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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει το ελληνικό
φορολογικό σύστημα των αγροτών, οι οποίοι αποτελούν μια σημαντική πληθυσμιακή
ομάδα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρα μας, βάσει των αλλαγών που επήλθαν
την τελευταία τριετία και να το συγκρίνει με το φορολογικό σύστημα των αγροτών
των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η συγκεκριμένη μελέτη διεξήχθη κυρίως για να
καταγράψει και να αποτυπώσει τις φορολογικές αλλαγές που υφίσταται ο αγροτικός
τομέας στην Ελλάδα, κυρίως τα τελευταία χρόνια που η χώρα διέπεται από μια
οικονομική κρίση, θέμα υψίστης σημασίας για την οικονομία ενός κράτους
γενικότερα. Η μεθοδολογία, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την διεκπεραίωση της
μελέτης στηρίχθηκε κατά βάση στη βιβλιογραφική επισκόπηση κατά την οποία
αναλύθηκαν λεπτομερώς τόσο βασικές αγροτικές και οικονομικές έννοιες όσο και το
νέο φορολογικό σύστημα των αγροτών στην Ελλάδα. Επίσης, σε μια προσπάθεια να
αναδειχθούν οι σημαντικές διαφορές στο φορολογικό σύστημα των αγροτών μεταξύ
της χώρα μας και των άλλων κρατών μελών σχεδιάστηκε μια συγκριτική μελέτη που
αφορά την τελευταία δεκαετία. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή
ορισμένων συμπερασμάτων αλλά και με προτάσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση
και αναμόρφωση του Αγροτικού συστήματος στην Ελλάδα γιατί οι αγρότες
αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν τόσο
την οικονομία όσο και την ανάπτυξη μια χώρας.
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Abstract
The aim of this current thesis is to analyze the Greek tax system of farmers, which
constitute a significant population group for the economic development of our country
based on the changes that have taken place in the last three years, and compare it with
the tax system of farmers of the other European countries. This specific study was
mainly conducted to capture and map out the tax changes in the agricultural sector in
Greece, especially in recent years when the country is undergoing an economic crisis,
a matter of utmost importance for the economy of a state in general. The methodology
used to carry out the study was basically based on a bibliographic review analyzing in
detail both the basic rural and economic concepts along with the new tax system of
farmers in Greece. Also, in an attempt to highlight the significant differences in the
farmers’ tax system between our country and the other European countries, a
comparative study of the last decade was designed. Finally, the study ends with
conclusions and proposals aimed at improving and reforming the agricultural system
in Greece, being that farmers are one of the most important factors that determine
both the economy and the development of a country.

3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Εισαγωγικά…………………………………………………………………….7
1.2 Σκοπός…………………………………………………………………………8
1.3 Δομή…………………………………………………………………………...8
2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
2.1 ΚΑΠ, επαγγελματίας αγρότης, άμεσες ενισχύσεις…………………………….10
2.2 Καθεστώς Φ.Π.Α., φορολογική κλίμακα, φορολογικές εκπτώσεις, προκαταβολή
φόρου, φορολόγηση ενισχύσεων και βιβλία εσόδων εξόδων………………………11
2.3 Φορολογικοί συντελεστές και στοιχεία ΑΕΠ Ευρωπαϊκών χωρών ……………12
3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
3.1 Εισαγωγικά ........................................................................................................ 13
3.2 Κοινή Αγροτική Πολιτική................................................................................... 13
3.3 Επαγγελματίας Αγρότης………………………………………………………..14
3.4 Αγροτική Εκμετάλλευση .................................................................................... 16
3.5 Αγροτική Δραστηριότητα ................................................................................... 17
3.6 Αγροτικό Εισόδημα ............................................................................................ 17
3.7 Μητρώο Αγροτών ............................................................................................... 19
3.8 Ταξινόμηση αγροτών βάσει της κείμενης νομοθεσίας ....................................... 21
3.9 Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ................................................................................... 22
3.10 Ε.Λ.Γ.Α. ............................................................................................................ 23
3.11 Ενεργός Αγρότης .............................................................................................. 23
3.12 Άμεσες Ενισχύσεις ............................................................................................ 24
3.13 Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης ...................................................................... 25
3.14 Συμπεράσματα .................................................................................................. 25
4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
4.1 Εισαγωγικά ......................................................................................................... 27
4.2 Καθεστώς Φ.Π.Α. ............................................................................................... 27
4.3 Δηλώσεις μετάταξης από το κανονικό στο Ειδικό Καθεστώς ............................ 28
4.4 Έκδοση Πιστωτικών Τιμολογίων ....................................................................... 29
4.5 Υποχρεωτική Ένταξη στο Κανονικό Καθεστώς................................................. 29
4.6 Ασφάλιση αγροτών – Ασφαλιστικές Εισφορές .................................................. 32
4.7 Φορολογική Κλίμακα – Φορολογικές Εκπτώσεις – Προκαταβολή Φόρου........ 34
4

4.8 Φορολογική αντιμετώπιση Επιδοτήσεων και Ενισχύσεων................................. 35
4.9 Βιβλία Εσόδων – Εξόδων, Καταβολή Φ.Π.Α. .................................................... 36
4.10 Εισφορά Αλληλεγγύης ...................................................................................... 39
4.11 Τεκμήρια Αγροτών ........................................................................................... 39
4.12 Αποσβέσεις ....................................................................................................... 40
4.13 Προβλέψεις ....................................................................................................... 41
4.14 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί .................................................................................. 42
4.15 Συμπεράσματα………………………………………………………………...44
5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΛΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
5.1 Εισαγωγικά ......................................................................................................... 45
5.2 Απεικόνιση των Φορολογικών Συντελεστών στις χώρες της Ε.Ε. ..................... 46
5.3 Παρουσίαση των στοιχείων του ΑΕΠ κρατών μελών Ε.Ε. ................................ 51
5.4 Ανάλυση και Σύγκριση των στοιχείων ............................................................... 54
5.5 Συμπεράσματα .................................................................................................... 55
6Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Συμπεράσματα & Προτάσεις ..................................................................................... 56
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................... 60

5

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1. Ποσοστά Ενισχύσεων (Πηγή:www.taxheaven.gr)………………….14
Πίνακας 2. Ποσοστά Ασφαλιστικών Εισφορών (Πηγή:www. taxheaven.gr)….34
Πίνακας 3. Συγκεντρωτικός πίνακας Φορολογικής Κλίμακας (Πηγή:
www.Capital.gr)........................................................................................................34
Πίνακας 4. Λίστα Έκπτωσης Αγροτών με Εισόδημα έως και 20.000€ (Πηγή:
www. taxheaven.gr)………………………………………………………………...35
Πίνακας 5. Είδη Επιδοτήσεων (Πηγή: www.taxheaven.gr)..................................36
Πίνακας 6. Φορολογικοί Συντελεστές στην Ε.Ε. (www.agrotypos.gr).................49
Πίνακας 7. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Γεωργικού Κλάδου σε Ευρωπαϊκές
χώρες (Πηγή: Eurostat)……………………………………………………………52
Πίνακας 8. Μέγεθος Γεωργικού Κλάδου σε χώρες της Ευρωζώνης (Πηγή:
Eurostat)……………………………………………………………………………53

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Διάγραμμα 1. Διακύμανση Φορολογικών Συντελεστών στην Ε.Ε. (Πηγή:
www.agrotypos.gr)....................................................................................................50

6

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Εισαγωγικά
Ο αγροτικός τομέας εξακολουθεί να κατέχει όλα τα χρόνια σημαντική θέση
στην ελληνική οικονομία, αποτελώντας έναν από τους βασικότερους πυλώνες
ανάπτυξής της. Χιλιάδες φορολογούμενοι πολίτες ασκούν αγροτική δραστηριότητα
είτε ως κατά κύριο επάγγελμα (επαγγελματίες αγρότες), είτε παράλληλα με το κύριο
επάγγελμά τους και έχουν εισόδημα από αυτήν την αγροτική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της Εθνικής Τράπεζας (2015), η αγροτική
οικονομία της χώρας μας συνείσφερε σε ποσοστό 2,9% στο ΑΕΠ συγκριτικά με το
μέσο όρο της Ε.Ε, ο οποίος εκτιμάται μόλις σε ποσοστό 1,2%. Εξίσου σημαντική
είναι και η συμβολή του αγροτικού τομέα στην απασχόληση, καθώς το ποσοστό της
υπολογίστηκε περίπου 14%, ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο εν συγκρίσει με τον μέσο όρο
στην Ευρώπη, 5%.
Το φορολογικό σύστημα κάθε χώρας είναι καθοριστικής σημασίας για τους
πολίτες που διαμένουν σ ’αυτήν. Μέσω της φορολόγησης των πολιτών επιτυγχάνεται
η αύξηση των δημοσίων εσόδων, ώστε να μπορέσει αυτόνομα το κάθε κράτος να
εφαρμόσει την πολιτική του. Τα εθνικά συμφέροντα κάθε κράτους αποτελούν βασική
προτεραιότητα, γι’ αυτό το λόγο κάθε κράτος ξεχωριστά αποφασίζει σχετικά με τον
καθορισμό της φορολογικής του βάσης, το ύψος των φορολογικών συντελεστών, την
επιβολή άμεσων και έμμεσων φόρων και την παροχή φορολογικών κινήτρων και
προνομίων προς τους πολίτες του.
Οι ραγδαίες αλλαγές στη φορολογική πολιτική της χώρας μας τα τελευταία χρόνια
έχουν επιφέρει σημαντικές μεταβολές στο φορολογικό σύστημα των αγροτών, αφού
αναδιαμόρφωσαν εκ νέου τόσο τον τρόπο αναγνώρισής τους όσο και τον τρόπο
φορολόγησής τους. Ο νόμος 4172/2013 επαναπροσδιόριζε αυτές τις μεταβλητές και
οδήγησε σε ολοκληρωτική αλλαγή του φορολογικού τοπίου.
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1.2 Σκοπός
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός, αφενός η μελέτη και η
παρουσίαση των βασικών ορισμών του «Αγρότη», της «Αγροτικής Εκμετάλλευσης»,
της «Αγροτικής Δραστηριότητας», του «Αγροτικού Εισοδήματος», καθώς και άλλων
αλληλεξαρτώμενων εννοιών, με στόχο την αποσαφήνισή τους για την αποφυγή τυχόν
παρανοήσεων, αφετέρου η διεξοδική ανάλυση της φορολογικής διαδικασίας, αυτής
της σημαντικής για την οικονομία της χώρας πληθυσμιακής ομάδας των αγροτών, με
στόχο την πληρέστερη ενημέρωση βάσει όλων των τελευταίων νομοθετικών
αλλαγών. Επιπλέον, μέσα από μια συγκριτική μελέτη των φορολογικών συστημάτων
των χωρών της Ε.Ε. αλλά και από την καταγραφή της συνεισφοράς του αγροτικού
τομέα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ των χωρών αυτών γίνεται προσπάθεια να
αναδειχθεί η σημασία της ελληνικής αγροτικής οικονομίας για την «ευημερία» της
γενικότερης οικονομίας.

1.3 Δομή
Η συγκεκριμένη εργασία συγκροτείται συνολικά από 7 μέρη την εισαγωγή, τη
βιβλιογραφική επισκόπηση και τέσσερα επιμέρους κεφάλαια και τη βιβλιογραφία, εκ
των οποίων τα τέσσερα από αυτά αποτελούν και τους κεντρικούς της άξονες. Στο Α’
κύριο μέρος της (κεφάλαιο 3ο) περιλαμβάνονται κύριες έννοιες σχετικά με τον
αγροτικό τομέα, στο Β’ βασικό μέρος της (κεφάλαιο 4ο) περιγράφεται το φορολογικό
σκηνικό του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, στο Γ’ μέρος (κεφάλαιο 5ο)
παρουσιάζεται η μελέτη και η σύγκριση διαφορετικών φορολογικών συστημάτων της
Ε.Ε., ενώ στο Δ’(κεφάλαιο 6ο) και τελευταίο μέρος της καταγράφονται τα
συμπεράσματα και οι προτάσεις που προκύπτουν.
Συγκεκριμένα, στο 3ο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται οι βασικοί ορισμοί που
σχετίζονται άμεσα με τον αγροτικό τομέα, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική
νομοθεσία. Αυτοί οι αναλυτικοί ορισμοί αποσκοπούν στην αποσαφήνιση των εννοιών
(επαγγελματίας αγρότης, αγροτική δραστηριότητα, αγροτική εκμετάλλευση, μητρώο
αγροτών, κλπ.), και στη διεξοδική πληροφόρηση του αναγνώστη σχετικά με έννοιες
άρρηκτα συνδεδεμένες με τον αγροτικό τομέα.
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Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής ανάλυση, η οποία αφορά το αγροτικό
φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, όπως αυτό τροποποιήθηκε βάσει των τελευταίων
αλλαγών σύμφωνα με τον Ν.4172/2013, ο οποίος εισήγαγε νέα δεδομένα στη
φορολόγηση των αγροτών .
Στο 5ο κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης του αγροτικού ελληνικού
φορολογικού συστήματος γίνεται μια συγκριτική μελέτη και παρουσίαση της
αγροτικής φορολογική πολιτικής άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ανταγωνιστικών προς
την Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια παρατίθενται και αναλύονται οι δείκτες του ΑΕΠ
κρατών-μελών της Ευρώπης, για τα έτη 2006 έως 2016 βάσει των επίσημων
στοιχείων της Eurostat.
Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθούν ορισμένα
συμπεράσματα, τα οποία αφορούν το ελληνικό φορολογικό σύστημα συγκριτικά με
τα συστήματα φορολόγησης των αγροτών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς, επίσης,
επιχειρείται και η καταγραφή κάποιων μελλοντικών προτάσεων, οι οποίες θα
αφορούν στην ενίσχυση και τη βελτίωση της αγροτικής δραστηριότητας στη χώρα
μας, η οποία εξαρτάται άμεσα από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία.
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα θεωρείται ένας από τους πυλώνες της
οικονομίας της χώρας και η σημασία του είναι ανεκτίμητη. Η πρόσβαση σε
πληροφορίες για τον αγροτικό τομέα, που αφορούν στη σύστασή του, τη λειτουργία
του, τις προϋποθέσεις ένταξης σ’ αυτόν , αλλά και την φορολογική αντιμετώπισή του,
καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία με τη ψήφιση νόμων. Μπορεί η ελληνική
βιβλιογραφία στο τομέα αυτόν να είναι περιορισμένη σε έκταση, ωστόσο η συγγραφή
ποικίλων και αξιόπιστων άρθρων από επιστημονικούς συνεργάτες επίσημων
κρατικών φορέων , λογιστές και οικονομολόγους είναι εκτενής και συνεχής εξαιτίας
των συνεχόμενων φορολογικών αλλαγών.
Η έννοια του αγροτικού τομέα περιλαμβάνει πολλούς επιμέρους άξονες που την
συγκροτούν. Οι άξονες αυτοί εμπεριέχουν πολλές κατηγορίες τις οποίες θα
προσπαθήσουμε να εξετάσουμε και να αναλύσουμε βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Το εννοιολογικό περιεχόμενο και ο καθορισμός της έννοιας του αγρότη, οι
προϋποθέσεις ένταξης στον αγροτικό κλάδο, η αναγνώριση από τον νόμο του
επαγγελματία αγρότη, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η παροχή άμεσων ενισχύσεων
καθώς και το φορολογικό καθεστώς και σύστημα που ισχύει γι’ αυτήν την
πληθυσμιακή ομάδα προσδιορίζουν κάποιες από αυτές τις κατηγορίες που μας
επιτρέπουν να μελετήσουμε και να πραγματοποιήσουμε μια ολόπλευρη προσέγγιση
αυτού του θέματος.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η συνδυαστική μελέτη και εξέταση του αγροτικού
φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα με συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών θα
μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τους
περιορισμούς αλλά και τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν για την ευημερία τόσο
της αγροτικής όσο και της συνολικής οικονομίας της χώρα μας.

2.1 ΚΑΠ, επαγγελματίας αγρότης, άμεσες ενισχύσεις
Χρησιμοποιώντας τα άρθρα «φορολογία αγροτών – ορισμένα φλέγοντα ζητήματα»
(taxheaven, 18-5-2017), «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΝΕΑ ΚΑΠ ΤΗΣ Ε.Ε.» (taxheaven, 14-1215), «Γρίφος η εγκύκλιος για την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότης» (e10

forologia,,17-01-2017), « ο ορισμός του επαγγελματία αγρότη για ένταξη στο
μητρώο» (agronews, 18-03-2014) για να χαρακτηριστεί κάποιος επαγγελματίας
αγρότης πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν την
υποχρεωτική εγγραφή του στο Μητρώο αγροτών, το ποσοστό του γεωργικού
εισοδήματος, την κατοχή αγροτική εκμετάλλευσης και την επαγγελματική
ενασχόληση του με αγροτική δραστηριότητα. Οι επαγγελματίες αγρότες είναι
δικαιούχοι τόσο αγροτικών ενισχύσεων όσο και αποζημιώσεων που αφορούν τη
παραγωγή τους. Σύμφωνα με την ΚΑΠ 2015-2020 οι αγροτικές ενισχύσεις
διαχωρίζονται σε δύο πυλώνες, ο πρώτος περιλαμβάνει προγράμματα με τη μορφή
ενισχύσεων ώστε να προστατευτεί η ήδη υπάρχουσα παραγωγή και να εξασφαλιστεί
ένα σταθερό εισόδημα (άμεσες ενισχύσεις 70%), ενώ ο δεύτερος πυλώνας αποσκοπεί
στον εκσυγχρονισμό τον αγροτών και της αγροτικής παραγωγής (20%), καθώς και
στην στήριξη της αγοράς (10%). Οι δύο επίσημοι κρατικοί οργανισμοί, οι οποίοι είναι
αρμόδιοι για τις αγροτικές ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
και ο Ε.Λ.Γ.Α. Ο πρώτος είναι υπεύθυνος για την χορήγηση και τον έλεγχο των
ενισχύσεων, ενώ ο δεύτερος για τις αποζημιώσεις καθώς αποτελεί τον μοναδικό
φορέα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής των αγροτών.

