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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε 

διαχρονικά, από φορολογικής σκοπιάς, το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα. Μολονότι 

ο αγροτικός τομέας θα έπρεπε να κατέχει μια σημαντική θέση στην οικονομική ζωή του 

τόπου, παραμένει ένας κλάδος για τον οποίο δεν έχουν πραγματοποιηθεί ιδιαίτερες 

έρευνες αναφορικά με την εξέλιξη της φορολόγησης και της πορείας του εισοδήματος 

από αγροτική δραστηριότητα, κάτι που επιχειρείται στη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή 

διατριβή. Σκοπός της εργασίας, παράλληλα με την παράθεση και ανάλυση των 

φορολογικών διατάξεων που ίσχυσαν διαχρονικά, είναι να δείξει το πόσο επηρέασε η 

φορολογική μεταρρύθμιση του Ν.4172/2013 την πορεία του αγροτικού εισοδήματος 

από 01/01/2014, σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για όλους τους τομείς της ελληνικής 

οικονομίας. Παρουσιάζονται και αναλύονται σημαντικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά 

με την πορεία του δηλωθέντος αγροτικού εισοδήματος στην χώρα μας κατά την 

περίοδο 2011-2015, στα οποία στοιχεία βασίζονται εν μέρει τα κύρια ευρήματα της 

εργασίας, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που γίνονται για μία, ενδεχομένως, 

αποτελεσματικότερη φορολογική αντιμετώπιση του εν λόγω εισοδήματος. 

Λέξεις κλειδιά: Αγροτικό εισόδημα, αγρότες, φορολογία, Κοινή Αγροτική Πολιτική, 

επιδοτήσεις 
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Abstract  

 

This preset paper discusses the way that taxation was applied to agricultural income in 

Greece over the years. Although the Rural Sector is supposed to represent one of the 

most important sectors for Greek Economy there are not many studies on the effects of 

how tax legislation has applied to the agricultural sector and on the past development of 

the relevant income. That is the goal of this study. That is apart from the recordation 

and the analysis of the tax provisions applied on agricultural income in Greece,  is to 

explore the possible impacts of the implementation of the tax reform imposed with the 

adoption of the Law 4172/2002, at a time that is particularly critical for all sectors of the  

Greek economy. In order to achieve this goal key statistical data obtained from the web 

site of the Independent Public Revenue Authority regarding the progress of the declared 

agricultural income in our country during the period 2011-2015 is presented and 

analyzed. Based on the findings of that analysis final conclusions are discussed and 

proposals for a more effective tax treatment of agricultural income are introduced.   

Key words: Agricultural income, farmers, taxation, Common Agricultural Policy, 

subsidies  
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Συντομογραφίες 

 

ΑΑΔΕ = ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΑΕΠ = ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 

ΑΥΟ = ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ.Γ.Δ.Ε = ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Ε.Α.Π.Γ.Ε =ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

ΕΕ = ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΛΓΑ = ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΕΛΠ = ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΚΑΠ = ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ή  ΚΓΠ = ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΚΒΕ = ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΦΕ = ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΚΒΣ = ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΚΦΑΣ = ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Ν = ΝΟΜΟΣ 

ΝΔ = ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

ΟΓΑ = ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΟΠΕΚΕΠΕ = ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΟΣΔΕ = ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΑΣΕΓΕΣ = ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

ΠΟΛ = ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

ΣτΕ = ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΦΕΚ = ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΦΠΑ = ΦΟΡΟΣ  ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΧΓΕ = ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ  
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Αναγκαιότητα, διάρθρωση και μεθοδολογία της διπλωματικής 

εργασίας 

 

Αναγκαιότητα διπλωματικής εργασίας 

Η φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυνομία και 

προκειμένου να μπορέσει να ενημερωθεί κανείς σχετικά με φορολογικά ζητήματα, θα 

πρέπει να ανατρέξει σε πολυάριθμες εγκυκλίους και διαταγές, ώστε να μπορέσει να 

οδηγηθεί σε σωστή ενημέρωση επί των θεμάτων και σε εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Το κομμάτι της φορολογίας του αγροτικού εισοδήματος για, τουλάχιστον, μια 

εικοσαετία ήταν αυτό που έμεινε σχετικά σταθερό, από πλευράς φορολογικών 

αλλαγών. Εν μέσω της οικονομικής κρίσης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας από το 

2009, η πολιτεία μετέβαλλε άρδην το καθεστώς της φορολογίας του αγροτικού 

εισοδήματος, το οποίο ίσχυε από το 1994 και πλέον ο αγροτικός τομέας 

αντιμετωπίζεται όπως οι υπόλοιποι επαγγελματίες. Με τον τρόπο φορολόγησης του 

αγροτικού εισοδήματος έχουν ασχοληθεί μερικές εργασίες σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά στο πλαίσιο της απλής παράθεσης των νομοθετικών 

διατάξεων και κάποιων παραδειγμάτων του τρόπου φορολόγησης. Δεν έχει εντοπιστεί 

καμία διατριβή στην οποία να παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη της φορολογικής 

αντιμετώπισης του αγροτικού εισοδήματος με τη ριζική αλλαγή από το φορολογικό 

έτος 2014 και εντεύθεν, σε συνδυασμό με την παρουσίαση και ερμηνεία στατιστικών 

στοιχείων σχετικών με την πορεία του δηλωθέντος εισοδήματος από αγροτική 

δραστηριότητα στη χώρα μας, κάτι το οποίο γίνεται διεξοδικά στην παρούσα μελέτη. 

Στην ανά χείρας διατριβή παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία, τα οποία έχουν 

δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., αναφορικά με την πορεία του 

δηλωθέντος αγροτικού εισοδήματος κατά την πενταετία 2011-2015, αφού έχει 

προηγηθεί παράθεση των σχετικών διατάξεων που ίσχυσαν και ισχύουν σχετικά με τη 

φορολογική αντιμετώπιση του εν λόγω εισοδήματος στην Ελλάδα. 

 

Διάρθρωση διπλωματικής εργασίας 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται σύντομη 

αναφορά στη σημασία του αγροτικού τομέα για τη χώρα μας, στους στόχους της ΚΑΠ 

και στις επιπτώσεις της εφαρμογής της στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας. Στο δεύτερο 
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κεφάλαιο παρατίθενται έννοιες σχετικές με τον αγροτικό τομέα και αναλύονται 

ορισμένα θέματα του κώδικα Φ.Π.Α σε σχέση πάντα με το θέμα της εργασίας.  

Στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο καταγράφεται και αναλύεται η διαχρονική  

εξέλιξη της φορολογικής νομοθεσίας για το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα και 

γίνεται μία σύντομη αναφορά στη φορολογία του εισοδήματος των Αγροτικών 

Συνεταιρισμών. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται στατιστικά στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο της 

Α.Α.Δ.Ε, σχετικά με την πορεία του δηλωθέντος αγροτικού εισοδήματος στη χώρα μας 

στην πενταετία 2011-2015, περίοδο που περιλαμβάνει το προηγούμενο φορολογικό 

καθεστώς, αυτό του αντικειμενικού προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος (έως το 

οικονομικό έτος 2014) και το ισχύον φορολογικό καθεστώς, για εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν από 01/01/2014 και έπειτα. Τέλος σε αυτό το κεφάλαιο καταγράφονται 

τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας, επισημαίνονται οι συγκεκριμένοι 

περιορισμοί που υπήρξαν και διατυπώνονται προτάσεις για μία, ενδεχομένως, 

αποτελεσματικότερη φορολογική πολιτική αναφορικά με το αγροτικό εισόδημα. 

 

Μεθοδολογία διπλωματικής εργασίας 

Για τη συγγραφή των δύο πρώτων κεφαλαίων αντλήθηκαν στοιχεία από ελληνική και 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία, άρθρα και πληροφορίες από έγκυρες ιστοσελίδες, 

αναφορικά με τον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα, έννοιες σχετικές με το συγκεκριμένο 

τομέα, πληροφόρηση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και για τον κώδικα Φ.Π.Α., σε 

συνάφεια με το θέμα της εργασίας. 

Στα επόμενα τρία κεφάλαια (τρίτο, τέταρτο και πέμπτο), γίνεται παράθεση των 

σημαντικότερων σημείων της νομοθεσίας, των εγκυκλίων και αποφάσεων που ίσχυσαν 

στο παρελθόν και αυτών που ισχύουν σήμερα αναφορικά με τη φορολογία του 

αγροτικού εισοδήματος, ξεκινώντας με τις διατάξεις που ίσχυσαν από το 1955 έως και 

το 1993, αυτών που ίσχυσαν με το Ν. 2238/1994, ο οποίος βασίστηκε και ίσχυσε βάσει 

των διατάξεων του Ν.2214/1994 και τέλος όσων ισχύουν με το νέο κώδικα φορολογίας 

εισοδήματος Ν.4172/2013.  

Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται τα στατιστικά στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. για την πενταετία 

2011-2015, σχετικά με την πορεία του δηλωθέντος αγροτικού εισοδήματος και η 
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εργασία ολοκληρώνεται με την διατύπωση των συμπερασμάτων και την καταγραφή 

προτάσεων ως προς την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 

θέματος. 

Η μέθοδος της έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου ή συνέντευξης δεν επιλέχτηκε, διότι 

θα κατέληγε σε αναμενόμενα αποτελέσματα, δεδομένου ότι ο αγροτικός τομέας, με την 

εφαρμογή του ισχύοντος νόμου (Ν.4172/2013), αντιμετωπίστηκε όπως οι υπόλοιποι 

επαγγελματίες και συγκριτικά με το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς (του 

αντικειμενικού προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος), οι φορολογικές επιπτώσεις 

ενδεχομένως να είναι αρκετά σοβαρές για τον αγροτικό τομέα, ο οποίος ναι μεν είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός για την Ελλάδα, αλλά αναμφισβήτητα έτυχε ιδιαίτερης 

φορολογικής εύνοιας για πολλά χρόνια.  

 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

Η μελέτη της φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος διαχρονικά, παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η χώρα μας και συγχρόνως τη ριζική αλλαγή της νομοθεσίας από 01/01/2014, 

παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του δηλωθέντος αγροτικού εισοδήματος σε σχέση με 

το παρελθόν. 

Αρχικά με τα χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα της Ελλάδας, των στόχων της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τη σημασία της για τον αγροτικό κόσμο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσον αφορά την έκδοση βιβλίων, ασχολήθηκαν τόσο έλληνες 

όσο και ξένοι συγγραφείς, στοιχεία των οποίων παρατίθενται στο πρώτο και δεύτερο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράθεση 

στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τη 

συνεισφορά της ΚΑΠ στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας.  

Με την κωδικοποίηση και ερμηνεία άρθρων του Φ.Π.Α στην Ελλάδα, έχουν ασχοληθεί 

διάφοροι συγγραφείς με έκδοση βιβλίων που ερμηνεύουν τον εν λόγω κώδικα. Κάποια 

από τα άρθρα του, που σχετίζονται με την παρούσα εργασία, έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και παρατίθενται για την καλύτερη κατανόηση του θέματος προς μελέτη. 

Συγκεκριμένα ο Φώτης Τσιατούρας εκδίδει το 2014 τον κώδικα Φ.Π.Α, με 

κωδικοποίηση, ερμηνεία και πρακτικές εφαρμογές για το συγκεκριμένο κώδικα. 
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Μερικά άρθρα του αναφορικά με τους αγρότες ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα στην παρούσα 

εργασία. 

Σχετικά με την ανάλυση και την ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων που αφορούσαν 

και αφορούν τη φορολογία του αγροτικού εισοδήματος στην Ελλάδα, δεν υπάρχει όπως 

ήταν αναμενόμενο ξένη βιβλιογραφία αλλά έχουν ασχοληθεί έλληνες συγγραφείς, στα 

πλαίσια της παράθεσης και ερμηνείας των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών και νομικών προσώπων. Οι Νίκος Τότσης και Χρήστος Τότσης εκδίδουν το 

1995 την Ερμηνεία Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων, με 

ερμηνεία σε βάθος των διατάξεων του Ν.Δ. 3323/1955 και του Ν.Δ. 3843/1958 και 

παράθεση επιλεγμένης διοικητικής και δικαστηριακής νομολογίας. Ο Χρήστος Τότσης 

εκδίδει το 2013 τους Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικής διαδικασίας, 

στους οποίους περιλαμβάνεται ανάλυση του προγενέστερου κώδικα φορολογίας 

εισοδήματος (Ν.2238/1994) όπως διαμορφώθηκε και ίσχυσε μέχρι και το Ν.4172/2013, 

του κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) και του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας (Ν.4174/2013), με Αιτιολογικές Εκθέσεις και Εκθέσεις της Διεύθυνσης 

Επιστημονικών Μελετών της Βουλής επί των νόμων 4172/2013 και 4174/2013. Στο εν 

λόγω βιβλίο παρατίθενται και τα άρθρα που αφορούν τη φορολογική αντιμετώπιση του 

αγροτικού εισοδήματος. Επιπλέον, ο ίδιος εκδίδει το 2017 τον Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος (Ν.4172/2013), με κωδικοποίηση διατάξεων, κανονιστικές αποφάσεις Υπ. 

Οικ. και Γ.Γ.Δ.Ε., ερμηνευτικές εγκυκλίους και διοικητικά έγγραφα. 

Οι Δημήτρης Σταματόπουλος και Αντώνης Καραβοκύρης εκδίδουν το 2014 τον 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, Ανάλυση και Ερμηνεία, με αναφορά σε βασικές 

φορολογικές έννοιες και ανάλυση – ερμηνεία σε κάθε άρθρο με τη μορφή ερώτησης –

απάντησης. Οι ίδιοι επίσης εκδίδουν το 2017 τη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και 

νομικών προσώπων με ανάλυση και ερμηνεία σε κάθε άρθρο με τη μορφή ερώτησης- 

απάντησης. 

Οι Δημήτρης Αντωνόπουλος και Ηλίας Κατούδης εκδίδουν το 2008 τη Φορολογία 

Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων με ανάλυση και ερμηνεία όλων των 

άρθρων και φυσικά και αυτών που αφορούν τη φορολόγηση του αγροτικού 

εισοδήματος. 

Τέλος, οι Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος και Γιώργος Παπαδημητρίου εκδίδουν το 2017 

το Φορολογικό και Λογιστικό Σύμβουλο του Αγρότη αναφορικά με τις φορολογικές 
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υποχρεώσεις των ασκούντων αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εντάσσοντας 

και χρηστικά παραδείγματα.  

Όσον αφορά την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος, έχει 

ποικιλοτρόπως σχολιασθεί σε άρθρα εφημερίδων και στο διαδίκτυο, με έντονη κριτική 

διάθεση, κυρίως ως προς την παράκαμψη μιας μεταβατικής περιόδου για την αλλαγή 

της φορολογικής αντιμετώπισης του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα, αλλά 

και την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης που προέκυψε κυρίως για μικρομεσαίες 

αγροτικές επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα, σε εκδήλωση της εταιρίας AGROTECH S.A 

που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 29/01/2016, με εισηγητές τους Κώστα 

Νιφορόπουλο και Γιώργο Παπαδημητρίου και θέμα: «Φορολογία αγροτών. Θέματα και 

προβληματισμοί», μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013, αναφορικά με τις αλλαγές 

στη φορολογία του αγροτικού εισοδήματος, αναφέρθηκε ότι «οι αγρότες είναι 

φορολογούμενοι, οι οποίοι κλήθηκαν ξαφνικά να διαχειριστούν τις καλλιέργειές τους 

σαν επιχείρηση, χωρίς συνολική και συγκροτημένη ενημέρωση από το επίσημο 

κράτος».  

Σε άρθρο της εφημερίδας Το Βήμα, στις 14/02/2013 και συντάκτη τον Γιάννη Κολλάτο 

αναφέρονται τα εξής: «Ανακοινώθηκε ότι από το 2014 οι αγρότες θα φορολογηθούν με 

βιβλία εσόδων - εξόδων και με συντελεστή 13% επί των κερδών. Άλλωστε από το 2014 

θα ισχύσει η νέα ΚΑΠ που εξισώνει τις επιδοτήσεις σε μία ενιαία στρεμματική 

ενίσχυση. Συμβαίνει όμως το εξής εκπληκτικό: μεγαλοαγρότες που είχαν κατοχυρώσει 

δικαιώματα από την τριετία αναφοράς της προηγούμενης ΚΑΠ, εισπράττουν μεγάλες 

επιδοτήσεις της τάξης των 100 και 150 χιλιάδων ευρώ (κάποιοι καπνοπαραγωγοί είχαν 

φτάσει μέχρι και 300 χιλιάδες ευρώ, πριν γίνουν οι περικοπές στις επιδοτήσεις του 

καπνού), χωρίς να παράγουν και χωρίς να  φορολογούνται. Στη συνέχεια βέβαια 

προέβησαν σε μεταβίβαση δικαιωμάτων σε στενά συγγενικά πρόσωπα, προκειμένου να 

μη μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας. Αντίθετα η συντριπτική πλειοψηφία των 

