για την άρτια και αναλυτική ενηµέρωση τους για τις οικονοµικές 

αλλαγές, δηµιουργώντας κλίµα εµπιστοσύνης προς τους πελάτες τους, που στην περίπτωση 

της εργασίας αυτής είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Στην άλλη πλευρά, τα άτοµα που 

δραστηριοποιούνται στο αγροτικό τοµέα, οι παραγωγοί, θα πρέπει να διαχειριστούν και να 

οργανωθούν, µε σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων, την καλύτερη οργάνωση και συγκέ-

ντρωση των αποδεικτικών συναλλαγών που αφορούν την αγροτική δραστηριότητα που α-

σκούν, αλλά και την καλύτερη αξιοποίηση των επιδοτήσεων- ενισχύσεων. 
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