2.2 Καθεστώς Φ.Π.Α., φορολογική κλίμακα, φορολογικές εκπτώσεις,
προκαταβολή φόρου, φορολόγηση ενισχύσεων και βιβλία εσόδων
εξόδων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα «Αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ –
Εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. με τις νέες ρυθμίσεις» (taxheaven, 10-05-2016), «Αίτηση ως
31/10 για επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες» (agronews, 22-09-2017), «Οι μεταβολές στη
φορολογία εισοδήματος με τους Ν.4387/2016 και Ν.4386/2016» (Σαματόπουλος Γ.,
forin, 20-05-2017), «Προκαταβολή φόρου Αγροτών», (taxheaven, 11-01-2017),
«Προκαταβολή φόρου αγροτών: 55% για το 2014, 75% για το 2015 και 100% για το
2016» (agronews, 05-10-2015), «Με βιβλία όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες»
(agronews, 13-01-2017), «Υποχρεωτικά τα βιβλία για τους επαγγελματίες αγρότες
ανεξαρτήτως καθεστώς ΦΠΑ» (ypaithros, 24-10-2016), « Το έτος ενίσχυσης βάση
για φορολόγηση επιδοτήσεων» (Παπαδημητρίου Γ., agronews, 30-05-2016), οι
αγρότες βάση του καθεστώτος Φ.Π.Α. διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στους
αγρότες κανονικού και ειδικού καθεστώτος. Οι βασικές διαφορές των δύο αυτών
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κατηγοριών έγκεινται στις φορολογικές εκπτώσεις που δικαιούνται οι αγρότες του
κανονικού καθεστώτος, στην επιστροφή του Φ.Π.Α. και στην κατηγοριοποίηση τους
με βάση το σύνολο των επιδοτήσεων που λαμβάνουν. Σύμφωνα με τις τελευταίες
αλλαγές βάση του νόμου 4172/2013 οι αγρότες υπάγονται στην ίδια φορολογική
κλίμα με τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους,
ανάλογα με το ύψος του συνολικού εισοδήματος τους. Τα εισοδήματα των αγροτών
από 01/01/2017 προκύπτουν μέσα από την υποχρεωτική τήρηση βιβλίων εσόδων
εξόδων. Έχουν διαμορφωθεί τέσσερις διαφορετικές ποσοστιαίες κλίμακες, η
κατώτερη ανέρχεται σε ποσοστό 22% και η ανώτερη σε 45%. Επιπλέον πρέπει να
επισημανθεί ότι οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν στο 100% την
προκαταβολή του φόρου για το επόμενο έτος καθώς και τις νέες ασφαλιστικές τους
εισφορές οι οποίες υπολογίζονται πλέον σε ποσοστό από 21,2% για το 2017 και
αναμένεται να εναρμονιστούν με τις ασφαλιστικές εισφορές των υπολοίπων
επαγγελματιών.

2.3 Φορολογικοί συντελεστές και στοιχεία ΑΕΠ Ευρωπαϊκών χωρών
Τέλος, με την μελέτη και εξέταση των παρακάτω άρθρων: «Πόσο φορολογικά ίσοι
είναι οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση;» (agrocapital, 25-01-2016), «Η
φορολόγηση των ενισχύσεων» (Λάππας Ν., ypaithros, 24-10-2016), «Η φορολογία
εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (Επιστημ. Ομάδα
taxhaeven, 12-03-2016), « Η φορολόγηση των αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
(agrotypos, 22-01-2016), «Τι ισχύει με τη φορολογία των αγροτών στην Ευρώπη;»
(agro-business, 02-11-2016), καταφέραμε να συγκρίνουμε τα φορολογικά συστήματα
και τους φορολογικούς συντελεστές Ευρωπαϊκών χωρών με της Ελλάδας για να
καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι, ότι
παρόλο που εφαρμόζεται και ισχύει μια κοινή αγροτική πολιτική για της χώρες της
Ευρωζώνης, η κάθε χώρα αποβλέποντας στην εξυπηρέτηση των εθνικών της
συμφερόντων εφαρμόζει τη δική της φορολογική τακτική και καθορίζει αυτόνομα το
ύψος των φορολογικών συντελεστών. Η Ελλάδα αποδεικνύεται μια από τις χώρες της
Ε.Ε. που κατέχει τους υψηλότερους φορολογικές συντελεστές, ωστόσο η συνεισφορά
του αγροτικού τομέα στη συνολική οικονομία της χώρας είναι πολύ σημαντική. Αυτό
γίνεται ξεκάθαρο μέσα από την αποτύπωση των ποσοστών του αγροτικού κλάδου
στην διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας.
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ
3.1 Εισαγωγή
Ο κλάδος της γεωργίας τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί σημαντικές παρεμβάσεις
και τροποποιήσεις τόσο σε στοιχεία που αποτελούν τις προϋποθέσεις ένταξης σ’
αυτόν όσο και σε στοιχεία που αφορούν στον τρόπο φορολόγησης του ενταγμένου
πληθυσμού. Πιο αναλυτικά, στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες
που συγκροτούν τον αγροτικό κλάδο. Συγκεκριμένα οι έννοιες που θα
παρουσιαστούν και θα αποσαφηνιστούν σχετίζονται με την Κοινή Αγροτική
Πολιτική, τον επαγγελματία αγρότη, το αγροτικό εισόδημα, τις αγροτικές
επιδοτήσεις, τα δικαιώματα των ενισχύσεων και την κατηγοριοποίηση των αγροτών
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

3.2 Κοινή Αγροτική Πολιτική
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 που αναφέρεται
στον τομέα της γεωργίας η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να προστατέψει
τα συμφέροντά των κρατών – μελών της καθιέρωσε την λεγόμενη Κοινή Αγροτική
Πολιτική.
Η δημιουργία μιας Κ.Α.Π εξυπηρετούσε πολλαπλούς σκοπούς, όπως, να παρέχει
βοήθεια στους αγρότες ώστε να υπάρχει επάρκεια στα παραγόμενα τρόφιμα, να
διασφαλίζει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, να προστατεύει τους αγρότες
σε περιόδους αποσταθεροποίησης (των τιμών των προϊόντων ή και της ίδιας της
αγοράς ), να λειτουργήσει επικουρικά στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων των αγροτών, να καταστήσει βιώσιμες τις αγροτικές κοινότητες, να
συνδράμει στην διατήρηση αλλά και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
τέλος να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή μεταχείριση
των ζώων.
Η ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μπορέσει ουσιαστικά να εφαρμόσει και να στηρίξει
αυτό το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Μοντέλο, ορίζει ενιαίους κανόνες σε όλα τα
κράτη μέλη της αλλά και παρέχει οικονομικές ενισχύσεις με τη μορφή επιδοτήσεων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον κανονισμό 1307/2013 καθιέρωσε την
τρέχουσα Αγροτική Πολιτική (2013 – 2020), η οποία αποτελείται από 2 Πυλώνες
1

https://europa.eu/european-union/index_el

13

Ανάπτυξης. Ο Πυλώνας Ι αφορά την καταβολή των Άμεσων Ενισχύσεων και ο
Πυλώνας ΙΙ αφορά τον εκσυγχρονισμό και τη διασφάλιση των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων.
Τα κονδύλια, τα οποία διατίθενται στον Γεωργικό τομέα από την Ε.Ε.
αντιστοιχούν στο 41% του συνολικού προϋπολογισμού της, ο οποίος πηγάζει από το
1% του ετήσιου πλούτου που παράγουν τα κράτη-μέλη της. Συγκεκριμένα, ο
προϋπολογισμός της Κ.Α.Π. αποτυπώνεται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Ποσοστά Ενισχύσεων (Πηγή:www.taxheaven.gr)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΔΟΣ
70%

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

10%

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

20%

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ
Εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος –
επιβράβευση προστασίας του
περιβάλλοντος
Διασφάλιση της αγοράς από
αστάθμητους παράγοντες όπως φυσικές
καταστροφές ή γενική αστάθεια
Εξασφάλιση και ταυτόχρονα
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
γεωργών

3.3 Επαγγελματίας Αγρότης
Σύμφωνα με το Νόμο 3874/20102 « Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων» και την τροποποίησή του με το Ν.4389/2016, ως επαγγελματίας
αγρότης, θεωρείται κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει δικαίωμα ένταξης
στο

Μητρώο

Αγροτών

και

Αγροτικών

Εκμεταλλεύσεων,

εφόσον

πληροί

συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Οι προϋποθέσεις αυτές ορίζονται ως εξής:


Η κατοχή αγροτικής εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3874/2010 κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης
μπορεί να θεωρηθεί κάθε ενήλικο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι ο κύριος,
συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλλευσης καθώς και μισθωτής ή αγρολήπτης της
αγροτικής εκμετάλλευσης με την προϋπόθεση η μίσθωση να υπάρχει εγγεγραμμένη
2

Ν. 3874/2010 « Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», άρθρο 2.
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και θεωρημένη από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)͘

σε

περιπτώσεις υδατοκαλλιέργειας κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης θεωρείται ο
μισθωτής υδάτινης έκτασης.
Βάσει της εγκυκλίου με Αρ. πρωτ.360/26071/1.3.2016 για την απόδειξη της
κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης απαιτείται ο αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις του αντίστοιχου έτους με τη Δήλωση
Φορολογίας Εισοδήματος.


Η επαγγελματική ενασχόληση με αγροτικές δραστηριότητες, οι οποίες
καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 30% του συνολικού χρόνου εργασίας του
ετησίως.

Ο συνολικός χρόνος εργασίας εντός και εκτός της εκμετάλλευσης αντιστοιχεί σε
1.750 ώρες και δεν μπορεί να τις υπερβαίνει. Τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν το
συνολικό

χρόνο

εργασίας

αναγράφονται

στην

Ενιαία

Αίτηση

Ενίσχυσης

(Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου, 2017).


Οι απολαβές του από την αγροτική δραστηριότητα να ανέρχονται σε ποσοστό
τουλάχιστον 50% του συνολικού εισοδήματός του.



Η ασφάλιση του ιδίου και της αγροτικής του εκμετάλλευσης στον Οργανισμό
Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).

Στην περίπτωση που το άτομο αυτό έχει ενταχθεί σε διαφορετικό κλάδο κύριας
ασφάλισης, η οποία οφείλεται στην λειτουργία Αγροτουριστικών Μονάδων ή
Μονάδων

Διαχείρισης

Ανανεώσιμων

Πηγών

Ενέργειας

(ΑΠΕ),

παραμένει

εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου
2.


Η τήρηση λογιστικών βιβλίων.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3874/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε
με το Ν.4389/2016 ως επαγγελματίας αγρότης αναγνωρίζεται κάθε ενήλικο φυσικό
πρόσωπο, το οποίο απασχολείται στον αλιευτικό κλάδο, εφόσον πληροί εξίσου
ορισμένες προϋποθέσεις, όπως αναγράφονται παρακάτω.


Να έχει την πλήρη ή μερική ιδιοκτησία αλιευτικού σκάφους.
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Να μισθώνει ή να εμπλέκεται, με οποιονδήποτε τρόπο, στην εκμετάλλευση
αλιευτικού σκάφους (εξαιρούνται τα σκάφη υπερπόντιας αλιείας).



Να είναι ιδιοκτήτης ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, η
οποία θα καλύπτει τουλάχιστον το 30% του συνολικού χρόνου εργασίας του
ετησίως.



Οι απολαβές του από την επαγγελματική ενασχόλησή του θα πρέπει να
ανέρχονται σε ποσοστό 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου
εισοδήματός του.



Να έχει στην κατοχή του ατομική επαγγελματική άδειας αλιείας.



Να προμηθεύεται για επαγγελματική χρήση καύσιμα θαλάσσης για την
κίνηση του αλιευτικού του σκάφους τουλάχιστον μια φορά ανά 3 έτη .



Να έχει ασφαλιστεί είτε στον Ο.Γ.Α. είτε στο Ν.Α.Τ. (Ναυτικό Απομαχικό
Ταμείο), με την προϋπόθεση, η ενασχόλησή του με επαγγελματικά σκάφη να
έχει ελάχιστη διάρκεια 5 έτη.

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι, μπορεί

να είναι ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. έχοντας εργαστεί σε επαγγελματικά
αλιευτικά σκάφη τουλάχιστον από το 2003.
Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% τουλάχιστον του ετήσιου συνολικού
εισοδήματος και της προμήθειας καυσίμων θαλάσσης αφορούν τους ιδιοκτήτες
επαγγελματικών σκαφών αλιείας συνολικού μήκους μέχρι 6 μέτρα3.
Ωστόσο, από το 2014 με την τροποποίηση του Ν.3874/20104 με το άρθρο 40 του
Ν.4235/2014 για να χαρακτηριστεί κάποιος ως επαγγελματίας αγρότης δεν απαιτείται
πλέον ο υποψήφιος αγρότης να είναι ασφαλισμένος για 2 συνεχή έτη από την έναρξη
της αγροτικής του δραστηριότητας.

3.4 Αγροτική Εκμετάλλευση
Σύμφωνα με τον Ν.3874/20105 ως αγροτική εκμετάλλευση ορίζεται η μονάδα
παραγωγής που αποσκοπεί στην πώληση αγροτικών προϊόντων. Η αγροτική
εκμετάλλευση περιλαμβάνει τόσο την παραγωγή των προϊόντων όσο και τις
Ν.3874/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4389/2016.
Ν.3874/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4235/2014
5
Ν. 3874/2010 « Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», άρθρο 2.
3

4
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διαδικασίες αποθήκευσης, τυποποίησης και συσκευασίας τους, καθώς και την πρώτη
χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους. Επιπλέον, για τα προϊόντα που παράγει η ίδια
η αγροτική εκμετάλλευση, υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησής τους μέχρι και του
σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησής τους.
Στα αγροτικά προϊόντα συμπεριλαμβάνονται τα προϊόντα του εδάφους, της
κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της
αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας και της
θηραματοπονίας. Επίσης, σε αυτά συγκαταλέγονται και όλα τα προϊόντα που
προέρχονται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα, όπως και από τη διαχείριση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100kw και τη λειτουργία αγροτουριστικών
μονάδων, οι οποίες εμπίπτουν στις μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις αφού
δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς της οικονομίας πέραν της αγροτικής.

3.5. Αγροτική Δραστηριότητα
Σύμφωνα με το Ν.3874/20106 άρθρο 2, παράγραφος στ’, αγροτική δραστηριότητα
θεωρείται κάθε επαγγελματική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους τομείς
της αγροτικής οικονομίας που αποσκοπούν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 360/26071/1.3.2016 για την
απόδειξη της Αγροτικής Δραστηριότητας απαιτούνται το αντίγραφο της τελευταίας
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο εκκαθαριστικό Φόρου
Εισοδήματος, βεβαίωση αποδοχών ή ένσημα ΙΚΑ για τους δασεργάτες και αντίγραφα
εργοσήμων για τους εργάτες γης, για το αντίστοιχο έτος με αυτό της Δήλωσης
Φορολογίας Εισοδήματος, όπως, επίσης και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ΙΚΑ ή
ΟΓΑ.

3.6 Αγροτικό Εισόδημα
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3874/20107 ως αγροτικά εισοδήματα
αναγνωρίζονται τα κάτωθι.


Εισοδήματα που προέρχονται από την αγροτική εκμετάλλευση και τις
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια αυτής, όπως είναι η
παραγωγή, η αποθήκευση, η τυποποίηση, η συσκευασία και η εν γένει

6
7

Ν. 3874/2010 « Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», άρθρο 2.
Ν. 3874/2010 « Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», άρθρο 2.
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τοποθέτηση των προϊόντων μέχρι και στάδιο της χονδρικής και λιανικής
πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που προκύπτουν από την ίδια την
αγροτική εκμετάλλευση, καθώς και από την πρώτη χωρική ή οικοτεχνική
μεταποίησή τους.