αγροτών των οποίων οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 2.000 έως και 20.000 ευρώ, είναι 

αναγκασμένοι να καλλιεργούν κάθε χρόνο για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το 

εισόδημά τους. Η επιβράβευση αυτών των αγροτών θα ήταν η τήρηση βιβλίων εσόδων 

- εξόδων, γιατί μόνον όταν καλλιεργείς ξοδεύεις για την παραγωγή σου. Αντίθετα το 

ισχύον σύστημα «τιμωρεί» τους μικροκαλλιεργητές, που κάθε χρόνο παλεύουν οριακά 

για το μεροκάματο και επιβραβεύει τους «ραντιέρηδες». Προφανέστατα με την τήρηση 

βιβλίων εσόδων- εξόδων η κυβέρνηση επιδιώκει και τον έλεγχο των τιμών από το 

χωράφι στο ράφι αφού θα πάψουν να συμφέρουν τα πλαστά εικονικά τιμολόγια που 
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εκδίδουν έμποροι και μεταποιητές προς τους αγρότες για να μπορούν να ανεβάζουν την 

τιμή στην κατανάλωση. Άρα το μέτρο έπρεπε να εφαρμοστεί χθες και όχι του χρόνου, 

αφού τους μόνους που τιμωρεί είναι τους «κακούς» παραγωγούς, ενώ επιβραβεύει τους 

έντιμους. Έτσι κοντά σε αυτούς που δεν καλλιεργούν και εισπράττουν επιδοτήσεις, θα 

προστεθούν και οι αυτοί που κατ’ ανάγκη θέλουν να καλλιεργήσουν αλλά δεν μπορούν, 

είτε γιατί δεν έχουν ρευστότητα να προμηθευτούν εφόδια, είτε γιατί τα έβαλαν κάτω με 

χαρτί και με μολύβι και είδαν ότι το κόστος παραγωγής είναι απαγορευτικό».  

Σε άρθρο δημοσιευμένο στην εφημερίδα Το Βήμα στις 23/02/2014 και συντάκτη τον 

Ιωάννη Σιωμόπουλο, γίνεται σύγκριση του τρόπου φορολόγησης αγροτικού 

εισοδήματος που αποκτήθηκε το 2012, με αυτό που θα αποκτιούνταν το 2014 και 

γίνεται αναφορά στον ξεσηκωμό των αγροτών λόγω των τεράστιων αλλαγών στον 

τρόπο της φορολόγησης των εισοδημάτων τους από την αγροτική τους δραστηριότητα. 

Με μια μικρή ανάλυση της φορολογίας του αγροτικού εισοδήματος που παρατέθηκε 

στο εν λόγω άρθρο, για τη χρήση 2013 (η οποία ήταν και η τελευταία στην οποία 

εφαρμόστηκε ο αντικειμενικός προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος) και τη 

χρήση 2014 (κατά την οποία εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά οι διατάξεις του 

Ν.4172/2013), προέκυπτε σαφώς η συγκριτικά (γιατί σε κάθε περίπτωση είναι ακόμη 

και τώρα πιο ευνοημένοι από τις λοιπές επιχειρήσεις) μεγαλύτερη φορολογική 

επιβάρυνση του εισοδήματος του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. 

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 16/08/2016 στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος και 

συντάκτη τον Γιώργο Παλαιτσάκη, έγινε αναφορά στη φορολογική «ψυχρολουσία» που 

δέχτηκαν όσοι έχουν αγροτικά εισοδήματα και δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

για τη χρήση 2016 και εντεύθεν, δεδομένου του ύψους του φορολογικού συντελεστή 

που καθορίζει το ποσό του φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι 

και του ποσοστού υπολογισμού (επί του κυρίου φόρου) της προκαταβολής φόρου, που 

ανέρχεται για τα εισοδήματα του 2016 το 100%. 

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου τεσσάρων υπουργών σχετικά με το φορολογικό και 

ασφαλιστικό θέμα των αγροτών, στις 21/01/2016, ο αναπληρωτής Υπουργός 

Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης δήλωσε ότι «Δεν έρχεται ούτε φορολογική καταιγίδα, 

ούτε χαράτσια, ούτε οτιδήποτε άλλο για τους αγρότες. Στα θέματα φορολογίας, αυτή 

την εποχή, δεν υπάρχουν αλλαγές. Κοιτάμε να κάνουμε το σύστημα πιο δίκαιο, πιο 

αναλογικό και όταν τελειώσει αυτή η ιστορία τα επόμενα χρόνια, να ξέρετε ότι μια 

μεγάλη κατηγορία των αγροτών θα ελαφρυνθεί φορολογικά». Προκύπτει η προσπάθεια, 
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από πλευράς πολιτικής ηγεσίας, να μετριασθούν οι εντυπώσεις, όσον αφορά μία 

κατάσταση που βρήκε απροετοίμαστο το μεγαλύτερο ποσοστό του αγροτικού κόσμου 

στην Ελλάδα, μολονότι τόσα χρόνια υποφορολογούνταν. 

Σε δελτίο τύπου της ΠΑΣΕΓΕΣ, στις 23/02/2016, σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε 

η κυβέρνηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων και τα εξής: «Σε ότι αφορά το φορολογικό και 

το κόστος, που είναι τα άλλα δύο μεγάλα προβλήματα η Κυβέρνηση δεν είπε τίποτα το 

καινούριο. Απλά καταργεί το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ στις επιδοτήσεις και βάζει 

9.500 αφορολόγητο στο εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι στον τελικό λογαριασμό μάλλον 

περισσότερα θα πάρει από αυτά που θα δώσει, αφού απέφυγε να διευκρινίσει εάν το 

αφορολόγητο αφορά το σύνολο των εισοδημάτων ή μόνο τις πολύ μικρές κατηγορίες».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

1.1  Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα 

Σε μία περίοδο που κρίνεται αναγκαίος ο αναπροσδιορισμός του παραγωγικού 

μοντέλου της Ελλάδας, με έμφαση στη μεγαλύτερη παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων 

αγαθών και υπηρεσιών, σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του αγροτικού τομέα στη 

διαμόρφωση ενός καλύτερου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας. Η συμβολή του 

αγροτικού τομέα στην ελληνική οικονομία υπήρξε πάντα ιδιαίτερα σημαντική. 

Τροφοδοτεί με σειρά προϊόντων την εγχώρια αγορά, για άμεση κατανάλωση προς 

κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ανθρώπων και έμμεσα για τη βιομηχανία 

τροφίμων και ποτών. Επιπλέον, η τυχόν παραμέληση της γεωργίας θα οδηγούσε σε 

φαινόμενα ερήμωσης, υποβάθμισης των τοπίων, στέρηση της οικονομίας από 

διατροφικούς πόρους και από ευκαιρίες ανάδειξης προϊόντων ποιότητας. 

Ο αγροτικός τομέας ανέκαθεν αποτελούσε ένα δομικό χαρακτηριστικό της ελληνικής 

κοινωνίας καθώς και ένα συστατικό παράγοντα της ελληνικής οικονομίας και 

ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Μολονότι η συμβολή του 

αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ είναι μικρή, η σημασία του για την ελληνική οικονομία είναι 

σημαντικότερη από εκείνη του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1
.  

Η εθνική αγροτική πολιτική είχε πάντοτε τη σχετική βαρύτητα και σημασία. Η 

ιδιαιτερότητα της ελληνικής γεωργίας δεν άφηνε περιθώρια εφησυχασμού. Μέχρι το 

τέλος της δεκαετίας του '50 η γεωργία είχε σπουδαίο ρόλο στην Ελληνική οικονομία. 

Συμμετείχε σημαντικά στη δημιουργία ρυθμών μεγέθυνσης του εθνικού κεφαλαίου και 

του όγκου των εξαγωγών, ενώ η προσφορά της στην απασχόληση του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού ήταν σημαντική. Επίσης αυξημένη ήταν η συμμετοχή της στη 

δημιουργία Εθνικού προϊόντος
2
. Η μεταπολεμική ελληνική οικονομία της περιόδου 

1950-1960 ήρθε αντιμέτωπη με το πρόβλημα της αυτάρκειας σε τρόφιμα. Σε αυτή την 

περίοδο ο αγροτικός τομέας αποτέλεσε πηγή ανάπτυξης της οικονομίας. Η εθνική 

πολιτική της προενταξιακής περιόδου ενθάρρυνε την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων, 

                                                           
1
 Βλ. σχετ. Καδίτη, Ε.- Νίτση, Ε. (2010). Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα 

2
 http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/12/3/356.pdf 
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ενώ ταυτόχρονα φρόντιζε για την προσφορά των προϊόντων αυτών στην αγορά, σε 

περιόδους κατά τις οποίες η παραγωγή ήταν ελλειμματική
3
. 