Εισοδήματα που προκύπτουν από την θαλάσσια αλιεία και την αλιεία
εσωτερικών υδάτων ( η υπερπόντια αλιεία αποτελεί εξαίρεση), την
σπογγαλιεία, την οστρακαλιεία, τη δασοπονία, την υδατοκαλλιέργεια και τη
θηραματοπονία.



Εισοδήματα που αποκτώνται από επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία
σχετίζεται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ισχύ έως
100KW.



Εισοδήματα τα οποία προέρχονται από τη λειτουργία αγροτουριστικών
μονάδων (έως 10 δωματίων).



Εισοδήματα που προέρχονται από αγροτική εργασία τόσο σε δασαρχεία όσο
και σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων.



Οι αγροτικές ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις επί της παραγωγής.

Αντιθέτως τα εισοδήματα που δεν προσμετρώνται στο αγροτικό εισόδημα
προέρχονται από


Την απασχόληση σε εμπορικές , βιοτεχνικές, βιομηχανικές επιχειρήσεις



Ελεύθερα επαγγέλματα



Μισθωτές υπηρεσίες



Κάθε μορφής εξαρτημένη εργασία



Συντάξεις

Επιπλέον, με βάση το άρθρο 3 του ν.3874/20108 δεν προσμετρώνται στο συνολικό
εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό, τα οποία είναι

8



Τα εισοδήματα από ακίνητα



Εισοδήματα από κινητές αξίες (μερίσματα, ομολογίες, χρεόγραφα κ.α.)



Τόκοι καταθέσεων

Ν. 3874/2010 « Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», άρθρο 3.
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Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων,
αμοιβές και ποσοστά (εξαιρούνται οι μισθοί) των μελών του διοικητικού
συμβουλίου νομικών προσώπων.



Επιδόματα που παραχωρούνται σε ανέργους, πολύτεκνους και όλα τα
προνοιακά επιδόματα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης Μ.Α.Α.Ε.
με αριθμό πρωτοκόλλου: 360/26071/1.3.2016 για τον υπολογισμό του Αγροτικού
εισοδήματος συγκρίνεται το καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό Αγροτικής
Δραστηριότητας σε σχέση με το συνολικό καθαρό κέρδος με λογιστικό
προσδιορισμό. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον υπολογισμό του είναι τα
εξής


Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1



Το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος και αντίγραφο της
Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
έντυπο Ε3 του ίδιου έτους, στο οποίο θα απεικονίζεται η αγροτική
επιχειρηματική

δραστηριότητα

(έσοδα-έξοδα,

κ.λπ.)

της

αγροτικής

εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου.

3.7 Μητρώο Αγροτών
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3874/20109 κάθε ενήλικο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, το οποίο ασκεί αγροτική δραστηριότητα, δηλαδή, επαγγελματική
δραστηριότητα σ ’έναν από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, ή κατέχει
αγροτική εκμετάλλευση, οφείλει να εγγραφεί υποχρεωτικά στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σκοπός της δημιουργίας του Μ.Α.Α.Ε. είναι η ολική καταγραφή των
επαγγελματιών αγροτών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι αποδεδειγμένα
ασκούν νομίμως αγροτική δραστηριότητα ή είναι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.

9

Ν. 3874/2010 « Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», άρθρ. 1
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Όσον αφορά τη διαδικασία εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του
Ν.3874/2010 οι επαγγελματίες αγρότες και οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων
οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μηχανογραφικό έντυπο αίτησης στις
περιφερειακές διευθύνσεις του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) στις οποίες
ανήκουν, ανεξαρτήτως αν είναι δικαιούχοι ή μη ενιαίας ενίσχυσης για να
ολοκληρωθεί η ένταξή τους στο Μ.Α.Α.Ε.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3874/201010 για τα φυσικά
πρόσωπα, τα οποία είναι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης και δεν είναι
επαγγελματίες αγρότες, η εγγραφή τους στο Μητρώο πραγματοποιείται στην
περιφερειακή διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται
η Δ.Ο.Υ στην οποία υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση, ενώ η εγγραφή των
νομικών προσώπων, οι οποίοι είναι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων γίνεται στην
περιφερειακή διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην οποία έχουν την έδρα τους.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι παραλείψουν να υποβάλλουν ή
συμπληρώσουν την αίτηση με ανακριβή στοιχεία θα υποστούν εκπτώσεις από τα
ευεργετήματα που παρέχονται στους αγρότες ή τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπως
προβλέπεται από το άρθρο 78 του Ν.2960/2001. Ανάλογες συνέπειες προβλέπονται
και για την εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο εκτός εάν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας, οπότε επιτρέπεται η άρση αυτών των συνεπειών εάν αυτό καθίσταται
εφικτό.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3874/201011 η ενημέρωση του Μ.Α.Α.Ε
πραγματοποιείται μέσω α) των στοιχείων που δηλώνονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., β)
του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, γ) της αίτησης για την
Ενιαία Ενίσχυση, δ) διαφόρων φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (Ε.Λ.Γ.Α.) και ε) άλλων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων όπως η
Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ε.ΣΤΑ), το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο

10
11

Ν. 3874/2010 « Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», άρθρ. 4
Ν. 3874/2010 « Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», άρθρ.5
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Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το Κοινοτικό Αλιευτικό
Μητρώο12.

3.8 Ταξινόμηση των αγροτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Σύμφωνα με τους Νιφορόπουλο & Παπαδημητρίου (2017), όσα άτομα ασκούν
αγροτική δραστηριότητα και έχουν κατοχυρώσει σύμφωνα με το νόμο την αγροτική
τους ιδιότητα, ταξινομούνται στις διάφορες κατηγορίες βάσει διαφορετικών
κριτηρίων με τον ακόλουθο τρόπο.


ο νομικός τύπος βάσει του οποίου ασκείται η αγροτική δραστηριότητα. Ο
όρος νομικός τύπος αναφέρεται της διαφορετικές μορφές και εκφάνσεις της
αγροτικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, μπορεί να είναι ατομικές
επιχειρήσεις,

ομάδες

παραγωγών,

αγροτικοί-δασικοί

συνεταιρισμοί,

εταιρικές μορφές (π.χ. Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη εταιρία, Ανώνυμη
Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία)
(Νιφορόπουλος, Παπαδημητρίου,2017).


Η διάκριση που προτείνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την
διάκριση αυτή προκύπτουν 3 κατηγορίες, οι οποίες είναι α) οι επαγγελματίες
αγρότες, οι οποίοι μπορεί να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, β) οι μη
επαγγελματίες αγρότες, μόνο φυσικά πρόσωπα και γ) οι εταιρίες με αγροτική
εκμετάλλευση. Ωστόσο είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως ο διαχωρισμός, ο
οποίος προτείνεται από το υπουργείο βασίζεται στο άρθρο 1 και 2 του
Ν.3874/2010

«Μητρώο Αγροτών

και

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων»

(Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου, 2017).


Η διάκριση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
αναγνωρίζει δύο βασικές κατηγορίες αγροτών, α) της ενεργούς αγρότες και
β) της μη ενεργούς αγρότες. Η βασική διαφορά των ενεργών αγροτών από της
μη ενεργούς αγρότες αφορά στο δικαίωμα των πρώτων να λαμβάνουν
άμεσες ενισχύσεις (επιδοτήσεις)

(Νιφορόπουλος, παπαδημητρίου,2017).

Σύμφωνα με το άρθρο 1της Υπουργικής Απόφασης 104/7056/21-01-2015
ενεργοί γεωργοί θεωρούνται οι γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν κατά το
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προηγούμενο οικονομικό έτος ενισχύσεις άνω των 5.000€, εφόσον
αποδεικνύεται ότι το ετήσιο ποσό από της άμεσες ενισχύσεις είναι 5%
τουλάχιστον των συνολικών εσόδων που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές
δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος για το οποίο
υπάρχουν στοιχεία (Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου,2017).


Η διάκριση που προτείνει ο Ε.Φ.Κ.Α/ Ο.Γ.Α.

Ο Ε.Φ.Κ.Α./Ο.Γ.Α.

αναγνωρίζει τρεις βασικές κατηγορίες: α) της ασφαλισμένους στον φορέα, οι
οποίοι παράλληλα κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση αλλά και γενικότερα
αγροτικό εισόδημα, β) της ασφαλισμένους στον φορέα, οι οποίοι δεν
κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση αλλά ταυτόχρονα αποτελούν μέλη της
οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης και γ) τα πρόσωπα που
απασχολούνται ως εργάτες γης και τα οποία ασφαλίζονται με την διαδικασία
του εργόσημου (Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου, 2017).

3.9 Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
Κάθε γεωργός έχει τη δυνατότητα να υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
ανεξαρτήτως του καθεστώτος στο οποίο υπάγεται. Μέσω της αίτησης ουσιαστικά οι
αγρότες όλων των καθεστώτων μπορούν στηριχθούν από τις άμεσες ενισχύσεις με
μοναδική προϋπόθεση να διατηρούν την ιδιότητά τους ενεργή «ενεργός αγρότης»
(Νιφορόπουλος & Παπαδημηρίου,2017).
Η

αίτηση

ενίσχυσης

υποβάλλεται

αποκλειστικά

στην

ιστοσελίδα

του

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ( www. Opekepe.gr), μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου. Μέσω της διαδικασίας γίνεται και ο έλεγχος – ταυτοποίηση
τις γεωγραφικής θέσης του γεωργού (η έδρα του) αλλά και η επικαιροποίηση των
στοιχείων του που είναι ήδη καταχωρημένα από την εφορία (taxisnet). Η υποβολή
της ενιαίας αίτησης είναι υποχρεωτική για όλους τους αγρότες προκειμένου να τους
καταβληθεί το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που τους αντιστοιχεί.
Ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ οι παραγωγοί
υποχρεούνται να υποβάλλουν και τη δήλωση Καλλιέργειας και Εκτροφής των Ζώων
τους στον ΕΛΓΑ.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που δημοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
για το έτος 2017 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ήταν στις 15
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Μαΐου του 2017 και τυχόν τροποποιήσεις γίνονταν δεκτές έως τις 31 Μαΐου του
201713.

3.10 Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
Ο οργανισμός ο οποίος παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα είναι ο Ε.Λ.Γ.Α. Σκοπός της δημιουργίας του είναι η
προστασία της ασφάλειας της φυτικής παραγωγής από ζημίες που προέρχονται από
έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είναι το χαλάζι, οι πλημμύρες κ.α., η ασφάλιση του
ζωικού κεφαλαίου από ζημίες που προέρχονται από όλες σχεδόν τις περιπτώσεις
(φυσική καταστροφή, ασθένεια ή κάποια άλλη πάθηση), η ενεργητική ασφάλεια του
φυτικού κεφαλαίου παραγωγής από τον παγετό και το χαλάζι.

3.11 Ενεργός Αγρότης
«Ενεργός Αγρότης» είναι η ορολογία, την οποία χρησιμοποίησε η επιτροπή της
Ε.Ε. με σκοπό να διασφαλίσει τις ενισχύσεις (άμεσες και έμμεσες). Πιο
συγκεκριμένα, από το 2015 και έπειτα θεσπίστηκαν κανόνες που είχαν ως στόχο να
διασφαλίσουν τους πραγματικά ενεργούς γεωργούς. Για να μπορέσει, λοιπόν, ένας
γεωργός να λάβει άμεση ενίσχυση (επιδότηση) θα πρέπει να θεωρείται ενεργός
αγρότης.
Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμόν 104/705614, άρθρο, 3, που εκδόθηκε στις
22/1/2015 ενεργοί γεωργοί θεωρούνται οι γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν άμεσες
ενισχύσεις έως και 5.000€ κατά το προηγούμενο έτος. Ωστόσο αυτοί που κατά την
προηγούμενη

χρονιά

έλαβαν

άμεσες

ενίσχυσες

μεγαλύτερες

των

5000€

αναγνωρίζονται ως ενεργοί γεωργοί εφόσον αποδεικνύουν ότι το σύνολο του ποσού
από τις άμεσες ενισχύσεις καλύπτει τουλάχιστον το 10% του συνόλου των εσόδων
που προήλθαν από μη αγροτικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο έτος.
Αντιθέτως ως ενεργοί γεωργοί δεν αναγνωρίζονται οι γεωργοί των οποίων οι
εκτάσεις που δήλωσαν συμπεριλαμβάνουν και εκτάσεις, οι οποίες διατηρούν από τη
φύση τους τις κατάλληλες προϋποθέσεις για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς να απαιτείται
η ελάχιστη γεωργική ενασχόληση του αγρότη με αυτές.

13
14

www.opekepe.gr
Υπουργική Απόφαση 104/7056, άρθρο, 3, 22/1/2015
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Επίσης, στην περίπτωση που ο γεωργός ανήκει στην αρνητική λίστα, δηλαδή,
διευθύνει αερολιμένες, σιδηροδρομικές εταιρίες, δίκτυα ύδρευσης, κτηματομεσιτικές
εταιρίες, γήπεδα – υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας, και έλαβε το προηγούμενο έτος
άμεσες ενισχύσεις μεγαλύτερες των 5000€ για να θεωρηθεί ενεργός αγρότης πρέπει
να αποδείξει ότι:





Το ποσό των άμεσων ενισχύσεων ετησίως είναι 5% τουλάχιστον των
συνολικών εσόδων που προέρχονται από μη γεωργικές δραστηριότητες .
Τα έσοδα από τις αγροτικές δραστηριότητες αποτελούν τουλάχιστον το 1/3
των συνολικών εσόδων.
Ο κύριος επιχειρηματικός ή εταιρικός σκοπός συνίσταται στην άσκηση
γεωργικής δραστηριότητας.
Ελέγχεται κάθε έτος βάσει των δεδομένων που τηρεί το υπουργείο
οικονομικών.

3.12 Άμεσες Ενισχύσεις
Σύμφωνα με τον κανονισμό 1307/201315 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι
Άμεσες Ενισχύσεις περιλαμβάνουν:


Τη Βασική Ενίσχυση



Τη Πράσινη Ενίσχυση



Τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση



Την Ενίσχυση για Μικροκαλλιεργητές



Την Ενίσχυση για Γεωργούς νεαρής ηλικίας



Τα ειδικά μέτρα που αφορούν την Ενίσχυση στα Νησιά του Αιγαίου



Τα μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο

οργανισμός

Πληρωμών

και

Ελέγχου

Κοινοτικών

Ενισχύσεων

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) κάτω από την εποπτεία του
υπουργείου Γεωργίας ορίστηκε υπεύθυνος για την πληρωμή των αγροτικών
κονδυλίων (ενισχύσεις). Αποδέκτες αυτών των ενισχύσεων είναι τόσο οι αγρότες και
οι κτηνοτρόφοι όσο και οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην γεωργία (μεταποιούν,
τυποποιούν κ.λπ.).
Σύμφωνα με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Αρ. Πρωτ. 29805/2017) δεν επιτρέπεται η
χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων σε γεωργούς, των οποίων το σύνολο του ποσού το
οποίο δικαιούνται ως ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 250€, αφού προηγουμένως έχουν
συμψηφιστεί «για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της
15

Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπ’ αριθμό 1307/2013
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εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων, για δεδομένο ημερολογιακό έτος». Η εξαίρεση
αυτή δεν αφορά γεωργούς με έδρα τα μικρά νησιά του Αιγαίου.

3.13 Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης
Με βάση το άρθρο 11 της Υπουργικής Απόφασης 104/7056/201516 με τον όρο
«δικαίωμα βασικής ενίσχυσης» νοείται ο άυλος τίτλος, ο οποίος συνδέεται με
ορισμένη επιλέξιμη έκταση και ο οποίος γεννά το δικαίωμα καταβολής ενίσχυσης,
ίσης με τη μοναδιαία αξία των δηλωθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Τα
δικαιώματα ενίσχυσης συνιστούν ουσιαστικά δικαίωμα υπό αίρεση για τη χορήγηση
ενίσχυσης από την Ε.Ε.
Τα δικαιώματα, σύμφωνα με τον κανονισμό 1307/201317 της Ε.Ε,. δίνεται η
δυνατότητα στον κάτοχό τους να τα μισθώσει ή ακόμα και να τα μεταβιβάσει ύστερα
από πώληση ή οποιαδήποτε άλλου τύπου μεταβίβαση (κληρονομία) είτε αυτά
συνοδεύονται από γη είτε όχι. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων πραγματοποιείται
στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω της συμπλήρωσης του ειδικού υποδείγματος (Φ1, Φ2
κλπ.) ανάλογα με την περίπτωση.

3.14 Συμπεράσματα
Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης του παρόντος κεφαλαίου καταλήγουμε ότι η
Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι η πολιτική που θέσπισε η Ε.Ε. για τα κράτη – μέλη
της, ορίζοντας ενιαίους κανόνες και παρέχοντας οικονομικές ενισχύσεις με σκοπό την
στήριξη των αγροτών και τον εκσυγχρονισμό τους. Για να εξασφαλιστεί η παροχή
αυτών των ενισχύσεων είναι απαραίτητες τόσο η υποβολή της ενιαίας αίτησης
ενίσχυσης από τον αγρότη στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όσο και η διατήρηση της αγροτικής
του ιδιότητας ενεργή. Αυτές οι άμεσες ενισχύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνουν διαφορετικές κατηγορίες ενισχύσεων
πουαφορούν στην εξασφάλιση ενός σταθερού εισοδήματος, στον εκσυγχρονισμό με
σκοπό την αύξηση της παραγωγής, καθώς και σε μέτρα στήριξης της αγοράς. Για να
θεωρηθεί, ωστόσο, ένας αγρότης επαγγελματίας και να είναι αποδέκτης της Κ.Α.Π.,
βάσει του ν.3874/2010 πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία
σχετίζονται με την κατοχή αγροτικής εκμετάλλευσης, την επαγγελματική
ενασχόλησή του (30% του συνολικού χρόνου εργασίας κάθε έτος), τη διαμόρφωση
16
17

Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμό 104/7056/2015, άρθρο 11
Κανονισμός της Ε.Ε. υπ’ αριθμό 1307/2013
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του εισοδήματός του (50% από αγροτική δραστηριότητα), την ασφάλιση του ίδιου
και της εκμετάλλευσης του στον μοναδικό οργανισμό που παρέχει κάλυψη στις
αγροτικές εκμεταλλεύσεις Ε.Λ.Γ.Α., την τήρηση λογιστικών βιβλίων και την
υποχρεωτική ένταξή του στο μητρώο αγροτών. Τέλος, όλοι οι επαγγελματίες αγρότες,
σύμφωνα, λοιπόν, με την ισχύουσα νομοθεσία, κατηγοριοποιούνται με βάση τις
διαφορετικές μορφές αγροτικής δραστηριότητας που ασκούν, τη διάκριση του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τη διάκριση της Ε.Ε. και τη διάκριση βάσει του
φορέα ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α/Ο.Γ.Α).
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΓΡΟΤΩΝ
4.1 Εισαγωγικά
Ο τρόπος φορολόγησης που επιλέγει να εφαρμόσει κάθε κράτος είναι υψίστης
σημασίας για τους πολίτες που διαμένουν στο κράτος αυτό. Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα
παρουσιαστούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για να γίνει κατανοητός ο τρόπος
που αντιμετωπίζονται φορολογικά οι αγρότες στην Ελλάδα με βάση τις τελευταίες
αλλαγές που ξεκίνησαν από το ν.4174/2013 και συνεχίστηκαν από πολλές
τροποποιήσεις και άλλων νόμων. Οι αγρότες αποτελούν μια ομάδα πολιτών που
βρίσκεται σε μια από τις πρώτες γραμμές της οικονομίας της χώρας, αφού ένα πολύ
σημαντικό τμήμα του πληθυσμού ασχολείται με τον αγροτικό τομέα, ο οποίος
επηρεάζει σημαντικά τη γενικότερη διαμόρφωση της οικονομίας της.

4.2 Καθεστώς Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με τον νόμο 4174/201318 άρθρο 10 «Εγγραφή στο Φορολογικό
Μητρώο», όπως αυτός τροποποιήθηκε ΠΟΛ. 1178/11.8.2015 κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που αποσκοπεί να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα (στην περίπτωσή
μας αγροτική) υποχρεούται να εγγραφεί στο φορολογικό Μητρώο. Από την
διαδικασία αυτή αποδίδεται ένας μοναδικός αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
στον κάθε φορολογούμενο.
Σε μία «ατομική επιχείρηση» το Α.Φ.Μ. του φυσικού προσώπου ιδιώτη είναι ίδιο
με το Α.Φ.Μ. του φυσικού προσώπου επιχειρηματία, ενώ τα νομικά πρόσωπα
διατηρούν διαφορετικό Α.Φ.Μ. Για την απόκτηση του Α.Φ.Μ. φυσικά και νομικά
πρόσωπα

υποβάλλουν

τα

έντυπα

Μ1

και

Μ3

αντίστοιχα.

Ακολούθως,

συμπληρώνονται τα υπόλοιπα έντυπα Μ2,Μ4, Μ5 κτλ., μέσα από τα οποία
δηλώνονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας, η έδρα, οι εγκαταστάσεις, οι
αποθήκες, τα μέλη κοκ.

Ν. 4174/2013 άρθρο 10 Εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.
1178/11.8.2015
18
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Ταξινόμηση των αγροτών με βάση το καθεστώς Φ.Π.Α.19
Βάσει του Ν.2859/200020 άρθρο 41 οι κατηγορίες των αγροτών, οι οποίες
προκύπτουν βάσει του καθεστώτος του Φ.Π.Α. στο οποίο ανήκουν είναι οι εξής:


Αγρότες κανονικού καθεστώτος. Όσοι υπάγονται σ’ αυτήν την κατηγορία οι
πωλήσεις τους επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., επιπλέον, πληρώνουν Φ.Π.Α. στις
αγορές αγροτικών εφοδίων, υποβάλλουν δηλώσεις κάθε τρίμηνο ώστε να
καταβάλλουν ή να αιτηθούν επιστροφή Φ.Π.Α. Ο υπολογισμός του Φ.Π.Α.
υπολογίζεται βάσει του Φ.Π.Α. Εκροών – του Φ.Π.Α. εισροών.



Αγρότες Ειδικού Καθεστώτος. Στη συγκεκριμένη κατηγορία οι πωλήσεις των
αγροτών δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.



Οι αγρότες, οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς Φ.Π.Α. ή λειτουργούν
ως αφανείς. Τα άτομα αυτά δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. στις πωλήσεις
τους αλλά καταβάλλουν Φ.Π.Α στα αγροτικά εφόδια, τα οποία αγοράζουν
χωρίς όμως να δικαιούνται επιστροφή Φ.Π.Α. ανάλογα με τις πωλήσεις τους
γιατί δεν ανήκουν στην κατηγορία του ειδικού καθεστώτος.



Επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους και χρησιμοποιούν μόνο ένα πλοίο
κάτω των 6 μέτρων εξαιρούνται από το Φ.Π.Α. καθώς θεωρούνται μικρές
επιχειρήσεις.

4.3 Δηλώσεις μετάταξης αγροτών από το κανονικό στο ειδικό
καθεστώς21
Πολλοί αγρότες από τη 1 Ιανουαρίου του 2017 προσχώρησαν αναγκαστικά στο
κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., λόγω του ότι οι επιδοτήσεις υπερέβαιναν τις 5000€ και
οι οποίες συνυπολογίστηκαν και με άλλες επιδοτήσεις των οποίων η αποπληρωμή
στους δικαιούχους έγινε μέσα στο 2016. Στους προαναφερθέντες αγρότες δίνεται η
δυνατότητα να επιστρέψουν στην κατηγορία του ειδικού καθεστώτος εάν ταυτόχρονα
ισχύουν και οι εξής παράμετροι:


Οι πωλήσεις τις οποίες πραγματοποιούν δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις
15000€.

19

www.taxheaven.gr
Ν.2859/2000, Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, άρθρο 41
21
www.taxheaven.gr
20
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Η αγροτική εκμετάλλευσή τους δεν θα πρέπει να υπάγεται σε οποιαδήποτε
εταιρική μορφή ή ακόμη και σε αγροτικό συνεταιρισμό.



Δεν θα πρέπει να προχωρούν σε πώληση των αγροτικών τους προϊόντων, τα
οποία προηγουμένως τα έχουν επεξεργαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά και
βιοτεχνικά πρότυπα.



Δεν θα πρέπει να ασκούν ταυτόχρονα άλλο επάγγελμα από το οποίο
υποχρεούνται να τηρούν λογιστικά βιβλία βάση της κείμενης νομοθεσίας.



Δεν θα πρέπει να διαθέτουν οι ίδιοι τα αγροτικά τους προϊόντα σε λαϊκές
αγορές ή μέσω του δικού τους καταστήματος ή πραγματοποιώντας εξαγωγές
στο εξωτερικό.

4.4 Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων22
Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1003/31.12.2014 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.
1263/3.12.2015 όσοι αγρότες εντάσσονται ξανά στο ειδικό καθεστώς ενώ έχουν
πραγματοποιήσει παράδοση αγροτικών προϊόντων με Φ.Π.Α., υποχρεούνται έως την
15/6/2017 να εκδώσουν πιστωτικά τιμολόγια ώστε να επιστραφεί το εισπραχθέν από
αυτούς Φ.Π.Α. στους συμβαλλόμενους.
Όσοι αγρότες ήταν αρχικά ενταγμένοι στο κανονικό καθεστώς αλλά λόγω των
διάφορων αλλαγών στα κριτήρια των ενισχύσεων επέλεξαν και επανεντάχθηκαν στο
ειδικό καθεστώς, έχουν διορία έως τις 30/6/2017 να υποβάλλουν τη δήλωση Φ.Π.Α.
και να καταβάλλουν τον ανάλογο φόρο που προκύπτει από οποιεσδήποτε παραδόσεις
πραγματοποίησαν έως 12/5/2017.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1201/28.12.2016 όλοι οι αφανείς ανένταχτοι αγρότες, οι
οποίοι πραγματοποιούν μόνο λιανικές πωλήσεις ή ακόμη και αν πραγματοποιούν
παραδόσεις σε άλλους, οι οποίοι είναι υποκείμενοι στο φόρο από 1.1.2107,
εγγράφονται υποχρεωτικά στο ειδικό καθεστώς.

4.5 Υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς2324
Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4410/201625, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τη
1.1.2017 αλλά και της παραγράφου 3γ του άρθρου 16 του Ν.4467/201726 κρίνεται
22

www.taxheaven.gr
www.e-forologia.gr
24
www.taxheaven.gr
25
Ν.4410/2016, άρθρο 41 Αναμόρφωση του Ειδικού Καθεστώτος Φ.Π.Α. Αγροτών.
26
Ν.4467/2017, άρθρο 16 Διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και τελών φορολογίας.
23
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υποχρεωτική η ένταξη του αγρότη στο κανονικό καθεστώς όταν ισχύουν οι εξής
περιπτώσεις:
Όταν η αξία των αγροτικών παραδόσεων που πραγματοποίησε ο αγρότης ή ακόμη
και άλλες αγροτικές υπηρεσίες που παρείχε προς άλλους ξεπερνούν τις 15000€, τότε
εντάσσεται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς. Το ίδιο ισχύει και όταν οι
επιδοτήσεις που εισπράττει ξεπερνούν τις 15000€.
Το όριο των 15000€ συμπεριλαμβάνει τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων/
παροχή αγροτικών υπηρεσιών τόσο σε άτομα/ υπηρεσίες υποκείμενα στο φόρο όσο
και σε μη υποκείμενα. Η παροχή αγροτικών υπηρεσιών (πληρωμή εργοσήμου)
αποτελεί ένα νέο στοιχείο το οποίο προστίθεται στον συνυπολογισμό του τζίρου
(15000€).
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1201/28.12.2016 στον υπολογισμό του ορίου των 5000€
από επιδότηση συνυπολογίζονται όλα τα είδη άμεσων ενισχύσεων εκτός από τα
μέτρα για κρατικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στη διενέργεια επένδυσης ή τυχόν
αποζημίωσης προερχόμενης από τον Ε.Λ.Γ.Α.
Μεγάλη διαφορά υπάρχει στον προσδιορισμό του ορίου των ενισχύσεων μεταξύ
των ετών 2017 και 2018. Για το έτος 2017, το οποίο θεωρείται ένα μεταβατικό
στάδιο, υπολογίζονται μόνο τα ποσά των ενισχύσεων, τα οποία αφορούν το έτος
2016, ενώ από τη 1.1.2018 θα προσμετρώνται στον υπολογισμό των επιδοτήσεων που
καταβλήθηκαν το σύνολο αυτών, είτε αυτά αφορούν το 2017 είτε ακόμη και
προγενέστερα έτη 2015/2016.
Παράδειγμα Α (Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου, 2017)
Αγρότης (Α) εισέπραξε το 2016 τα εξής χρηματικά ποσά


18/04/2016 εξόφληση βασικής ενίσχυσης για το έτος 2015

284,09€



18/04/2016 πράσινη ενίσχυση για το έτος 2015

1.460,82€



18/07/2016 συνδεδεμένη ενίσχυση για το έτος 2015

1.900,00€



20/10/2016 βασική ενίσχυση για το έτος 2016

2.175,48€



09/12/2016 εξόφληση βασικής ενίσχυσης για το έτος 2016

864,78€



09/12/2016 πράσινη ενίσχυση για το έτος 2016

1.460,62€
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Το σύνολο των επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν το 2016 είναι ίσο με 8.145,79€.
Άρα ο αγρότης (Α) δεν υποχρεούται να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ διότι
οι επιδοτήσεις οι οποίες αφορούσαν το έτος του 2016 ήταν 4.500,88€
Παράδειγμα Β (Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου, 2017)
Αγρότης (Β) εισέπραξε το 2017 τα εξής χρηματικά ποσά


21/04/2017 εξόφληση βασικής ενίσχυσης για το έτος 2016

284,09€



21/04/2017 πράσινη ενίσχυση για το έτος 2016

1.460,82€



28/07/2017 συνδεδεμένη ενίσχυση για το έτος 2016

1.900,00€



27/10/2017 βασική ενίσχυση για το έτος 2017

2.175,48€



15/12/2017 εξόφληση βασικής ενίσχυσης για το έτος 2017

864,78€



15/12/2017 πράσινη ενίσχυση για το έτος 2017

1.460,62€

Το σύνολο των επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν το 2017 είναι ίσο με 8.145,79€.
Άρα ο αγρότης (Β) από 01/01/2018 είναι υποχρεωμένος να ενταχθεί στο κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ διότι οι επιδοτήσεις εισέπραξε κατά το 2017 ξεπερνούν το όριο των
5000€ , διότι για το 2017 και μετέπειτα προσμετράται το σύνολο αυτών.
Ανεξάρτητα από τα αριθμητικά κριτήρια ο αγρότης υποχρεωτικά εντάσσεται στο
κανονικό

καθεστώς

όταν

ισχύουν

τα

κάτωθι

κριτήρια

(Νιφορόπουλος,

Παπαδημητρίου, 2017):


Το άτομο-αγρότης ασκεί τις αγροτικές του δραστηριότητες με την μορφή

εταιρίας (Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) ή ακόμη και με τη μορφή αγροτικού
συνεταιρισμού.


Ο αγρότης ο οποίος προβαίνει σε πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής

του έχοντας υποστεί επεξεργασία αντίστοιχη με προϊόντα αντίστοιχων βιομηχανικών
ή βιοτεχνικών προτύπων υποχρεούται να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, καθώς τα
προϊόντα αυτά υπάγονται στο Φ.Π.Α.


Ο αγρότης ο οποίος ασκεί ταυτόχρονα και άλλη δραστηριότητα οικονομικής

φύσης από την οποία υποχρεούται να τηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα βάσει νόμου.
Παραδείγματα επαγγελματιών που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς: α) αγρότες
που παράλληλα διαχειρίζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, β) αγροτουριστικές
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μονάδες, γ) όχι μόνο επαγγελματίες που από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους
υπάγονται

στο

Φ.Π.Α.

αλλά

ακόμη

και

κατηγορίες

επαγγελματιών

που

απαλλάσσονται, όπως οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, δ) όσοι παρέχουν αγροτικές
υπηρεσίες με το αγροτικό τους μηχάνημα.


Όσοι αγρότες διαθέτουν οι ίδιοι τα προϊόντα παραγωγής τους είτε από τους

πάγκους των λαϊκών αγορών είτε από δικά τους καταστήματα (π.χ. οπωροπωλεία),
είτε ακόμη εξάγοντάς τα, υποχρεούνται να καταταχθούν στο κανονικό καθεστώς.