Η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) το 1981 επηρέασε καταλυτικά 

την μετέπειτα εξέλιξη της ελληνικής γεωργίας, εφόσον η εθνική αγροτική πολιτική θα 

έπρεπε εντός μιας μεταβατικής περιόδου να προσαρμοσθεί πλήρως προς την Κοινή 

Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Σήμερα πλέον, η γεωργία διέπεται πλήρως από τους 

κανόνες της ΚΑΠ, οι οποίοι μορφοποιούν και ελέγχουν όλο το πλαίσιο λειτουργίας και 

δραστηριότητας του αγροτικού τομέα . 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
4

,ο αγροτικός τομέας της Ελλάδας 

χαρακτηρίζεται από:  

- Μικρού μεγέθους γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το 76,7% των εκμεταλλεύσεων 

διαθέτουν λιγότερο από 5 εκτάρια και ο μέσος όρος του μεγέθους των 

εκμεταλλεύσεων των 6,8 εκταρίων είναι μικρότερος από τον μέσο όρο των 

εκμεταλλεύσεων της ΕΕ-28, ο οποίος είναι μεγέθους 16,1 εκταρίων. 

- Αγρότες αρκετά μεγάλοι σε ηλικία (μόνο το 5,2% των ελλήνων αγροτών είναι 

κάτω των 35 ετών). 

Η Ελλάδα καλύπτει μια έκταση 131.621 km² εκ των οποίων το 50% είναι δάσος.  Έχει 

συνολικό πληθυσμό σχεδόν 11 εκατομμύρια, εκ των οποίων περίπου οι μισοί ζουν σε 

αγροτικές περιοχές. 

Η χώρα μας χαρακτηρίζεται από γεωργία με δομές μικρής κλίμακας όπου η καλλιέργεια 

είναι δύσκολη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 78% της συνολικής 

Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης (ΧΓΕ) έχει ταξινομηθεί ως περιοχή που 

αντιμετωπίζει φυσικούς περιορισμούς, ενώ το 53,9% βρίσκεται σε ορεινές περιοχές. Η 

αρδευόμενη έκταση αντιστοιχεί στο 19,8% της ΧΓΕ και το 86% του νερού που 

χρησιμοποιείται στην Ελλάδα καταναλώνεται στη γεωργία, συχνά με σημαντικές 

απώλειες νερού. Περίπου το 3,8% της γεωργικής γης προορίζεται για τη βιολογική 

καλλιέργεια. 

 

 

                                                           
3
 Βλ. σχετ. Σαπουνάς, Γ- Μηλιάκος, Δ. (1996). Η ελληνική γεωργία στη μεταπολεμική περίοδο 

4
 Βλέπε σχετ. ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-in-your-country_el 
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1.2  Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π)  

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π) ή Κοινή Γεωργική Πολιτική (Κ.Γ.Π) 

θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Και αυτό, όχι μόνο εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ατόμων και της έκτασης της 

επικράτειας που επηρεάζονται από αυτήν, αλλά επίσης εξαιτίας της συμβολικής 

σημασίας της και του βαθμού της κυριαρχίας που έχει εκχωρηθεί από το εθνικό στο 

ευρωπαϊκό επίπεδο
5
. Η Κ.Α.Π ως σκοπό έχει να βοηθά τους Ευρωπαίους αγρότες να 

καλύπτουν τις ανάγκες εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Κύριοι στόχοι της είναι η σταθερή, 

ασφαλής και σε προσιτές τιμές παροχή τροφίμων στους καταναλωτές και παράλληλα η  

διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους αγρότες. 

Από τη θέσπισή της το 1962 και η Κ.Α.Π. έχει υποστεί πολλές αλλαγές. Οι αρχικοί 

στόχοι και αρχές της, ήταν οι εξής: 

 Να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη της τεχνικής 

προόδου και την εξασφάλιση της ορθολογικής ανάπτυξης της αγροτικής 

παραγωγής, καθώς και της άριστης χρησιμοποίησης των συντελεστών 

παραγωγής και ιδίως του εργατικού δυναμικού. 

 Να εξασφαλίζει ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στον γεωργικό πληθυσμό, ιδίως με 

την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία. 

 Να σταθεροποιεί τις αγορές. 

 Να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό του πληθυσμού με αγροτικά προϊόντα. 

 Να διασφαλίζει λογικές τιμές κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές
6
. 

Ενώ στην αρχή έδινε έμφαση στην ποσότητα, στη συνέχεια έδωσε ιδιαίτερη έμφαση 

στον προσανατολισμό προς την αγορά, την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων και 

την ανιχνευσιμότητα προέλευσης των προϊόντων, την καλή μεταχείριση των ζώων και 

τη γενικότερη φροντίδα του περιβάλλοντος, καθώς και στη βιωσιμότητα. 

Η Κ.Α.Π είναι η απάντηση της Ευρώπης στην ανάγκη για ένα αξιοπρεπές βιοτικό 

επίπεδο για εκατομμύρια γεωργούς και γεωργικούς εργάτες και ένα σταθερό, 

πολυποίκιλο και ασφαλή εφοδιασμό τροφίμων για τα εκατομμύρια των πολιτών της. Ως 

κοινή πολιτική και για τις 28 πλέον χώρες της Ε.Ε, η Κ.Α.Π ενισχύει την 

                                                           
5
 Βλ. σχετ. Σέμος, Α. (2011). Ευρωπαϊκή Ένωση & Κοινή Αγροτική Πολιτική 

6
 Βλ. σχετ. Σέμος, Α. (2011). Ευρωπαϊκή Ένωση & Κοινή Αγροτική Πολιτική 
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ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας της Ε.Ε παρέχοντας Άμεσες 

Ενισχύσεις με στόχο τη σταθεροποίηση των εσόδων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

και χρηματοδοτεί έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε χώρας μέσω εθνικών (ή 

περιφερειακών) Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Η Κ.Α.Π παρέχει, επίσης, μια σειρά μέτρων για την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 

εργαλείων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της αγοράς, και άλλα πρόσθετα 

στοιχεία όπως λογότυπα ποιότητας, προώθηση για τα γεωργικά προϊόντα της Ε.Ε, που 

συμπληρώνουν τη δράση της Κ.Α.Π για τη στήριξη των γεωργών. Πλέον, μετά και τη 

νέα διεύρυνση της Ε.Ε., σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

τροφίμων, κύριος στόχος της είναι ο καθορισμός του ρόλου της γεωργίας στη 

διαφύλαξη και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, στο πλαίσιο της αειφόρου 

ανάπτυξης.  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο προϋπολογισμός της Κ.Α.Π που έχει 

καθοριστεί για την περίοδο 2014-2020 προβλέπει συνολικά την καταβολή 408,31 δις 

ευρώ από κονδύλια της Ε.Ε, με 308,73 δις ευρώ να προορίζονται για Άμεσες 

Ενισχύσεις και μέτρα για την αγορά (ο λεγόμενος Πρώτος Πυλώνας) και 99,58 δις 

ευρώ για την Αγροτική Ανάπτυξη (ο λεγόμενος Δεύτερος Πυλώνας).  

Οι νέες Άμεσες Ενισχύσεις πρέπει να διανέμονται με δικαιότερο τρόπο μεταξύ των 

κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των γεωργών εντός του ιδίου κράτους μέλους. Ο 

προϋπολογισμός που διατίθεται για τους Έλληνες αγρότες με τη μορφή των Άμεσων 

Ενισχύσεων ανέρχεται σε περίπου 14,9 δις ευρώ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Μια βασική αλλαγή στη νέα Κ.Α.Π είναι η εφαρμογή νέων κανόνων 

Οικολογικού Προσανατολισμού για τις Άμεσες Ενισχύσεις, προκειμένου να τονιστούν 

τα οφέλη που οι γεωργοί παρέχουν στην κοινωνία ως σύνολο σε θέματα όπως η 

κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η ποιότητα του εδάφους. Βάσει 

του συστήματος αυτού, το 30% του κονδυλίου για τις Άμεσες Ενισχύσεις, που 

καταβάλλονται ανά εκτάριο, συνδέεται με τρεις φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές 

πρακτικές: διαφοροποίηση των καλλιεργειών, διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων και 

διατήρηση του 5% των περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος ή μέτρα που θεωρούνται 

ότι έχουν τουλάχιστον ισοδύναμο περιβαλλοντικό όφελος. 