4.6 Ασφάλιση Αγροτών – Ασφαλιστικές Εισφορές27
Φορέας ασφάλισης
Σε συνέχεια των διατάξεων του Ν.4387/201628, όλοι οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ
από 01/01/2017

υπάγονται στο υπερ-ταμείο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής

Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α).
Πιο αναλυτικά και

συγκεκριμένα με βάση το

άρθρο 40

όλοι οι αγρότες,

μελισσοκόμοι, αλιείς, πτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι, όλοι οι ενταγμένοι ως

νέοι

Αγρότες, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες τελευταίας 5ετίας, όλοι όσοι κατέχουν
φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100kw προερχόμενα από προγράμματα
επιδοτήσεων, τα μέλη αγροτικών συνεταιρισμών , οι εργάτες

μεταποιητηρίων -

τυποποιητηρίων αγροτικών προϊόντων, οι σύζυγοι και τα τέκνα μιας οικογενειακής
αγροτικής εκμετάλλευσης, μοναχοί οι οποίοι οικειοθελώς εντάχθηκαν στο καθεστώς
ασφάλισης ΟΓΑ και οι πωλητές αγροτικών προϊόντων σε λαϊκές αγορές, όλες οι
προαναφερθείσες κατηγορίες υπάγονται από 1-1-2017 στο καθεστώς ασφάλισης του
νέου φορέα ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.
Εν αντιθέσει με βάση το άρθρο 41 του Ν.4387/201629 εξαιρούνται από την
ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. οι ακόλουθες δύο κατηγορίες :
Όλοι οι κάτοχοι αγροτουριστικών μονάδων (χωρητικότητας έως 10 δωμάτια) ή
κύριων καταλυμάτων (χωρητικότητας έως 5 δωμάτια) οι οποίοι ταυτόχρονα είναι
ενταγμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Όλοι οι ανειδίκευτοι αγρεργάτες ( άτομα τα οποία εργάζονται στην ζωική και
φυτική παραγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.3518/2016).
27

www.efka.gov.gr
Ν.4387/2016,άρθρο 40 Εισφορές Ασφαλισμένων στον Ο.Γ.Α.
29
Ν.4387/2016,άρθρο 41 Ασφαλιστικές Εισφορές Υγειονομικής Περίθαλψης.
28
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Όσων αφορά την τελευταία κατηγορία ασφαλισμένων (δηλαδή του εργάτες γης οι
οποίοι πληρώνονται με τη μορφή του εργοσήμου ) με βάση τις ισχύουσες διατάξεις
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν τις υποχρέωση να καταβάλουν μηνιαία τις εισφορές οι οποίες
αφορούν τον κλάδο ασφάλισης τους (καθώς αναγνωρίζονται ως μισθωτοί)
.Ουσιαστικά οι εργοδότες – επιχειρηματίες αγρότες έχουν την υποχρέωση να
καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές μέσα από τους κωδικούς του Ε.Φ.Κ.Α.
Ασφαλιστικές εισφορές
Για να υπολογιστεί η ασφαλιστική εισφορά ενός ατόμου που ασκεί αγροτική
δραστηριότητα (το ίδιο ισχύει για όποιον υπαγόταν στον ΟΓΑ) χρησιμοποιείται το
Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς. Πιο συγκεκριμένα οι
ασφαλιστικές εισφορές ανά μήνα τις οποίες πρέπει να καταβάλει το άτομο
προσδιορίζονται από την διαίρεση του Καθαρού Φορολογητέου Εισοδήματος δια του
αριθμού των μηνών του χρόνου ( 12 ).
Ως ελάχιστο μηνιαία εισόδημα υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς που
πρέπει να καταβάλλεται ανά μήνα υπολογίζεται από το 70% του βασικού μισθού ενός
άγαμου μισθωτού (με ηλικία 25 έτη και άνω) άρα (70%*586,08€ = 410,26€/μήνα)
(Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου, 2017).
Ενώ ως μέγιστο μηνιαία εισόδημα υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς που
πρέπει να καταβάλλεται ανά μήνα υπολογίζεται από το 10πλάσιο του βασικού μισθού
ενός άγαμου

μισθωτού (με ηλικία 25 έτη και άνω) άρα (10*586,08€ =

5860,80€/μήνα) (Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου, 2017).
Ως έτος βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται υπόψη το
τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει επέλθει εκκαθάριση. Ένα σημείο το
οποίο θα πρέπει να επισυναφθεί είναι το γεγονός πως οι ασφαλιστικές εισφορές
αγροτών θα εναρμονιστούν πλήρως με τις εισφορές των επαγγελματιών από τους
υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας μας. Παρόλα αυτά η εναρμόνιση αυτή δεν
πραγματοποιείται αυτομάτως από 1/1/2017 αλλά σταδιακά μέσα από μια μεταβατική
περίοδο ( από 01/01/2017 έως 01/01/2022 )η οποίο μάλιστα αποτυπώνεται πλήρως
στον πίνακα ο οποίος παρατίθεται στη συνέχεια. Στον πίνακα που ακολουθεί
αναπαριστάνεται πλήρως αυτή τη μεγάλη περίοδο που θα επέλθει εν τέλει αυτή η
εξισορρόπηση των διαφορών στις ασφαλιστικές εισφορές που καλούνταν να
καταβάλουν οι επαγγελματίες (Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου, 2017).
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Πίνακας 2. Ποσοστά Ασφαλιστικών Εισφορών (Πηγή: www.taxheaven.gr)
ΚΛΑΔΟ
ΚΛΑΔΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
ΚΥΡΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΣΤΙΑΣ
ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ
14%
6,95%
0,25%
31/12/2017
ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ
16%
6,95%
0,25%
31/12/2018
ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ
18%
6,95%
0,25%
31/12/2019
ΑΠΟ 1/1/2020 ΕΩΣ
19%
6,95%
0,25%
31/12/2020
ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩΣ
19,5%
6,95%
0,25%
31/12/2021
ΑΠΟ 1/1/2022 ΚΑΙ
20%
6,95%
0,25%
ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
21,2%
23,2%
25,2%
26,2%
26,7%
27,2%

4.7 Φορολογική Κλίμακα – Φορολογικές Εκπτώσεις – Προκαταβολή
Φόρου30
Η κλίμακα με την οποία φορολογούνται άτομα τα οποία ασκούν ατομική αγροτική
δραστηριότητα (βλ. άρθρο 29, παρ.3 του Ν.4172/2013) είναι όμοια με αυτή των
μισθωτών, συνταξιούχων και ελεύθερων επαγγελματιών.
Πίνακας 3. Συγκεντρωτικός Πίνακας Φορολογικής κλίμακας (Πηγή:www.capital.gr)
Εισοδηματικά
Συντελεστές
Ποσό φόρου
Σύνολο
Όρια- κλίμακες
φορολόγησης
Εισοδήματος
κερδών
Έως 20.000€

Συνολικός
Φόρος

22%

4.400

20.000€

4.400€

Από 20.001€ έως
30.000€ (10.000€)

29%

2.900

30.000€

7.300€

Από 30.001€ έως
40.000€(10.000€)

37%

3.700

40.000€

11.000€

45%

-

>40.001€

>11.000€

Από 40.001 και
πάνω

30

www.capital.gr
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Σύμφωνα με τον Ν.3874/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4389/2016,
παρέχεται για εισοδήματα έως 20.000€ μία επιπλέον έκπτωση. Η έκπτωση αυτή
παρέχεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες και για όσους έχουν εισοδήματα
προερχόμενα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ενώ παράλληλα έχουν σαν
φορέα κύριας ασφάλισης τον Ο.Γ.Α. ( υπάρχει περίπτωση τα άτομα αυτά να μην είναι
κατ’ επάγγελμα αγρότες).
Πίνακας 4. Λίστα Έκπτωσης Αγροτών με Εισόδημα έως και 20.000€ (Πηγή: www.taxheaven.gr)
Αριθμός τέκνων αγρότη
Ποσό αφορολόγητου
Χορηγούμενη Έκπτωση
εισοδήματος
Φόρου
(στρογγυλοποίηση)
Χωρίς τέκνα ( 0 )

8.636,36€

1.900€

Ένα τέκνο ( 1 )

8.863,64€

1.950€

Δύο τέκνα ( 2 )

9.090,91€

2.000€

Τρία τέκνα ( 3 )

9.545,45€

2.100

Προκαταβολή Φόρου
Τώρα όσον αφορά την προκαταβολή του φόρου, με βάση το άρθρο 69
Ν.4172/201331 το άτομο που ασκεί αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν
του αρχικού φόρου που καλείται να καταβάλει για την προηγούμενη χρήση, επιπλέον
υπάρχει η υποχρέωση να προκαταβάλει (στο 100% του φόρου προέκυψε άνωθεν). Η
αναλογία αυτή της προκαταβολής αναφέρεται στο φόρο που αναλογεί για τα
εισοδήματα του τρέχοντος << Φορολογικού έτους>>.

4.8 Φορολογική Αντιμετώπιση Επιδοτήσεων - Αποζημιώσεων32
Οι αγροτικές αποζημιώσεις οι οποίες καταβάλλονται από Ε.Λ.Γ.Α. στον εκάστοτε
παθόντα (αγροτική δραστηριότητα) στο σύνολο τους είναι αφορολόγητες. Ο κωδικός
με τον οποίο αποτυπώνονται στον πίνακα Ε του εντύπου Ε3 είναι 909.Επιπλέον τα
ποσά τις αποζημίωσης δεν συμμετέχουν στη μετάταξη του καθεστώτος ΦΠΑ των
αγροτών.
Ν.4172/2013, άρθρο 69 Προκαταβολή του φόρου Εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.
32
www.taxheaven.gr
31
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Όλα τα είδη των επιδοτήσεων- ενισχύσεων τα οποία έχουν εισπραχθεί,
καταχωρούνται στον πίνακα Ε του εντύπου Ε3.


Κωδικός 681 αποτυπώνει το σύνολο των επιδοτήσεων



Κωδικός 904 αποτυπώνει το σύνολο των επιχορηγήσεων

Πίνακας 5. Είδη Επιδοτήσεων (Πηγή: www.taxheaven.gr)
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ
Ε3

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ

Πυλώνα
ς1
ΒΑΣΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

901

Το σύνολο τους φορολογείτε καθώς προστίθεται το
σύνολο τους στα έσοδα

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

902

Το σύνολο όταν είναι < 12.000€ παραμένει
αφορολόγητο , παρόλα αυτά φορολογούνται

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

903

μόνο όταν το σύνολο ξεπερνά τις 12.000€ και μόνο για
το υπερβάλλον ποσό

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΛΛΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

907

Δεν φορολογούνται

908

Πυλώνας
2
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΠΡΟΩΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

910
Δεν φορολογούνται
911
912

4.9 «Βιβλία Εσόδων – Εξόδων & Καταβολή Φ.Π.Α
Σύμφωνα το άρθρο 1 του Ν.4172/201333 για τον προσδιορισμό του κέρδους από
αγροτική δραστηριότητα ισχύουν οι ίδιοι νόμοι και διατάξεις που χρησιμοποιούνται
και στις περιπτώσεις όλων των υπόλοιπων ελεύθερων επαγγελμάτων. Πιο αναλυτικά,
για να προκύψει το λεγόμενο κέρδος στην αγροτική δραστηριότητα ενός Γεωργού, θα
πρέπει υπολογιστούν όλα έσοδα τα οποία προκύπτουν από την πώληση των
33

Ν.4172/2013, άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής του κώδικα φορολογίας εισοδήματος.
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αγροτικών προϊόντων – υπηρεσιών αφού αφαιρεθούν τα διάφορα έξοδα τα οποία θα
προκύψουν. Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να επισημάνουμε πως όποιες διατάξεις
του νόμου και φορολογίας χρησιμοποιούνται από την φορολογική αρχή για τους
ελεύθερους επαγγελματίες, οι ίδιες ακριβώς ακολουθούνται και για τα άτομα που
ασκούν αγροτική δραστηριότητα (Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου, 2017).
Υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων, μέσω των οποίων προκύπτει και
το τελικό κέρδος ή ζημία χρήσης έχουν μόνο οι αγρότες κανονικού καθεστώτος
Φ.Π.Α. (Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου, 2017).
Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος έχοντας υποχρεωτικά προβεί στην τήρηση
των βιβλίων, υποχρεούνται να καταβάλουν του Φόρου συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά
το έντυπο Φ2. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου είναι η τελευταία
εργάσιμη ήμερα του μήνα μπορεί να υποβληθεί η δήλωση από τον υπόχρεο
(Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου ,2017).
Οι βασικές κατηγορίες εσόδων οι οποίες δύναται να αναγνωριστούν εντός των
βιβλίων μιας

αγροτικής

εκμετάλλευσης

είναι

οι

εξής

(Νιφορόπουλος

&

Παπαδημητρίου, 2017):
i.

Τιμολόγια που έχει εκδώσει ο αγρότης κανονικού καθεστώτος για πωλήσεις
αγροτικών προϊόντων του σε πελάτες ή εμπόρους.

ii.

Τιμολόγια που έχει εκδώσει ένας έμπορος για αγροτικά προϊόντα που
αγόρασε από ένας αγρότη ιδικού καθεστώτος.

iii.

Αποδείξεις από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων τα οποία έχει διαθέσει ο
ίδιος ο παραγωγός σε πάγκο σε λαϊκές αγορές.

iv.

Εκκαθαριστικά συνεταιρισμών στους οποίους δύναται να διαθέτει ο
παραγωγός τα προϊόντα του.

v.

Τιμολόγια του ίδιου του πελάτη, πρόκειται για περιπτώσεις αυτότιμολόγησης.

vi.

Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του παραγωγού, πρόκειται για περιπτώσεις
που ο αγρότης παρέχει υπηρεσίες αεροψεκασμού, οργώματος σε τρίτους.

vii.

Αποδείξεις εισπράξεις του αγρότη ειδικού καθεστώτος, οι οποίες αφορούν
την πώληση προϊόντων παραγωγής του σε άλλους αγρότες ειδικού
καθεστώτος.
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Η άλλη βασική κατηγορία που συμπεριλαμβάνεται στα βιβλία αυτών που ασκούν
αγροτική δραστηριότητα είναι η κατηγορία των εξόδων. Στα έξοδα αποτυπώνονται οι
δαπάνες του επιχειρηματία αγρότη στις οποίες προβαίνει με σκοπό να εξυπηρετήσει
τις αγροτικές ανάγκες της «επιχείρησής» του. Πρέπει να επισημανθεί ότι τα χρήματα
τα οποία σπαταλούνται από το άτομο για την κάλυψη αυτών των αναγκών πρέπει να
αναγνωρίζονται από την φορολογική αρχή ως δαπάνες.
Οι κυριότερες μορφές εξόδων οι οποίες δύναται να αποτυπώνονται εντός των
βιβλίων της αγροτικής επιχείρησης είναι οι εξής (Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου,
2017):
i.

Οι εισφορές του αγρότη προς τον οργανισμό ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. / Ο.Γ.Α.

ii.

Τα αρδευτικά έξοδα, έξοδα Δ.Ε.Η., κλπ. .

iii.

Οι εισφορές του αγρότη προς τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

iv.

Δόσεις δανείων .

v.

Έξοδα γεωργικών εφοδίων, μηχανημάτων, επισκευών, Φ.Ι.Χ. αγροτικό,
γεωργικό ελκυστήρα, κλπ..

vi.

Αγορές παγίων(συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων)

vii.

Πληρωμές αγρεργατών, εργοσήμων(Ι.Κ.Α. - Ε.Φ.Κ.Α.).

viii.

Πληρωμές λογιστών, κτηνιάτρων, γεωπόνων.

Ανακεφαλαιώνοντας, τα στάδια τα οποία ακολουθούνται ώστε να προκύψει το
κέρδος ή η ζημία με βάση τα οποία θα φορολογηθεί το άτομο το οποίο ασκεί
αγροτική δραστηριότητα είναι τα εξής :
1.

Υπολογισμός εσόδων

2.

Υπολογισμός εξόδων

3.

Διενέργεια απογραφής αποθεμάτων (αρχικά – τελικά)

4.

Έσοδα – έξοδα +/- μεταβολή αποθεμάτων = κέρδος ή ζημία

5.

Από το αποτέλεσμα που προκύπτει αφαιρούνται οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες
= κέρδος (προ φόρων) ή ζημία
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4.10 Εισφορά Αλληλεγγύης
Σε συνέχεια του άρθρου 43 Ν.4172/201334 σε όλα τα φυσικά πρόσωπα
υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορά αλληλεγγύης. Πιο αναλυτικά, όπως όλα τα
φυσικά πρόσωπά έτσι και τα άτομα τα οποία ασκούν αγροτική δραστηριότητα από
την στιγμή που παρουσιάζουν συνολικά εισοδήματα είτε μόνο από τις αγροτικές τους
δραστηριότητες είτε ως άθροισμα μαζί με άλλες πηγές, καλούνται να καταβάλλουν
την εισφορά αλληλεγγύης. Η κλίμακα διαχωρίζεται με βάση το συνολικό εισόδημα
όπως αποτυπώνεται παρακάτω .


Φυσικά πρόσωπά με εισόδημα από 0 έως 12.000€, δεν επιβαρύνονται με
εισφορά



Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από 12.001 έως 20.000€, επιβαρύνονται με
2,2%.



Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από 20.001 έως 30.000€, επιβαρύνονται με
5%.



Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από 30.001 έως 40.000€, επιβαρύνονται με
6,5%.



Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από 40.001 έως 65.000€, επιβαρύνονται με
7,5%.



Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από 65.001 έως 220.000€, επιβαρύνονται με
9%.



Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από 220.001 και πάνω, επιβαρύνονται με
10%.

4.11 Τεκμήρια Αγροτών35
Όπως εφαρμόζονται διάφορες έμμεσες τεχνικές ελέγχου από την φορολογική αρχή
για όλους του απλούς φορολογούμενους πολίτες με την χρήση τεκμηρίων, το ίδιο
συμβαίνει και με τους ασκούντες επιχειρηματική αγροτική δραστηριότητα. Το
αποτέλεσμα της χρήσης αυτών είναι η σύγκριση του πραγματικού και του τεκμαρτού
εισοδήματος του αγρότη και η επιπλέον φορολόγηση αυτού του υπερβάλλοντος

Ν.4172/2013, Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
34

35

www.taxheaven.gr
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ποσού. Παρακάτω επισημαίνονται κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, οι οποίες έχουν να
κάνουν με τεκμήρια ατόμων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
 Τοκοχρεολύσια εξόφληση δανείων
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1034/2017 πίνακας 5, αποσαφηνίζεται πως όταν έχουμε
δόσεις οι οποίες καταβλήθηκαν για επιχειρηματικά δάνεια τα οποία έχουν
καταχωρηθεί λογιστικά στα αρχεία μιας ατομικής επιχείρησης και αφορούν
συμβάσεις δανεισμού του εν λόγω ατόμου για τις επιχειρηματικές βλέψεις του, τότε
οι δόσεις αυτές δεν αναγνωρίζονται σαν δαπάνη απόκτησης σύμφωνα με το άρθρο
32,παράγραφος 1, ΠΟΛ. 1072/2015, επομένως στους κωδικούς 727 και 728 του Ε1
δεν απαιτείται να αναγράφονται οι δόσεις.


Απόκτηση χωραφιών

Σύμφωνα με το άρθρο 32,ΠΟΛ. 1076/2013 όταν δαπάνες με σκοπό την απόκτηση
περιουσιακών στοιχείων από τον φορολογούμενο, δηλαδή υπό την μορφή ενός
φυσικού προσώπου και όχι στα πλαίσια οποιασδήποτε ενέργειας της επιχειρηματικής
του δραστηριότητας, τότε η αγορά ενός χωραφιού μπορεί να αναγνωριστεί ως δαπάνη
(δηλαδή τεκμήριο) .Το ίδιο ισχύει και για την αγορά, ή αύξηση κεφαλαίου, ή ακόμη
και την σύσταση μιας επιχείρησης τόσο από το ίδιο το άτομο αλλά και για τα
υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του (Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου, 2017)


Αγορά πάγιου εξοπλισμού

Σύμφωνα με το άρθρο 33, ΠΟΛ. 1076/2015 «Μη εφαρμογή αντικειμενικών
δαπανών και υπηρεσιών» όταν ένα άτομο – επιχειρηματίας πραγματοποιεί αγορές
πάγιου εξοπλισμού ο οποίος προορίζετε μόνο για επαγγελματική χρήση, δηλαδή
αγροτικά μηχανήματα υπολογιστές, Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης- αγροτικά, σκεύη και
τα λοιπά. Με βάση λοιπόν τα όσα προαναφέρθηκαν, η αγορά υλικών απαραιτήτων
για την υλοποίηση της αγροτικής επένδυσης, δεν αποτελεί τεκμήριο.

4.12 Αποσβέσεις
Για τον υπολογισμό των κερδών για τα οποία φορολογείται ο επιχειρηματίας
αγρότης πρέπει να συνυπολογίζονται και οι αντίστοιχες φορολογικές αποσβέσεις.
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Σύμφωνα με το Ν.4308/201436, πραγματοποιείται υπολογισμός της ωφέλιμης ζωής
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του αγρότη ανά μία χρήση, όπως ακριβώς ισχύει
και στους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή αναγνωρίζεται πως δύναται τα
λειτουργικά κόστη της αγροτικής εκμετάλλευσης να επιβαρύνονται και από
απομειώσεις στις αξίες των παγίων που χρησιμοποιεί ο αγρότης καθώς υπάρχουν
λειτουργικές φθορές εξαιτίας τις χρήσης αυτών (Μπατσινίλας & Πατατούκας, 2012).
Μία σημαντική εξαίρεση των αποσβέσεων είναι εδαφικές εκτάσεις, διότι λόγω του
ότι η (γη) θεωρητικά δεν χάνει την αξία της όσο και καλλιεργείτε από τον γεωργό δεν
μπορεί να υπολογιστή φορολογικά φθορά, γι’ αυτό και δεν υπόκεινται σε απόσβεση
(Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου, 2017).
Επιπλέον, με βάση την παράγραφο 5 της ΠΟΛ.1073/2015, φορολογικές
αποσβέσεις υπολογίζονται για το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο ο οποίο χρησιμοποιεί
και έχει στην κατοχή του ο επαγγελματίας αγρότης. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό
αυτής της αναφοράς της υπουργικής απόφασης είναι πως όταν αυτό το κεφάλαιο
είναι δηλαδή τα φυτά(πολυετή φυτεία) είτε τα ζώα (που εκτρέφει ο κτηνοτρόφος),
δεν υπάγονται στην κατηγορία του συντελεστή απόσβεσης με βάση την ωφέλιμη ζωή
του, τότε η λογιστική απόσβεση πραγματοποιείται με συντελεστή 10% .

4.13 Προβλέψεις
Ο αγρότης κατά την φορολόγηση του δεν έχει την δυνατότητα να σχηματίσει
γενικός προβλέψεις παρά μόνο όταν υπάρχουν απαιτήσεις οι οποίες είναι επισφαλείς.
Πιο αναλυτικά με βάση το άρθρο 26 Ν.4172/201337 θέτονται συγκεκριμένα όρια για
τον ύψος και τον τρόπο σχηματισμού προβλέψεων που αφορούν επισφαλείς
απαιτήσεις.
Πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες των προβλέψεων διαχωρίζονται ως εξής:


Για απαιτήσεις έως 1000€ οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα το
οποίο είναι μεγαλύτερο των 12 μηνών, σχηματίζεται πρόβλεψη για το 100%
του ποσού απαίτησης έχοντας όμως αφαιρεθεί το Φ.Π.Α.

Ν.4308/2014 Κατηγοριοποίηση και Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων-Σχέδιο Λογαριασμών –
Οικονομικές Καταστάσεις των Ε.Λ.Π.- Πρώτη εφαρμογή.
37
Ν.4172/2013, άρθρο 26 Επισφαλείς Απαιτήσεις.
36
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Για απαιτήσεις μεγαλύτερες των 1000€ οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί για
διάστημα το οποίο είναι μεγαλύτερο των 12 μηνών, σχηματίζεται πρόβλεψη
για το 50% του ποσού απαίτησης έχοντας όμως αφαιρεθεί το Φ.Π.Α.



Για απαιτήσεις μεγαλύτερες των 1000€ οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί για
διάστημα το οποίο είναι μεγαλύτερο των 18 μηνών, σχηματίζεται πρόβλεψη
για το 75% του ποσού απαίτησης έχοντας όμως αφαιρεθεί το Φ.Π.Α.



Για απαιτήσεις μεγαλύτερες των 1000€ οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί για
διάστημα το οποίο είναι μεγαλύτερο των 24 μηνών, σχηματίζεται πρόβλεψη
για το 50% του ποσού απαίτησης έχοντας όμως αφαιρεθεί το Φ.Π.Α.
(Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου,2017).

Σημαντική επισήμανση για την διαδικασία σχηματισμού προβλέψεων από τον
λογιστή για λογαριασμό του ατόμου που ασκεί αγροτική δραστηριότητα, είναι πως οι
προβλέψεις θα πρέπει να είναι φορολογικά αναγνωρίσιμες. Για να επιτευχθεί η
αναγνώριση αυτή θα πρέπει να ληφθούν όλες οι κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να
διασφαλίζεται το δικαίωμα του αγρότη να εισπράξει της προαναφερόμενες
απαιτήσεις (Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου, 2017).

4.14 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί38
Πέραν της περίπτωσης του μεμονωμένου ατόμου το οποίο ασκεί αγροτική
δραστηριότητα, υπάρχει και η περίπτωση μια ομάδα ατόμων να ασκεί αγροτική
δραστηριότητα, αύτη η ομάδα αποτελεί τα έναν συνεταιρισμό. Με βάση τον
Ν.4446/201639 «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», μέλη των συνεταιρισμών μπορούν να είναι
φυσικά πρόσωπα προερχόμενα είτε από τον αγροτικό κλάδο είτε όχι αλλά και νομικά
πρόσωπα με αποκλειστική την αγροτική δραστηριότητα.
Κύριος σκοπός της δημιουργίας των συνεταιρισμός είναι οι υψηλότερες απολαβές
και η προώθηση των τελικών αγροτικών προϊόντων που παράγουν οι παραγωγοί μέσα
από την αλληλοϋποστήριξη και την αλληλεγγύη αυτών.
Σημαντικό χαρακτηριστικό για την συμμετοχή των αγροτών σε έναν αγροτικό
συνεταιρισμό αποτελεί η υποχρέωση αυτών των μελών να παραδίδουν στο

Ν.4446/2016 «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και
άλλες διατάξεις».
39
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συνεταιρισμό τουλάχιστον το 80% της αγροτικής παραγωγής τους. Μέλη του
αγροτικού συνεταιρισμού μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα τα οποία
ασχολούνται με την αγροτική οικονομία είτε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν ως
μοναδική δραστηριότητα τα αγροτικά. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κάθε
μέλους προσδιορίζονται από το καταστατικό (Νιφορόπουλος & Παπαδημητρίου,
2017).
Όπως ισχύει και με τους απλούς αγρότες η υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο
αγροτών

και

αγροτικών

εκμεταλλεύσεων

έτσι

και

για

τους

αγροτικούς

συνεταιρισμούς υπάρχει το αντίστοιχο Εθνικό μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και
άλλων συλλογικών φορέων, το οποίο ελέγχεται από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συνεταιριστική Μερίδα – Φορολογία Συνεταιρισμών
Η συμμετοχή του αγρότη ονομάζεται μερίδα, η απόκτηση μερίδας σε αγροτικό
συνεταιρισμό μπορεί να γίνει είτε κατά την σύσταση του, είτε να αγοραστεί
μεταγενέστερα σε και σύμφωνα τον Ν.4172/201340 η απόκτηση μεριδίου σε αγροτικό
συνεταιρισμό αποτελεί τεκμήριο (Nιφορόπουλος & Παπαδημητρίου, 2017).
Βάσει του άρθρου 58 του Ν.4172/2013 μία σημαντική διαφορά ανάμεσα στη
φορολόγηση των αγροτών από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς εντοπίζεται στον
συντελεστή με τον οποίο φορολογείται ο συνεταιρισμός, ο οποίος είναι 13%.
Με 13% φορολογείται το υπόλοιπο της διαχειριστικής περιόδου. Δηλαδή, το
υπόλοιπο που προκύπτει όταν από τα κέρδη του συνεταιρισμού (ποσό το οποίο
προκύπτει όταν από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρέσουμε έξοδα) αφαιρέσουμε όλα τα
πιστωτικά υπόλοιπα τα οποία οφείλει ο συνεταιρισμός προς τα μέλη του .
Ένα μέρος από τα Υπόλοιπα της διαχειριστικής περιόδου πηγαίνουν υποχρεωτικά
στο τακτικό αποθεματικό ( 10% ) ένα άλλο (2%) τουλάχιστον σε εκπαιδευτικά
προγράμματα των μελών, τα υπόλοιπα ποσά δύναται να κατατεθούν σε
αποταμιευτικούς λογαριασμούς ή σε άλλους σκοπούς ανάλογα με το τι έχει
προβλεφθεί στο εκάστοτε καταστατικό.

40

Ν.4172/2013, άρθρο 58 Φορολογικός Συντελεστής.
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Τόσο τα πλεονάσματα τα οποία διαμοιράζονται από τους αγροτικούς
συνεταιρισμούς μετά την φορολόγηση αυτών, όσο και τα αποθεματικά τα οποία δεν
έχουν φορολογηθεί και τα οποία διατηρούν χωρίς να διαμοιράζουν και στις δύο
περιπτώσεις δεν υπόκεινται σε φορολόγηση, με βάση το άρθρο72 του Ν.4172/201341.

4.15 Συμπεράσματα
Ολοκληρώνοντας την συγγραφή και παρουσίαση του τέταρτου κεφαλαίου
επισημαίνουμε

τις

βασικότερες

πληροφορίες

σχετικά

με

τον

τρόπο

που

αντιμετωπίζονται φορολογικά οι αγρότες στην Ελλάδα. Αρχικά, πρέπει να
αποσαφηνιστεί ότι από την κατηγοριοποίηση των αγροτών βάσει του καθεστώτος
Φ.Π.Α. προκύπτουν 3 κατηγορίες αγροτών, οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, οι
αγρότες ειδικού καθεστώτος και οι αφανείς. Από 1/1/2017 πολλοί αγρότες
προσχωρούν υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς εξαιτίας τους ύψους των
επιδοτήσεων τους (υπέρβαση του ορίου των 5000€), ωστόσο του δίνεται η
δυνατότητα να επιστρέψουν στο ειδικό καθεστώς εφόσον πληρούν συγκεκριμένα
κριτήρια που σχετίζονται με τον όγκο των πωλήσεων τους, την μορφή μέσα από την
οποία ασκούν την αγροτική τους δραστηριότητα αλλά και τον τρόπο που διαθέτουν
τα αγροτικά τους προϊόντα. Πλέον, από 1/1/2017 στον υπολογισμό του ύψους των
επιδοτήσεων οι οποίες καθορίζουν το καθεστώς Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγονται οι
αγρότες προσμετρώνται όλες οι επιδοτήσεις οι οποίες καταβάλλονται μέσα στο ίδιο
έτος παρότι μπορεί να αφορούν παλαιότερες ενισχύσεις. Επιπλέον, από 1/1/2017 ο
κύριος φορέας ασφάλισης των αγροτών είναι ο Ε.Φ.Κ.Α. και ο υπολογισμός των
ασφαλιστικών εισφορών τους γίνεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα της
προηγούμενης χρονιάς. Τα εισοδήματα των αγροτών φορολογούνται ακριβώς με το
ίδιο τρόπο που φορολογούνται και τα εισοδήματα των μισθωτών, των συνταξιούχων
και των ελεύθερων επαγγελματιών, ωστόσο παρέχεται έκπτωση στους κατ’
επάγγελμα αγρότες για εισοδήματα έως 20.000€. Οι επιδοτήσεις στο σύνολο τους
είναι αφορολόγητες εκτός από την βασική ενίσχυση, την πράσινη ενίσχυση και τη
συνδεδεμένη. Τέλος, οι κατ’ επάγγελμα αγρότες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν
βιβλία εσόδων και εξόδων για τον υπολογισμό του κέρδους από την αγροτική τους
δραστηριότητα συνυπολογίζοντας τεκμήρια, προβλέψεις και συμμετοχές σε
διάφορους συνεταιρισμούς.

41

Ν.4172/2013, άρθρο72 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος.
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
5.1 Εισαγωγικά42
Ο κλάδος της Γεωργίας είναι ο μοναδικός κλάδος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή
ένωση έχει καθιερώσει μία ενιαία πολιτική, τη λεγόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική.
Ο λόγος για τον οποίο θεσπίστηκε αυτή η πολιτική από μέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής είναι η σπουδαιότητα την οποία κατέχει η γεωργία στον επισιτισμό των
κοινωνιών της αλλά και ταυτόχρονα την ανάπτυξη των οικονομιών των κρατώνμελών της. Μέσω της Κ.Α.Π. θέτονται κανόνες οι οποίοι είναι κοινά εφαρμοστέοι. Η
ενιαία αυτή εφαρμογή εξασφαλίζει την ισονομία και την ανταγωνιστικότητα μεταξύ
των κρατών μελών ως προς την αγροτική του πολιτική.
Μπορεί, λοιπόν, η κοινή αυτή αγροτική πολιτική της Ε.Ε. να καθιερώνει θεμιτούς
όρους οι οποίοι να αποτρέπουν τυχόν αθέμιτες επιθετικές αγροτικές πολιτικές εντός
της ευρωζώνης, παρόλα αυτά η κοινή φορολόγηση των αγροτικών προϊόντων δεν
συμπεριλαμβάνεται στους όρους της Κ.Α.Π.. Απόρροια αυτής της απουσίας είναι η
μεγάλη διακύμανση των φορολογικών συντελεστών των αγροτικών προϊόντων εντός
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
Παρατηρώντας λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει σχεδιάσει μέσα στην
Κ.Α.Π. μια ενιαία φορολογική πολιτική, τουλάχιστον στα αγροτικά προϊόντα, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι ακόμη και αναιρείται ο αρχικός στόχος για τον οποίο
καθιερώθηκε και εφαρμόστηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η κοινή γεωργική πολιτική.
Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα προαναφέρθηκαν, στο κεφάλαιο το
οποίο θα αναπτυχθεί, θα γίνει μία προσπάθεια να παρουσιαστούν διάφορα
φορολογικά συστημάτων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να εντοπίσουμε
και να συγκρίνουμε τον τρόπο φορολόγησης της εκάστοτε αγροτικής οικονομίας και
το πώς επηρεάζονται οι ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητά.