Από το 2015 η Ελλάδα εφαρμόζει το Καθεστώς Βασικής Ενίσχυσης (KBE) και 

προβαίνει σε διαίρεση μεταξύ 3 περιοχών: βοσκότοποι, αρόσιμη γη και μόνιμες 

καλλιέργειες. Οι μικροί αγρότες επωφελούνται από ένα κατ’ αποκοπή απλοποιημένο 
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σύστημα στήριξης (το καθεστώς κατόχου μικρής αγροτικής εκμετάλλευσης), με 

ανώτατο όριο 1.250 ευρώ στήριξη ανά γεωργό. Έτσι το καθεστώς αυτό μειώνει το 

διοικητικό φόρτο για τους μικρούς αγρότες, μειώνει τους ελέγχους πολλαπλής 

συμμόρφωσης και τους απαλλάσσει από τους κανόνες οικολογικού προσανατολισμού. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να 

διαθέσουν το 7,42% το 2015 και το 8% το 2019 του κονδυλίου για τις Άμεσες 

Ενισχύσεις στην προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη (στοχεύοντας κυρίως σε 

αιγοπρόβατα, βόειο κρέας και φρούτα και λαχανικά). Με στόχο την επίτευξη μιας 

δικαιότερης κατανομής της στήριξης, τα ποσά των Άμεσων Ενισχύσεων για τους 

μεγαλύτερους δικαιούχους δεν θα υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ.  

 

1.3  Βασικές προτεραιότητες της Κ.Α.Π για την αγροτική ανάπτυξη 

της Ελλάδας 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με συνολική συνεισφορά άνω των 4,7 δις ευρώ 

για τη λήψη μέτρων προς όφελος των αγροτικών της περιοχών, το Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα εστιάζει στις ακόλουθες 

προτεραιότητες: 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα μέσω της παροχής 

στήριξης για: 

 νέους γεωργούς (23.900 ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα επωφεληθούν 

από ενισχύσεις για έναρξη λειτουργίας),  

 αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό (6.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις),  

 ανάπτυξη αλυσίδων εφοδιασμού (8.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και  

 επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία (600 επιχειρήσεις γεωργικών 

τροφίμων). 

 Αποκατάσταση και διατήρηση οικοσυστημάτων. Το 10,3% των ελληνικών 

γεωργικών εκτάσεων αποτελεί αντικείμενο συμβάσεων για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, ποσοστό 12,1% για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων 

και ένα 10,7% για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη 

της διάβρωσης του εδάφους. 
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 Προώθηση της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης στους τομείς της 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, των καινοτόμων τεχνολογιών και της 

έρευνας. 

 Ενίσχυση της αποδοτικότητας των πόρων διότι περίπου 51.000 εκτάρια θα 

στραφούν σε πιο αποδοτικά συστήματα άρδευσης.  

 Κοινωνική ένταξη και τοπική ανάπτυξη: βελτιωμένες υπηρεσίες και υποδομές 

και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος LEADER. 

 

1.4  Βασικά επιτεύγματα της Κ.Α.Π για την Ελλάδα 

Μεταξύ 2007 και 2013 η ΚAΠ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επένδυσε 

περίπου 21,5 δις ευρώ στον γεωργικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας με 

στόχο τη σταθεροποίηση του εισοδήματος των γεωργών, τον εκσυγχρονισμό και την 

αύξηση της βιωσιμότητας των ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παράλληλα 

την εξασφάλιση της παροχής ασφαλών, οικονομικά προσιτών και ποιοτικών τροφίμων 

στους πολίτες της. Πιο συγκεκριμένα, η εισφορά δημόσιων πόρων στον τομέα της 

γεωργίας, στις περιβαλλοντικές δράσεις και στην τοπική ανάπτυξη βοήθησε την 

Ελλάδα να: 

 ενισχύσει την εγκατάσταση περισσότερων από 19.000 νέων γεωργών παρέχοντας 

περίπου 330 εκ. ευρώ σε επιχορηγήσεις εγκατάστασης 

 στηρίξει περισσότερες από 80.000 εκμεταλλεύσεις σε μειονεκτικές περιοχές 

 ενισχύσει το περιβάλλον και την ύπαιθρο με γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και 

δράσεις για την προστασία της γης, των δασών και την καλή διαβίωση των ζώων, 

αξίας περίπου 1 δις ευρώ 

 προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών περιοχών με τον εκσυγχρονισμό 

των ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με στήριξη περίπου 250 δις ευρώ  

 βελτιώσει τη γεωργική απόδοση επενδύοντας περισσότερα από 350 εκ. ευρώ σε 

γεωργικές υποδομές  

 ενδυναμώσει την τοπική δράση επιτρέποντας σε Ομάδες Τοπικής Δράσης να 

επιλέξουν και να στηρίξουν περισσότερες από 2.100 δράσεις σε όλες τις επιλέξιμες 

περιοχές που καλύπτουν 2,3 εκατ. κατοίκους.  

Φυσικά, η προώθηση της ανάπτυξης και ευημερίας του αγροτικού τομέα, περιλαμβάνει 

την ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών από το κράτος αλλά και από τον αγρότη 



7 
 

χωριστά, κυρίως για να αντιμετωπιστούν οι ραγδαίες μεταβαλλόμενες συνθήκες που 

επικρατούν στις αγορές και να μπορέσουν να αξιοποιηθούν νέες ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται. Ο αγροτικός τομέας πρέπει να είναι προετοιμασμένος ακόμη και για 

ένα καθεστώς μειωμένων επιδοτήσεων και ενισχύσεων της Κ.Α.Π στο απώτερο 

μέλλον. Δεν πρέπει οι υψηλοί χρηματικοί πόροι να εκλαμβάνονται μόνο ως 

εισοδηματικές ενισχύσεις, αλλά να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την περαιτέρω 

δυναμική ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας, η οποία θα καθορίσει το μέλλον τόσο 

αυτής της γενιάς, όσο και των επόμενων γενεών αγροτών της χώρας μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο 

 

ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α 

2.1 Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και 

υπηρεσίες 

Αγρότες θεωρούνται
7
 όσοι ασκούν αυτοπροσώπως ή με τα μέλη της οικογένειάς τους ή 

με μισθωτούς ή εργάτες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες. 

Με την έννοια αυτή, ως αγρότης χαρακτηρίζεται και ο υπάλληλος που καλλιεργεί με 

εργάτες τα κτήματά του και συνεπώς δικαιούται και αυτός να ζητήσει την επιστροφή 

του κατ’ αποκοπή φόρου που βαρύνει τις εισροές της αγροτικής του εκμετάλλευσης. 

Το ίδιο ισχύει και για άλλους επαγγελματίες, που παράλληλα ασκούν και αγροτική 

εκμετάλλευση. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή του κατ’ 

αποκοπή ΦΠΑ για την αγροτική τους εκμετάλλευση με την προϋπόθεση ότι για την 

άλλη τους επαγγελματική τους δραστηριότητα, δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων 

δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας του ΚΒΣ (απλογραφικά ή διπλογραφικά αντίστοιχα 

του Κ.Φ.Α.Σ και πλέον σύμφωνα με αυτά που ορίζουν τα Ε.Λ.Π). Στην περίπτωση που 

τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας του ΚΒΣ για την άλλη τους 

δραστηριότητα δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής του προαναφερθέντος φόρου για την 

αγροτική δραστηριότητα και για να μπορέσουν να συμψηφίσουν και το ΦΠΑ των 

εισροών για τη δραστηριότητα αυτή θα πρέπει με δήλωσή τους να ενταχθούν στο 

κανονικό καθεστώς. 

Αγροτικά προϊόντα θεωρούνται τα αγαθά που παράγονται από τους αγρότες στα 

πλαίσια των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων.  

Αγροτικές εκμεταλλεύσεις θεωρούνται:  

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

βαμβακιού, οπωροφόρων και καρποφόρων δέντρων, αρωματικών και διακοσμητικών 

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

και φυτών. 

                                                           
7
 Βλέπε Ν. 2859/2000 άρθρο 42 παράγραφος 1,2 και 3 
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β) Η εκτροφή ζώων γενικά, στην οποία περιλαμβάνονται ιδίως η κτηνοτροφία, η 

πτηνοτροφία, η κονικλοτροφία, η μελισσοκομία, η σηροτροφία και σαλιγκαροτροφία. 

γ) Η δασοκομία γενικά. 

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

στρειδιών και η εκτροφή μαλακίων  και μαλακοστράκων. 