42
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5.2 Απεικόνιση των Φορολογικών συντελεστών στις χώρες της Ε.Ε43
Ο κλάδος της γεωργίας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο χώρα μας .Τόσο στο βιοτικό
επίπεδο της κοινωνίας μας όσο και στην ίδια την οικονομία. Παρόλα αυτά αν
μελετήσουμε τη φορολογική πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας στον Αγροτικό
κλάδο σε σχέση την πολιτική των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα
παρατηρήσουμε μία πολύ μεγάλη απόκλιση. Μπορεί λοιπόν να μην υπάρχουν
τελωνιακοί δασμοί στα αγροτικά προϊόντα εντός της Ευρώπης, εντούτοις οι
διαφοροποίηση της φορολογίας των εισοδημάτων, αποτελεί από μόνη της μία
παράμετρο η οποία θέτει εμπόδια στη συνέχιση των αγροτικών επαγγελμάτων τα
οποία δέχονται αυτές τις φορολογικές επιβαρύνσεις.
Ο ανταγωνισμός σχετικά με την φορολογική πολιτική ανάμεσα στη χώρα μας και
τα άλλα κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης είναι πολύ ισχυρός. Το φαινόμενο αυτό
απεικονίζεται πολύ πιο λεπτομερέστερα στο γράφημα το οποίο παρατίθεται στη
συνεχεία και παρουσιάζει τους φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι αφορούν (ΦΠΑ,
κέρδη εταιριών, φυσικά πρόσωπα), παρουσιάζεται συνοπτικά θα λέγαμε η
φορολογική πολιτική η οποία εφαρμόζει το κάθε ένα από τα

κράτη μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις υπόλοιπες χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί
εμπορικές σχέσεις .
Όπως και στην Ελλάδα έτσι και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες ισχύει μέχρι και
σήμερα ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές και τις μικρές
κτηνοτροφικές μονάδες. Για λόγους απλοποίησης τόσο οι κτηνοτρόφοι όσο και οι
μικροί αγρότες δεν είναι υποχρεωμένοι να τηρούν φορολογικά βιβλία.
Αναλυτικότερα:
Στο Βέλγιο οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα επιλέξουν ανάμεσα σε δύο
φορολογικά συστήματα, το πρώτο είναι το σύστημα έσοδα μείον έξοδα ενώ το
δεύτερο είναι το σύστημα υπολογισμού του εισοδήματος τους με αντικειμενικό
τρόπο, το οποίο το προτιμούν και οι μικροκαλλιεργητές. Ο φόρος που είναι
υποχρεωμένοι να καταβάλλουν οι αγρότες κυμαίνεται από 25% έως 50% και
προκύπτει ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Παράλληλα, οι αγρότες
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απαλλάσσονται από το αφορολόγητο όριο, το οποίο δεν υπάρχει καν. Οι ενισχύσεις
που λαμβάνουν φορολογούνται με 12,5% έως 16,5%.
Στη Γαλλία οι αγρότες, των οποίων το ετήσιο εισόδημα ανέρχεται έως 76.000€
φορολογούνται βάσει του απλοποιημένου αντικειμενικού συστήματος. Για τους
αγρότες που το εισόδημά τους είναι υψηλότερο επιβάλλεται η τήρηση λογιστικών
βιβλίων και το εισόδημά τους υπολογίζεται από την αφαίρεση των πραγματικών
εξόδων από τα συνολικά έσοδα. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν
υπολογίζονται και το εισόδημα διαιρείται σε τόσα μερίδια όσα είναι και τα μέλη του
νοικοκυριού. Ο συντελεστής βάσει του οποίου φορολογείται το κάθε μερίδιο
εισοδήματος κυμαίνεται από 0% έως 41%.
Στη Γερμανία οι μικροί παραγωγοί που έχουν στην κατοχή τους έως 200
στρέμματα γης καθώς και οι κτηνοτρόφοι που έχουν έως και 50 ζώα φορολογούνται
είτε σύμφωνα με την τήρηση βιβλίων είτε με το σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού
εισοδήματος, ενώ οι η φορολόγηση των μεγαλύτερων παραγωγών γίνεται
υποχρεωτικά με βάση τα βιβλία εσόδων-εξόδων. Ο ανώτερος φορολογικός
συντελεστής ανέρχεται στο 45% και ο κατώτερος στο 14%. Το αφορολόγητο όριο
είναι το ποσό των 7.664€.
Στην Ολλανδία για όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους είναι υποχρεωτική
η τήρηση λογιστικών βιβλίων και η φορολόγηση τους γίνεται σύμφωνα με το
σύστημα έσοδα μείον έξοδα. Το αφορολόγητο όριο έχει καθοριστεί στα 4.600€ και οι
ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών και των κτηνοτρόφων συνυπολογίζονται στα
έξοδα. Για τα εισοδήματα άνω των 4.600€ ο φορολογικός συντελεστής που
επιβάλλεται στους αγρότες ξεκινά από 33% και φτάνει έως 52%.
Στην Πολωνία

κυριαρχεί το ευνοϊκότερο αγροτικό φορολογικό καθεστώς

συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αγρότες στην
Πολωνία είναι απαλλαγμένοι από την καταβολή φόρου για το αγροτικό τους
εισόδημα και η μοναδική υποχρέωσή τους αφορά την πληρωμή του «αγροτικού
φόρου», ο οποίος επιβάλλεται για την κατοχή της αγροτικής γης. Ο φόρος αυτός,
αντιστοιχεί για τα ελληνικά δεδομένα στον ΕΝΦΙΑ και υπολογίζεται περίπου
σε153,52 ζλότι / εκτάριο, δηλαδή 3,4€ περίπου ανά στρέμμα.
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Η Ρουμανία και η Ουγγαρία είναι οι δύο χώρες που έχουν θεσπίσει τον
χαμηλότερο συντελεστή φόρου (16%), ο οποίος είναι ενιαίος και ισχύει για όλους
τους επαγγελματίες, κατά συνέπεια και για τους αγρότες.
Στην Ισπανία οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις επωφελούνται ενός προνομιακού
φορολογικού καθεστώτος (π.χ. μειωμένη φορολόγηση αγροτικού πετρελαίου, ΦΠΑ,
φορολογία εισοδήματος). Η φορολόγηση των αγροτών με ακαθάριστα έσοδα έως και
250.000€ γίνεται βάσει «αντικειμενικών κριτηρίων», ενώ τα εισοδήματα που
υπερβαίνουν τα 250.000€ φορολογούνται με βάση το σύστημα εσόδων-εξόδων.
Επιπλέον, οι νέοι αγρότες αλλά και οι παραγωγοί με μικρές εκτάσεις γης
φορολογούνται με χαμηλότερους συντελεστές.
Στην Πορτογαλία το φορολογικό καθεστώς για τους αγρότες προβλέπει ότι τα
αγροτικά εισοδήματα που φτάνουν έως τα 22.600€ δεν φορολογούνται καθόλου, ενώ
για τα εισοδήματα από 22.600€ έως και 200.000€ υπόκειται σε φορολόγηση μόνο το
25% του ποσού, το οποίο αφορά τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων και με 10%,
ποσό το οποίο αφορά τις αγροτικές ενισχύσεις.
Στην Κύπρο οι αγρότες οφείλουν να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων ενώ στα έσοδα
τους συμπεριλαμβάνονται και οι ενισχύσεις της ΚΑΠ. Το αφορολόγητο όριο είναι
στα 19.500€. Για τα εισοδήματα από 19.501€ έως και 28.000€ ο φορολογικός
συντελεστής είναι στο 20%, από 28.001€ έως τα 36.300€ είναι 25%, από τα 36.301
μέχρι τα 60.000€ είμαι 30% και για τα εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 60.000€ είναι
35%.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα εισοδήματα που είναι μεγαλύτερα των 10.000 λιρών
(αφορολόγητο όριο) φορολογούνται με κλιμακωτούς συντελεστές. Ο κατώτερος είναι
20% και ο ανώτερος 45%.
Τέλος, στη Σουηδία η φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος γίνεται με
συντελεστή 28.97% επί των κερδών, ωστόσο για τους νέους αγρότες ο συντελεστής
μειώνεται στο 14.89%, ενώ για τους μεγαλύτερους σε ηλικία αγρότες ο συντελεστής
φτάνει το 10.21%.
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Πίνακας 6. Φορολογικοί συντελεστές στην Ε.Ε. (Πηγή : www.agrotypos.gr)
Χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
ανταγωνιστικές

Διακύμανση
Φορολογικού
συντελεστή αγροτικού
εισοδήματος

Σύστημα φορολόγησης

Προς την Ελλάδα
Βέλγιο

Γαλλία

25% έως 50% (+
12,5% έως 16,5%
ενισχύσεις)
0% έως 41%

1)Έσοδα – Έξοδα
2)Αντικειμενικός τρόπος
Υπολογισμού
1)Απλοποιημένο σύστημα
Βιβλίων
2)Έσοδα - Έξοδα

Γερμανία

14% έως 45%

1)Τήρηση Βιβλίων ή τεκμαρτός
υπολογισμός
2)Έσοδα - Έξοδα

Ολλανδία

33% έως 52%

1)Έσοδα - Έξοδα

Πολωνία

0%

1)ΕΝΦΙΑ

Ρουμανία

16%

1)Ενιαία φορολογία προς όλους

Ουγγαρία

16%

1)Ενιαία φορολογία προς όλους

Ισπανία

19,50% έως 46%

1)Αντικειμενικός τρόπος
υπολογισμού εσόδων< 250.000€
2)Έσοδα – Έξοδα ( Έσοδα >
250.000)

Πορτογαλία

0% έως 25% (+ 10%
ενισχύσεις)

Κύπρος

20% έως 35%

1)Έσοδα – Έξοδα

Ηνωμένο Βασίλειο

20% έως 45%

1)Συντελεστής επί των πωλήσεις

Σουηδία

10,21% έως 28,97%
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1)Συντελεστής επί των πωλήσεις

1)Συντελεστής επί των κερδών

Φιλανδία
Τουρκία
Τσεχία
Σουηδία
Σκόπια
Σλοβενία
Σλοβακία
Σερβία
Ρωσία
Ρουμανία
Πορτογαλία
Πολωνία
Ολλανδία
Ουκρανία
Ουγγαρία
Νορβηγία
Μολδαβία
Μοντενέγρο
Μάλτα
Λουξεμβο…
Λιθουανία
Λετονία
Κύπρος
Κροατία
Ισπανία
Ιταλία
Ισλανδία
Ελβετία
Ελλάδα
Εσθονία
Δανία
Γροιλανδία
Γεωργία
Γερμανία
Γαλλία
Βουλγαρία
Βοσνία
Βέλγιο
Αγγλία
Αυστρία

23,0%
18,0%
20,0%
20,0%
15,0%
21,0%
18,0%

10,0%
10,0%

53,0%

26,0%
40,0%

25,0%
26,3%

56,6%

22,0%
20,0%
20,0%
19,0%
19,0%
18,0%
10,0% 14,0%
18,0%
13,0%
20,0%
24,0%
16,0%
16,0%
23,0%
15,0%
23,0%
19,0%
19,0%
25,0%
20,0%
15,0%
23,0%
25,0%
16,0%
10,0%
25,0%

42,0%
32,0%
52,0%

17,0%
18,0%

10,0%

15,0%
15,0%

30,0%
23,0%

45,0%

45,5%

10,0%
10,0%

45,0%

29,0%

25,0%
25,0%
25,0%

51,5%
46,2%

45,0%

30,0%

19,6%

0,0%

0,0%

41,0%
25,0%
24,0%

18,0%
18,0%
20,0%
19,0%

Ανώτερο όριο
Φορολογικής
κλίμακας
Φυσικών
προσώπων

45,0%

31,4%

21,0%

20,0%
21,0%
20,0%

45,0%

30,0%

20,0%

12,0%

38,9%

28,5%

21,0%
21,0%
20,0%
22,0%
23,0%

20,0%
18,0%

12,5%

Φόρος
προστιθέμενη
ς αξίας

35,0%
35,0%

15,0%

8,0%

54,3%

28,0%
30,0%
24,0%

18,0%
9,0%
9,0%

41,0%

Φορολογική
κλιμακα
εταιριών

41,0%

20,0%
15,0%
17,0%20,0%
21,0%

20,0%
10,0%

50,0%

33,9%

20,0%

50,0%

27,0%

50,0%

25,0%

20,0%

30,0%

40,0%
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5.3 Παρουσίαση των στοιχείων του ΑΕΠ των κρατών μελών της
Ευρωζώνης σε σύγκριση με την Ελλάδα (Eurostat)
Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο αξίζει να διερευνήσουμε είναι το ποσοστό με το
οποίο συμμετέχει ο αγροτικός κλάδος στο συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
(Α.Ε.Π.) των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε
δεδομένα από τη επίσημη ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας η οποία τελεί υπό την
εποπτεία της επιτροπής της Ευρωπαϊκής ένωσης. Τα στοιχεία τα οποία μελετήσαμε ,
παρουσιάζονται στους κάτωθι πίνακες.


ο πίνακας 7 απεικονίζει της διαφορά στην προστιθέμενη αξία του

κλάδου γεωργίας στο ΑΕΠ του κάθε κράτους μέλους σε διάρκεια από 2006
έως το 2016 σε βασικές τιμές.


ο πίνακας 8 απεικονίζει το μέγεθος του κλάδου της Γεωργίας ανά

κράτος για τα έτη 2007 – 2010 – 2013.
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Πίνακας 7. Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία Γεωργικού Κλάδου σε Ευρωπαϊκές χώρες
(Πηγή :Eurostat)
έτος
Ευρώπη των 28
Ευρώπη των 19

2006
1,6
1,7
1
7,3
2,3
1,4
0,8
3,1
1
3,6
2,6
1,6
5,1
2,2
2,6
3,7
4,3
0,4
4
2,2
2,1
1,5
3
2,6
8,7
2,3
3,6
2,3
1,4
0,6
5,8
1,6
0,9
11,4
10,3
9,3

Βέλγιο
Βουλγαρία
Τσεχία
Δανία
Γερμανία
Εσθονία
Ιρλανδία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Κροατία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Ολλανδία
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία
Αγγλία
Ισλανδία
Νορβηγία
Ελβετία
Σερβία
Σκόπια
Τουρκία
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2016
1,5
1,5
0,7
4,4
2,5
1,4
0,6
2,9
1
4
2,6
1,7
4
2,1
2,3
3,2
3,3
0,2
4,5
1,3
1,8
1,3
2,4
2,2
4,3
2,3
3,8
2,5
1,3
0,6
6,2
2,5
0,7
8,5
9,9
7,8

Πίνακας 8. Μέγεθος Γεωργικού Κλάδου σε χώρες της Ευρωζώνης (Πηγή: Eurostat)
GEO/TIME

2007

Romana
Poland
Italy
Spain
Greece
Hungary
France
Bulgaria
Germany
Portugal
Lithuania
United Kingdom
Croatia
Austria
Ireland
Latvia
Netherlands
Slovenia
Sweden
Slovakia
Finland
Norway
Belgium
Denmark
Cyprus
Czech Republic
Estonia
Malta
Luxembourg

15.264.650
18.098.650
17.841.540
33.162.190
4.402.780
6.003.560
28.949.220
4.087.520
18.685.530
4.408.430
2.908.160
16.935.890
1.198.690
6.853.800
4.414.850
2.848.390
2.074.800
921.230
7.066.250
3.055.040
6.326.780
6.339.080
1.405.250
2.977.550
179.960
5.032.220
1.219.390
11.680
138.110
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2010
15.695.030
16.982.340
17.080.850
30.614.170
5.461.290
7.102.970
29.546.440
5.260.520
18.387.080
4.709.130
3.003.620
18.009.980
1.512.410
5.847.850
5.317.860
2.879.170
2.018.620
905.990
6.759.760
3.063.000
6.250.610
4.015.620
1.384.880
3.001.380
137.760
5.065.270
1.241.850
12.940
137.910

2013
14.661.380
16.487.480
15.933.790
30.042.210
5.062.500
7.048.760
29.264.400
5.608.980
18.305.150
4.625.700
3.125.370
18.663.950
1.728.100
5.815.840
5.277.990
3.058.780
2.008.870
902.160
6.424.370
3.067.090
5.786.690
5.372.090
1.350.200
2.920.610
123.810
5.076.430
1.229.420
11.980
137.790

5.4 Ανάλυση των στοιχείων του πίνακα 7 και πίνακα 8
Τα πρώτο και κυριότερο στοιχείο το οποίο παρατηρούμε κατά την ανάλυση των
δύο αυτών πινάκων είναι πως η αγροτική παραγωγή στο ΑΕΠ της χώρας μας
συνδράμει σε ποσοστό 4% για το 2016, ενώ συγκριτικά με το 2006 υπήρξε μία
αύξηση της τάξης το 0,5%.
Στις περιπτώσεις των άλλων ευρωπαϊκών χωρών παρατηρείται στο μεγαλύτερο
ποσοστό μείωση της συμμετοχής του γεωργικού κλάδου στο συνολικό ΑΕΠ.
Συγκεκριμένα σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Πολωνία, η Γερμανία, η Ιταλία κ.α.
παρατηρούμε πολύ μεγάλες μειώσεις στον κλάδο της Γεωργίας.
Επιπλέον, ακόμα ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να μελετήσουμε ταυτόχρονα είναι
τα οικονομικά μεγέθη των κρατών μελών του πίνακα 2, παράλληλα με τα ποσοστά
μεταβολών τους στο πίνακα 1. Από αυτή η σύγκριση προκύπτουν δύο
συμπεράσματα.
Το πρώτο είναι πως οι χώρες οι οποίες είχαν γενικότερη διατήρηση της
ακαθάριστης αξίας όπως η Γαλλία και Ισπανία, η οποία ήταν μικρότερη από της
Ελλάδας, παρουσιάζουν ένα πολύ μεγαλύτερο μέγεθος αγροτικής οικονομίας σε
σχέση με το μέγεθος της γεωργίας στη χώρα μας, ενώ το δεύτερο είναι ότι
παρατηρούνται έντονες αυξομειώσεις μεταξύ των ετών 2007, 2010, 2013 και οι
διαφορές αυτές δύναται να οφείλονται όχι μόνο σε παρεμβάσεις των εκάστοτε
υπουργείων αγροτικής ανάπτυξης αλλά και σε άλλους εξωγενείς παράγοντες, όπως η
οικονομική κρίση, οι κλιματικές συνθήκες, η γεωγραφική θέση κ.α.
Από τον πίνακα 2, παρατηρούμε τα μεγέθη του γεωργικού κλάδου σε οικονομικές
τιμές και αντιλαμβανόμαστε πως η χώρα μας βρίσκεται στην 14 θέση, μάλιστα
σκανδιναβικές χώρες βρίσκονται σε καλύτερες θέσεις σε σύγκριση με την Ελλάδα.
Αν στα ευρήματα των δύο πινάκων συνυπολογίσουμε και τον παράγοντα της
φορολογίας ο οποίος αναφέρεται προγενέστερα στο ίδιο κεφάλαιο θα παρατηρήσει
κανείς πως οι περισσότερες από τις χώρες οι οποίες έχουν τους μεγαλύτερα
οικονομικά μεγέθη στους αγροτικούς τομείς ακολουθούν ελαστικότερη φορολογική
πολιτική.
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5.5 Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας όλα τα στοιχεία που παρατηρήσαμε στο 3ο κεφάλαιο, οι
φορολογικές πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται και ακολουθούνται από πολλά κράτη
μέλη της Ε.Ε. είναι παρόμοιες ως προς την αναγνώριση των εξόδων και των
διάφορων δαπανών των αγροτών (πολλές φορές δίνονται φοροελαφρύνσεις ή και
φοροαπαλλαγές). Ωστόσο, πολλές χώρες με παρόμοιους με την Ελλάδα
φορολογικούς συντελεστές παρουσίασαν πολύ μεγαλύτερους δείκτες αγροτικής
παραγωγής και γενικότερα μια μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με την Ελλάδα. Άρα,
η ανάπτυξη του γεωργικού κλάδου σε μια χώρα επηρεάζεται όχι μόνο από τους
φορολογικούς συντελεστές αλλά συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες. Τέλος,
αποτυπώνοντας όλες αυτές τις διακυμάνσεις του ποσοστού του ΑΕΠ μεταξύ των
χωρών της Ε.Ε. συμπεραίνουμε ότι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση και
στη μείωση του ΑΕΠ στους δείκτες αγροτικής ανάπτυξης ποικίλουν (φορολογική
πολιτική, κλιματικές συνθήκες, γεωγραφική θέση κ.α.).
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ –
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Στις ενότητες που προηγήθηκαν, προσπαθήσαμε να εξετάσουμε λεπτομερέστερα
τα βασικά στοιχεία, τα οποία ισχύουν έως και σήμερα, σχετικά με τη φορολογία
εισοδήματος από αγροτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, προχωρήσαμε σε μία
συγκριτική μελέτη σχετικά με τους φορολογικούς δείκτες αλλά και τους δείκτες του
ΑΕΠ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας λάβει γνώση σχετικά με το ισχύον
φορολογικό σύστημα για τους αγρότες και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μελετήσαμε
γενικότερα την γενική πορεία του αγροτικού κλάδου (με αριθμούς ΑΕΠ,
Φορολόγησης) τόσο σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με όμορες
χώρες, ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τυχόν διαφορές ή ακόμη και ομοιότητες
γενικότερα της οικονομίας αλλά και του τρόπου με τον οποίο έχει σχεδιαστεί και
εφαρμόζετε η αγροτική πολιτική στη χώρα μας. Εκ πρώτης όψεως, αν παρατηρήσει
κανείς τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην φορολόγηση αλλά και σε ολόκληρη τη
δομή και οργάνωση του αγροτικού κλάδου, θα διαπιστώσει πως το Υπουργείο
Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
προσπάθησαν να εδραιώσουν ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα για την ανάπτυξη
και τη λειτουργεία του γεωργικού κλάδου, ωστόσο, παρατηρώντας τον τρόπο
οργάνωσης και φορολόγησης των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων στις
άλλες χώρες παρατηρούμε μια τεράστια απόκλιση.
Ο τρόπος φορολόγησης των αγροτών και των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων, θα
μπορούσαμε να πούμε, ότι έχει γίνει πιο σύνθετος, αλλά ταυτόχρονα και πιο
εναρμονισμένος με τον τρόπο φορολόγησης των υπόλοιπων επιχειρηματιών. Η
πολιτική, λοιπόν, βάσει της οποίας το Υπουργείο Οικονομικών χάραξε αυτή την νέα
πολιτική στηρίχθηκε στην εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των ανισοτήτων που
παρατηρούνταν στις κλίμακες φορολόγησης μεταξύ των επιχειρήσεων- ελεύθερων
επαγγελματιών και των ασκούντων αγροτική δραστηριότητα.
Οι κλίμακες φορολόγησης είναι πλέον οι ίδιες για όλους, έτσι το σύστημα
χαρακτηρίζεται από ισονομία. Παρόλη την προσπάθεια για ισονομία και αξιοκρατία,
η εκτεταμένη υψηλή φορολόγηση παραμένει διότι τα αφορολόγητα όριο είναι πολύ
μικρά και απευθύνονται μόνο σε λίγους αγρότες, ενώ η κλίμακα φορολόγησης
κυμαίνεται από 22% έως 45%.
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Επιπλέον, πρέπει να τονίσουμε πως αυτή η εξισορρόπηση στις κλίμακες που
προαναφέρθηκαν έχει ήδη αρνητικές συνέπειες στα ποσά που καλούνται να
καταβάλουν οι αγρότες, διότι εξαιτίας της δημιουργίας και της ενσωμάτωσης αυτών
στην τελευταία κλίμακα φορολόγησης (22%, 29%, 37%, 45%) σε σχέση με την
παλαιότερη κλίμακα φορολόγησης (22%, 32%, 42%) που ίσχυε τα προηγούμενα
χρόνια, τα ποσά τα οποία καλούνται να πληρώσουν σε φόρο όσοι υπάγονται στις νέες
κλίμακες είναι περισσότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο φόρο τον οποίο θα πλήρωναν
με βάση τις παλαιές.
Η κατηγορία μισθωτών η οποίοι δηλώνουν και αγροτικά εισοδήματα αποτελεί μία
πολύ μεγάλη μερίδα του αγροτικού δυναμικού της χώρας μας, της οποίας το αγροτικό
εισόδημα φορολογείται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 23% + προκαταβολή +
λοιπές επιβαρύνσεις, ενώ ταυτοχρόνως πολλά

από αυτά τα εισοδήματα δεν

ξεπερνούν το όριο των 5.000€. Η συνέπεια αυτού της κατάστασης θα είναι, πολλοί να
διακόψουν τις αγροτικές τους εργασίες είτε να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς να
δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα.
Πλέον η ασφάλιση του εκάστοτε αγρότη αλλά και τον μελών της οικογένειας του,
υπόκεινται στο νεοσύστατο φορέα ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.. Τα επιπλέον ποσά τα οποία
καλείτε πλέον να καταβάλει ο αγρότης πέραν του ΦΠΑ και της γενικότερης
φορολογίας αποτελούν ένα έξτρα κόστος το οποίο μάλιστα αναπροσαρμόζεται
αναλογικά με τα αντίστοιχα κέρδη του. Αναλύοντας περισσότερο αυτήν την έννοια
παρατηρείται το φαινόμενο, όσο πιο πολλά κέρδη χρήσης εμφανίζει ένας γεωργός
τόσο πιο πολύ αυξάνονται τα χρηματικά βάρη τα οποία καλείτε να πληρώσει σε
ΕΦΚΑ και εισφορά αλληλεγγύης. Η αναλογικότητα αυτή καθιερώθηκε με σκοπό να
δοθούν κίνητρα στην αγροτική επιχειρηματικότητα και για να υπάρξει μεγαλύτερη
δικαιοσύνη στις ασφαλιστικές εισφορές. Παρόλα αυτά το μεγαλύτερο μέρος τον
αγροτών και γενικότερα των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνουν ελάχιστα
εισοδήματα (περίπου 89% δηλώνει εισοδήματα έως 7000€), οπότε οι μόνοι οι οποίοι
επιβαρύνονται πραγματικά είναι αυτοί οι οποίοι εμφανίζουν τα πραγματικά ή υψηλά
εισοδήματα. Άρα το νέο ασφαλιστικό δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα και
επιπλέον, ο χαρακτήρας του δεν είναι ανταποδοτικός αλλά φοροεισπρακτικός.
Η παραοικονομία του αγροτικού τομέα είναι πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα οι
μόνοι, οι οποίοι να υφίστανται τον αρνητικό αντίκτυπο αυτής τεράστιας φορολογικής
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επιβάρυνσης, και εναρμόνισης του επαγγελματία αγρότη με τον ελεύθερο
επαγγελματία, να είναι οι αγρότες οι οποίοι πραγματικά ευημερούν και δεν
φοροδιαφεύγουν. Η φορολογική αρχή αδυνατεί να προχωρήσει σε πραγματικούς
ελέγχους τόσο για τα εισοδήματα τα οποία αποκρύπτουν οι αγρότες όσο και για την
αδήλωτη εργασία (κυρίως αλλοδαπών εργατών γης).
Επιπλέον, οι συνεταιρισμοί αποτελούν ένα όπλο για τους απλούς παραγωγούς
καθώς μέσα από την δημιουργία μικρών ομάδων γεωργών μπορούν να καταστίσουν
τα προϊόντα τους ανταγωνιστικότερα και ουσιαστικά να προσδώσουν υπεραξία στα
προϊόντα τα οποία παράγουν. Η πολιτεία, λοιπόν, ενώ έχει μεριμνήσει ώστε να δώσει
κίνητρα στην δημιουργία τέτοιων ομάδων μέσα από τα κονδύλια της ευρωπαϊκής
ένωσης, όλο ένα και περισσότερο παρατηρείτε το φαινόμενο πολλοί συνεταιρισμοί να
παρουσιάζουν αρνητικές οικονομικές καταστάσεις στα αποτελέσματα τους εξαιτίας
περιπτώσεων αυθαιρεσιών και γενικότερης μη τήρησης της κείμενης νομοθεσίας. Η
αδυναμία του Υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης να ασκήσει τον απαραίτητο έλεγχο
είναι η κύρια αιτία αυτού του φαινομένου να κλείνουν λόγω χρεωκοπίας πολύ
μεγάλοι συνεταιρισμοί.
Η συνεισφορά της γεωργίας στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι πολύ μεγάλη
(4% συνέβαλε το 2016 σύμφωνα με τη Eurostat). Σε αυτό το σημείο πρέπει να
τονιστεί πως αν συγκριθεί με τα αντίστοιχα ΑΕΠ των άλλων κρατών μελών και των
μεγεθών των αγροτικών τους δραστηριοτήτων, γίνεται αντιληπτό ότι η γεωργία στην
Ελλάδα επιδέχεται πολλές επιπλέον βελτιώσεις. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν το
υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης παραχωρήσει προνόμια και κίνητρα στους αγρότες.
Οι αλλαγές στη φορολογική πολιτική που εφαρμόζονται στη χώρα μας έχουν
επηρεάσει και αναδιαρθρώσει πολλούς τομείς της οικονομίας μας. Ένας εξ αυτών και
μάλιστα ζωτικής σημασίας για την Οικονομία της χώρας είναι ο κλάδος της
Γεωργίας, στον οποίο οι αλλαγές είναι μεγάλες, παρόλα αυτά υπάρχουν πολλές
προοπτικές βελτίωσης στις οποίες μπορεί προχωρήσει ο νομοθέτης και αυτές
παρατίθενται παρακάτω.
Η δημιουργία ειδικών μονάδων φορολογικών ελέγχων για τους ασκούντες
αγροτική δραστηριότητα είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα θα
εξασφαλίσει ισονομία και φορολογική ισότητα. Το φαινόμενο τις δυσαναλογίας που
παρατηρείτε στις δαπάνες που δηλώνουν πολλοί αγρότες αλλά και η ανομοιομορφία
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των φορολογικών δηλώσεων μεταξύ αγροτών με παρόμοια είδη καλλιέργειας είναι
πολύ μεγάλο. Μόνο με έναν αυστηρότερο και συνεχή έλεγχο θα εξασφαλιστεί η
ισότητα και οι ίσες ευκαιρίες εξέλιξης στον κλάδο των αγροτών.
Επιπλέον, πρέπει να δοθούν κίνητρα με την μορφή φορολογικών εκπτώσεων ή
απαλλαγών σε νέους ή και παλαιούς αγρότες οι οποίοι θα κάνουν χρήση νέων
τεχνολογιών πάνω στην παραγωγή τους. Η χρήση καινοτομιών σε όλους τους
κλάδους αλλά και ειδικότερα στη γεωργία αποτελεί ενέργεια οι οποία προσδίδει
προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν του επιχειρηματία αγρότη.
Οι αγροτικές αποζημιώσεις θα πρέπει να δίνονται μέσα στο ίδιο έτος για το οποίο
επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ένωση και όχι ετεροχρονισμένα, με τον τρόπο αυτό
ο αγρότης επιχειρηματίας θα έχει τα απαραίτητα οικονομικά κεφάλαια ώστε να
παραμείνει ανταγωνιστικός.
Οι μισθωτοί οι οποίοι δηλώνουν και αγροτικά εισοδήματα θα πρέπει να υπάγονται
στο ίδιο καθεστώς με τους αγρότες κανονικού καθεστώτος (δηλαδή στο αφορολόγητο
μέχρι 9.545€) με την κίνηση αυτή ενισχύεται η υπάρχουσα μερίδα αγροτών η οποία
πλήττετε από το υπάρχον φορολογικό καθεστώς .
Τέλος, πρέπει να δοθούν επιπλέον φορολογικά κίνητρα ή φορολογικές
ελαφρύνσεις σε αγρότες οι οποίοι εντάσσονται σε υπάρχουσες ή νέες κτηνοτροφικές
μονάδες. Ο αριθμός των κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται στη
χώρα μας είναι εμφανώς περιορισμένος συγκριτικά με άλλες χώρες. Αποτέλεσμα
αυτών των κινήτρων θα είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η περεταίρω
αύξηση του ευρύτερου αγροτικού τομέα.
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Νόμος 3874/2010 (ΦΕΚ Α' 151/06.9.2010) «Μητρώο αγροτών και αγροτικών
εκμεταλλεύσεων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Ν.
4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27-05-2016).
Νόμος 4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32/11-02-2014) ΜΕΡΟΣ Β ’«Λοιπές ρυθμίσεις
θεμάτων υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
Νόμος 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α' 22-11-2001) «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας», άρθρ. 78.
Νόμος 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170/26-07-2013) «Φορολογικές διαδικασίες και
άλλες διατάξεις», άρθρ. 10.
Νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας», άρθρ. 41.
Νόμος 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις».
Νόμος 4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141/03-08-2016) «Τροποποιήσεις του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης
εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού
Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς
σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης
Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την
παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και
την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις»
Νόμος 4467/2017 (ΦΕΚ Α' 56/13.4.2017) «Νόμος 4467/2017 Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Νόμος 4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις».
Νόμος 4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας,
Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές,
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
ΠΟΛ. 104/7056, άρθρ. 3, 21−01−2015 (ΦΕΚ 147 Β΄/2015) υπουργικής
Απόφασης.
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ΠΟΛ. 1003/31.12.2014, «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων
του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
ΠΟΛ.1263/10.12.2015, «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του Ν.
27/1975 (Α' 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ
Α' 94)».
ΠΟΛ.1201/28.12.2016, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του
ν.4410 /2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41
του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων».
ΠΟΛ. 1034/2017, «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών
εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή».
ΠΟΛ.1072/2015, αρθρ.32, παράγρ.1, «Οδηγίες περί της εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση
φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις».
ΠΟΛ. 1076/2015, αρθρ.32, «Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του
εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος
(άρθρα 30-34 Ν.4172/13)».
ΠΟΛ.1073/2015, «Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί
φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των
επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013».
Κανονισμός Ε.Ε. 1307/2013, «Για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τις άμεσες
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της
Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου».

Ηλεκτρονικές Πηγές
www.agro-business.gr
www.agrocapital.gr
www.agronews.gr
www.agro24.gr
www.agrotikianaptixi.gr
www.agrotypos.gr
www.capital.gr
www.e-forologia.gr
www.elga.gr
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https://europa.eu/european-union/index_el
http://www.efka.gov.gr
www.forin.gr
www.gsis.gr
www.minagric.gr
www.opekepe.gr
www.taxheaven.gr
www.ypaithros.gr
www.agrocapital.gr
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