ε) Οι μεταποιητικές δραστηριότητες του αγρότη, που πραγματοποιούνται με συνήθη 

μέσα, στα πλαίσια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, σε προϊόντα τα οποία προέρχονται 

κατά κύριο λόγο από την αγροτική του παραγωγή. Όταν όμως οι αγρότες προβαίνουν 

σε επεξεργασία των αγροτικών τους προϊόντων, που θα μπορούσε να προσδώσει σε 

αυτά το χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων, δεν μπορούν να υπαχθούν 

στο ειδικό καθεστώς. 

Αγροτικές υπηρεσίες θεωρούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται από αγρότες με 

χειρωνακτική εργασία ή με το συνήθη εξοπλισμό της εκμετάλλευσής τους και οι οποίες 

συμβάλλουν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων
8

. Στις αγροτικές υπηρεσίες 

περιλαμβάνονται κυρίως οι: 

α. Οι εργασίες σποράς και φύτευσης, καλλιέργειας, θερισμού, αλωνίσματος, 

δεματοποίησης, περισυλλογής και συγκομιδής. 

β. Οι εργασίες προπαρασκευής, για την πώληση προϊόντων, όπως η διαλογή, η 

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

αποθήκευση. 

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

δ. Η μίσθωση μηχανικών μέσων και εξοπλισμού γενικά, που χρησιμοποιούνται στις 

αγροτικές εκμεταλλεύσεις. 

ε. Η τεχνική βοήθεια. 

στ. Η καταπολέμηση επιβλαβών φυτών και ζώων, καθώς και ο ψεκασμός φυτών και 

εδάφους. 

ζ. Η χρησιμοποίηση αρδευτικών, αποξηραντικών μέσων και εξοπλισμού, η υλοτομία, η 

κοπή ξύλων, καθώς και άλλες δασοκομικές υπηρεσίες. 

                                                           
8
 Βλέπε Ν. 2859/2000 άρθρο 42 παράγραφος 4 
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2.2  Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες   

Επαγγελματίας (κατά κύριο επάγγελμα) αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο 

που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, 

εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις
9
:  

α) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. 

Ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης θεωρείται όποιος έχει στην κατοχή του και 

εκμεταλλεύεται καλλιεργούμενες εκτάσεις. Αυτό ισχύει είτε τα αγροτεμάχια που 

καλλιεργεί είναι ιδιόκτητα είτε είναι μισθωμένα. Κάθε χρόνο συντάσσεται η «ενιαία 

δήλωση καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛΓΑ», γνωστή ως δήλωση ΟΣΔΕ. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, εφόσον κάποιος καλλιεργεί εκτάσεις ή εκτρέφει ζώα, κατέχει δέντρα, 

κυψέλες, πληροί την προϋπόθεση. 

β) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του 

τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του. 

Υπάρχει πίνακας (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2386/03.08.16) ο οποίος προσδιορίζει τον χρόνο που 

απαιτείται ανά καλλιέργεια, προκειμένου να κρίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν 

πληρείται το κριτήριο της απασχόλησης. Ταυτόχρονα στο ίδιο ΦΕΚ ορίζεται σε ποιες 

περιπτώσεις κάποιος ο οποίος ασχολείται εξωγεωργικά, μπορεί να συνεχίσει να 

χαρακτηρίζεται επαγγελματίας αγρότης. 

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

τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του. 

Έτσι, αν υποτεθεί ότι κάποιος έχει εισόδημα από ενοίκια 1.000 ευρώ, εισόδημα από 

μισθωτή υπηρεσία (π.χ. εργόσημα) 3.000 ευρώ και εισόδημα από γεωργική 

δραστηριότητα 5.000 ευρώ (καθαρό φορολογητέο εισόδημα, όχι τζίρο), τότε πληροί την 

προϋπόθεση και λαμβάνει από αγροτική δραστηριότητα το 50% επί του συνολικού 

εισοδήματος (αυτό προκύπτει ως εξής: Το συνολικό εισόδημα είναι 5.000 + 3.000 + 

1.000 = 9.000 ευρώ, ενώ το αγροτικό εισόδημα είναι 5.000, που ισοδυναμεί με 56% 

των 9.000, άρα πάνω από 50% του συνολικού εισοδήματος). Και σ’ αυτή την 

                                                           
9
 Βλέπε Ν.4389/27.05.2016 άρθρο 65, με τον οποίο αντικαταστάθηκαν εδάφια του Ν.3874/2010 και του 

Ν.4235/2014  
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περίπτωση, θα πρέπει προηγουμένως να καταχωρηθούν τα συνολικά έσοδα και έξοδα 

της χρονιάς για να μπορέσουν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. 

δ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Εφόσον καλλιεργεί κάποιος, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ. Όσον αφορά 

την καλλιέργεια, αυτή ασφαλίζεται στον ΕΛΓΑ, υποχρεωτικά από όποιον εισπράττει 

επιδότηση, ενίσχυση ή αποζημίωση.  

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

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι η έννοια του αγρότη κατά κύριο επάγγελμα, 

πλέον με τις διατάξεις του Ν.4172/2013, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κριτήριο 

προκειμένου να τύχουν των απαλλαγών στη φορολογία εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, τα αγροτικά εισοδήματα που αποκτώνται από 01.01.2016. Για την 

εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων φορολογίας του αγροτικού εισοδήματος 

σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Ν.2238/1994), η έννοια του κατά 

κύριο επάγγελμα αγρότη προσδιορίστηκε με την ΠΟΛ. 1110/07.04.1995.  

 

2.3  Αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ 

Οι αγρότες είναι κατ’ αρχήν υποκείμενοι στο σύστημα του ΦΠΑ, γιατί ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο και προβαίνουν σε παραδόσεις 

αγαθών και παροχές υπηρεσιών από επαχθή αιτία. Συνεπώς οι αγρότες θα έπρεπε να 

έχουν τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα, που έχουν τα άλλα πρόσωπα, που 

υπάγονται στο σύστημα του ΦΠΑ (βιομήχανοι, βιοτέχνες, έμποροι κ.λπ.). 

Η υπαγωγή όμως των αγροτών στο κανονικό σύστημα ΦΠΑ θα δημιουργούσε σε 

αυτούς σοβαρά προβλήματα αφού, προκειμένου να ανταποκριθούν σε όλες τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλει το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, χρειάζεται λογιστηριακή 

οργάνωση και η εφαρμογή κάποιου εξειδικευμένου λογιστικού συστήματος. Τα 

προβλήματα γίνονται εντονότερα, αν λάβει κανείς υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 

αγροτικού τομέα λόγω κυρίως των ειδικών δύσκολων συνθηκών κάτω από τις οποίες 

ασκούν την εκμετάλλευση τους οι αγρότες, ιδιαίτερα στη χώρα μας. 
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Φυσικά οι αγρότες θα μπορούσαν να απαλλαγούν από το κανονικό σύστημα του ΦΠΑ, 

οπότε να απαλλάσσονταν και από όλες τις υποχρεώσεις που έχει ο υποκείμενος σε αυτό 

(τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, υποβολή δηλώσεων και καταβολή του 

οφειλόμενου φόρου κ.λπ.). Μια τέτοια όμως απαλλαγή θα είχε δύο σοβαρά 

μειονεκτήματα
10

:  

1) Θα δημιουργούσε δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία του συστήματος του ΦΠΑ, 

αφού θα έμενε έξω από αυτό όλος ο αγροτικός τομέας. 

2) Θα στερούσε στους αγρότες τη δυνατότητα να εκπέσουν το φόρο που επιβάρυνε 

τις εισροές τους (αγορές ή λήψεις υπηρεσιών), αφού θα απαλλάσσονταν από την 

υποχρέωση υποβολής δήλωσης, με την οποία ασκείται το δικαίωμα έκπτωσης 

του φόρου. Έτσι οι αγρότες θα έχαναν το φόρο που πλήρωσαν κατά την αγορά 

σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων κ.λπ., ή κατά 

την λήψη υπηρεσιών για την άσκηση της αγροτικής τους εκμετάλλευσης (ΦΠΑ 

εισροών). 

Προκειμένου να αποφευχθούν οι ανωτέρω αδυναμίες που παρουσιάζουν για τους 

αγρότες τα δύο συστήματα, (της υπαγωγής τους στο κανονικό σύστημα του ΦΠΑ ή της 

απαλλαγής τους από αυτό), θεσπίστηκε το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τους αγρότες. 

Αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, είναι οι αγρότες, οι οποίοι κατά 

την προηγούμενη περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση 

αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών κατώτερα 

των 15.000 ευρώ και δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα 

των 5.000 ευρώ. Οι αγρότες υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, εφόσον
11

:  

α) δεν ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που 

προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42 του κώδικα ΦΠΑ, με τη μορφή της εταιρίας 

οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών, 

β) δεν πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που 

δύναται να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων, 

γ) δεν ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν 

υποχρέωση να τηρούν βιβλία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Επισημαίνεται 

ότι η διάταξη της περίπτωσης αυτής δεν ισχύει για τους αγρότες που πωλούν προϊόντα 

                                                           
10

 Βλ. Σχετ. Τσιατούρας, Φ. (2014). Φόρος  Προστιθέμενης Αξίας 
11

 Βλέπε Ν. 2859/2000 άρθρο 41 παράγραφος 1 



13 
 

δικής τους παραγωγής από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή 

πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προς άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. καθώς και 

για τους αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄) και ασχολούνται με τη 

διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή τη λειτουργία 

αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων. 

Με τις νέες διατάξεις το ειδικό καθεστώς αγροτών καθίσταται πιο αποτελεσματικό και  

δίκαιο, δεδομένου ότι σε αυτό εντάσσονται οι σχετικά μικροί αγρότες οι οποίοι ασκούν 

αποκλειστικά αγροτική εκμετάλλευση και δυσκολεύονται να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ. 

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών και ισχύουν 

από 01/01/2017 είναι οι ακόλουθες
12

:  

 Ως προς τον προσδιορισμό των ορίων που αποτελούν τα κριτήρια για την 

παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, ορίζεται 

ξεκάθαρα ότι στις 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται η αξία όλων των παραδόσεων 

αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών 

προς κάθε πρόσωπο, που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό 

έτος, και στις 5.000 ευρώ περιλαμβάνεται κάθε είδους επιδότηση που έλαβαν οι 

αγρότες. 

 Προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου από τους αγρότες του 

ειδικού καθεστώτος για παραδόσεις των προϊόντων τους ή παροχές αγροτικών 

υπηρεσιών προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς πρόσωπα μη 

υποκείμενα στο φόρο και η υποχρεωτική εγγραφή των εν λόγω αγροτών στο 

ειδικό καθεστώς, ακόμη και στην περίπτωση που αποκλειστικά πραγματοποιούν 

αυτές τις πράξεις. 

 Ορίζεται η υποχρεωτική υπαγωγή της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό 

καθεστώς ΦΠΑ στις περιπτώσεις που οι αγρότες παράλληλα ασκούν και άλλη 

δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση 

στοιχείων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων που πωλούν τα προϊόντα τους 

στις λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν 

ενδοκοινοτικά ή διαχειρίζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή λειτουργούν 

αγροτουριστικές μονάδες. 

                                                           
12

 Βλέπε ΠΟΛ 1201/28.12.2016 
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 Επακόλουθα, καταργείται η επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ' αποκοπή συντελεστή 

3% στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που δικαιούνταν της επιστροφής 

αυτής. 

 Σε περίπτωση προαιρετικής μετάταξης από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο 

κανονικό καθεστώς, η υποχρεωτική παραμονή σε αυτό είναι πλέον τριετής αντί 

πενταετής. 

Τα παραπάνω κριτήρια λαμβάνονται σωρευτικά, δηλαδή θα πρέπει να συντρέχουν και 

τα δύο προκειμένου να ενταχθεί ένα πρόσωπο να δικαιούται της ένταξης στο ειδικό 

καθεστώς. Σε περίπτωση που δεν πληρείται είτε το ένα είτε το άλλο κριτήριο, οι 

αγρότες εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και παράλληλα έχουν όλες τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ΕΛΠ ως προς την τήρηση λογιστικών βιβλίων και 

την έκδοση στοιχείων. 

Στον προσδιορισμό του ορίου των 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό, που 

προέρχεται από την παράδοση αγροτικών προϊόντων των αγροτών από δική τους 

αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αγροτικής 

τους εκμετάλλευσης, όχι μόνο προς άλλους υποκείμενους στο φόρο και προς 

απαλλασσόμενα πρόσωπα (νοσοκομεία, κλινικές κλπ) αλλά και σε άλλους αγρότες του 

ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο (ιδιώτες, ΝΠΔΔ, 

δημόσιο, δήμοι κλπ), όπως το ποσό αυτό προκύπτει από τα τιμολόγια αγοράς που 

εκδίδουν στον πωλητή αγρότη οι υποκείμενοι στο φόρο αγοραστές των αγροτικών 

προϊόντων, καθώς και από τα ειδικά στοιχεία που εκδίδει ο αγρότης του ειδικού 

καθεστώτος. 

Στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, από 01.01.2017 και 

εφεξής, λαμβάνεται πλέον υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε 

μορφής που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού 

έτους, έστω και αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που 

αφορούν άλλα φορολογικά έτη. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό των επιδοτήσεων, 

περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στο 

δικαιούχο, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής 

ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι κ.λπ. Δεν 

θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 

του ορίου των 5.000 ευρώ, οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον 
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ΕΛΓΑ. Για την καλύτερη κατανόηση όσων προαναφέρθηκαν παρατίθενται τα 

παρακάτω: 

 Αγρότης του ειδικού καθεστώτος, πραγματοποίησε μέσα στο 2017 χονδρικές 

πωλήσεις αξίας 14.700 ευρώ και παράλληλα πραγματοποίησε λιανικές πωλήσεις 

(π.χ. από τις παραδόσεις 20 τενεκέδων λαδιού που τους πούλησε πόρτα -πόρτα 

με έκδοση ειδικού στοιχείου) αξίας 600 ευρώ και έλαβε επιδοτήσεις 4.000 

ευρώ. Από την 1.1.2018 θα ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, γιατί οι 

πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων του υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ. 

 Αγρότης του ειδικού καθεστώτος πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του 2016 

χονδρικές πωλήσεις αξίας 8.000 ευρώ και έλαβε επιδοτήσεις 3.500 ευρώ. Ο εν 

λόγω αγρότης παραμένει στο ειδικό καθεστώς αγροτών από 1.1.2017. 

Πλέον οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, υποχρεούνται στην έκδοση του 

ειδικού στοιχείου για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και για 

παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν σε άλλους αγρότες του ειδικού 

καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο, προκειμένου η αξία των εν λόγω 

πωλήσεων και παροχών να συμπεριλαμβάνεται στο όριο των 15.000 ευρώ. Το ποσό 

αυτό αποτελεί κριτήριο για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή την υποχρεωτική 

ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. 

Επιπλέον, οι αγρότες οι οποίοι εφόσον παράλληλα με την αγροτική εκμετάλλευση, 

ασκούν και κάποια άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση 

λογιστικών βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά και πλέον σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π ), 

μεταξύ των οποίων και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η λειτουργία 

αγροτουριστικών μονάδων, υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για 

την αγροτική τους εκμετάλλευση, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που 

απορρέουν από το καθεστώς αυτό. Η εκμετάλλευση αγροτικών μηχανημάτων, όπως 

είναι οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές, τα σπαρτικά μηχανήματα που προσαρτώνται σε 

τρακτέρ, κ.λπ., θεωρούνται μη αγροτικές δραστηριότητες και επομένως αγρότες οι 

οποίοι παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό 

καθεστώς ΦΠΑ και για την αγροτική τους εκμετάλλευση. Για παράδειγμα αγρότης που 

καλλιεργεί και πουλά αχλάδια λιανικώς και παράλληλα παρέχει υπηρεσίες με τη 

θεριζοαλωνιστική μηχανή του, ανεξαρτήτως της αξίας των παραδόσεων των αχλαδιών 

παραγωγής του, από 1.1.2017 είχε υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς και για 

την αγροτική του εκμετάλλευση (καλλιέργεια αχλαδιών). 
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Προϋποθέσεις και υπολογισμός επιστρεφόμενου ποσού φόρου στους αγρότες του 

ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ: Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με 

καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή 

συντελεστή 6%, στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των 

παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των 

αγροτών του καθεστώτος αυτού. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής αυτής 

υποβάλλεται δήλωση- αίτηση επιστροφής.  

Από 1.1.2013 και μεταγενέστερα, η επιστροφή φόρου που δικαιούνταν οι αγρότες 

ειδικού καθεστώτος, προέκυπτε με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% στην 

αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών 

υπηρεσιών προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών του καθεστώτος 

αυτού. Προηγούμενα ίσχυε ο αυξημένος συντελεστής 11% για πωλήσεις αγροτικών 

προϊόντων και παροχής αγροτικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2009, 

δηλαδή εφαρμόσθηκε για τις επιστροφής που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2009-10-11-12. 

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που πωλούν αγροτικά προϊόντα δικής τους 

παραγωγής από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή τα εξάγουν ή τα 

παραδίδουν σε άλλο κράτος-μέλος, θεωρείται ότι ασκούν εμπορική δραστηριότητα και 

για το λόγο αυτό υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. 

 

2.4  Αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ 

Εκτός των περιπτώσεων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος που λόγω κριτηρίων δεν 

υπάγονται πλέον σε αυτό το καθεστώς και έχουν υποχρέωση μετάταξης στο κανονικό 

καθεστώς ΦΠΑ, επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του 

άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ, στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εντάσσονται οι αγρότες 

που ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες του 

άρθρου 42 του κώδικα ΦΠΑ με οποιαδήποτε μορφή εταιρίας ή αγροτικών 

συνεταιρισμών ή πωλούν τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα, μετά από επεξεργασία 

από την οποία τους έχει δοθεί βιομηχανικός ή βιοτεχνικός χαρακτήρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 1993 

3.1  Γενικά για τις αγροτικές επιχειρήσεις 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3323/1955, όπως ίσχυσε μέχρι και το οικονομικό έτος 

1994 (χρήση 1993) οι αγροτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις αποτελούν βασικό 

κλάδο παραγωγής, δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό του εθνικού εισοδήματος 

προέρχεται από τη γεωργία. Συνεπώς, η φορολογία των αγροτικών επιχειρήσεων 

παρουσιάζει μεν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν έχει προσελκύσει δε την προσοχή των 

ερμηνευτών του φορολογικού δικαίου, λόγω των δυσχερειών που παρουσιάζει και της 

μέτριας έως ελάχιστης απόδοσης του φόρου, λόγω των χαμηλών συντελεστών 

φορολογίας και των απαλλαγών που ισχύουν για τους αγρότες. 

 

3.2  Αντικείμενο του φόρου 

Ο φόρος επιβάλλεται, κάθε έτος, στο καθαρό εισόδημα (κέρδος), το οποίο αποκτά κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από την εκμετάλλευση μίας ή περισσότερων αγροτικών 

επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές, ενδεικτικά, είναι οι αγροτικές, κτηνοτροφικές, 

πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές, δασικές και αλιευτικές. 

 

3.3  Οικονομικό και γεωργικό έτος 

Το εισόδημα στις αγροτικές επιχειρήσεις υπολογίζεται είτε κατά οικονομικό έτος είτε 

κατά γεωργικό, κατά επιλογή του φορολογούμενου
13

. Και στις δύο περιπτώσεις το 

χρονικό διάστημα είναι δωδεκάμηνο. Το οικονομικό έτος συμπίπτει με το 

ημερολογιακό που ξεκινά την 1
η
 Ιανουαρίου και λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

Το γεωργικό έτος περιλαμβάνει τη γεωργική περίοδο από το τέλος της συγκομιδής των 

προϊόντων μέχρι την περάτωση της συγκομιδής κατά το επόμενο έτος. Το 

συγκεκριμένο έτος (γεωργικό) ποικίλλει κατά το είδος των προϊόντων, αλλά για τα 

περισσότερα προϊόντα αρχίζει την 1
η
 Οκτωβρίου και λήγει την 30

η
 Σεπτεμβρίου του 

επόμενου έτους. Ειδικότερα για τα ελαιοκομικά προϊόντα, τα εσπεριδοειδή και τα 

                                                           
13

 Βλ. σχετ. Υπ.Οικ. Θ. 3342/1957 
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λαχανικά, το γεωργικό έτος αρχίζει την 1
η
 Μαΐου και λήγει την 30

η
 Απριλίου του 

επόμενου έτους
14

.  

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν ομοιόμορφα οι περιπτώσεις φορολογίας του 

εισοδήματος των αγροτικών επιχειρήσεων, το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία 

με το Υπουργείο Γεωργίας καθόρισε την έναρξη και λήξη του γεωργικού έτους κατά 

γεωργικά προϊόντα ως εξής: 

Α) Το γεωργικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος (κατά τη διάρκεια του οποίου 

συγκομίζονται τα γεωργικά προϊόντα) για τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Βιομηχανικά φυτά, όπως ο καπνός, βαμβάκι, σουσάμι, ηλίανθος κ.λπ. 

 Σιτηρά της άνοιξης, όπως ο αραβόσιτος, ρύζι, νταρί, κέγχρος κ.λπ. 

 Τα πεπονοειδή ( καρπούζια, πεπόνια) 

 Τα λαχανικά εκτός από τα λάχανα και κουνουπίδια 

 Τα αμπελουργικά προϊόντα 

 Τα δενδροκομικά προϊόντα (φρούτα, ξηροί καρποί) πλην των εσπεριδοειδών και 

των προϊόντων τα ελιάς και η μηδική (σανός) 

Β) Για μερικά αγροτικά προϊόντα η έναρξη των εργασιών της σποράς κ.λπ. αρχίζει από 

την έναρξη του ημερολογιακού έτους στη διάρκεια του οποίου συγκομίζονται τα 

προϊόντα αυτά. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται: 

- Τα χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι , σίκαλη κ.λπ.) 

- Τα βρώσιμα και κτηνοτροφικά ψυχανθή [φακή, βίκος, λάθυρος (μοσχομπίζελο),  ρόβη 

(κτηνοτροφικό φυτό) κ.λπ.] πλην των ρεβιθιών. 

Για τα παραπάνω προϊόντα το γεωργικό έτος αρχίζει την 1
η
 Σεπτεμβρίου και λήγει την 

31
η
 Αυγούστου του επόμενου έτους 

Γ) Τέλος, για μερικά προϊόντα η συγκομιδή αρχίζει μεν κατά το τέλος ενός 

ημερολογιακού έτους, συνεχίζεται όμως και κατά τους πρώτους μήνες του επόμενου 

έτους. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: 

- Τα ελαιοκομικά προϊόντα 
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 Βλ. σχετ. Υπ.Οικ. Γ. 181/1957, ΠΟΛ 63, σε συνδυασμό με Υπ.Γεωργίας 164502/1957  
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- Τα εσπεριδοειδή (λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια κ.λπ.) 

- Ορισμένα λαχανικά (λάχανα και κουνουπίδια) 

Για τα ανωτέρω προϊόντα το γεωργικό έτος αρχίζει την 1
η
 Μαΐου του έτους και λήγει 

την 30
η
 Απριλίου του επόμενου έτους. 

Η Διοίκηση διευκρινίζει, ότι τα παραπάνω δεν ισχύουν πάντα αυστηρά, αλλά είναι 

δυνατόν να αλλάζουν, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και συνήθειες
15

.  

 

3.4  Υπόχρεοι στο φόρο 

Υπόχρεος στο φόρο είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εκμεταλλευτής της 

αγροτικής επιχείρησης στον οποίο περιέρχεται το εισόδημα και όχι ο ιδιοκτήτης του 

αγροκτήματος. Το αγροτικό εισόδημα παρουσιάζει ιδιομορφία: περιλαμβάνει δύο 

στοιχεία τα οποία πρέπει να διακριθούν προσεχτικά και να διαχωριστούν, για να βρεθεί 

το υποκείμενο του φόρου
16

: 

α) Το εισόδημα που αναλογεί στο κτηματικό κεφάλαιο, δηλαδή η έγγειος πρόσοδος η 

οποία περιέρχεται στον ιδιοκτήτη του αγροκτήματος. 

β) Το εισόδημα (κέρδος) από την εκμετάλλευση του αγροκτήματος που περιέρχεται 

στον καλλιεργητή. 

Από φορολογικής σκοπιάς, υπόχρεος στο φόρο είναι ο εκμεταλλευτής του 

αγροκτήματος, ο οποίος καρπώνεται το εισόδημα, είτε πρόκειται για τον ιδιοκτήτη είτε 

για τρίτο πρόσωπο. Ο ιδιοκτήτης είναι υπόχρεος όταν εκμεταλλεύεται ο ίδιος το 

αγρόκτημα. Ο τρίτος είναι υπόχρεος, όταν καλλιεργεί το κτήμα για λογαριασμό του, 

καταβάλλοντας στον ιδιοκτήτη ενοίκιο (Σ.τ.Ε. 1524/1962). Αν οι δύο είναι 

εκμεταλλευτές από κοινού, καθένας είναι υπόχρεος για το μερίδιο που του αναλογεί 

στην εκμετάλλευση
17

.  
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 Βλ. σχετ. Τότσης, Ν.-  Τότσης, Χ. (1995). Ερμηνεία Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών  

προσώπων 
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 Βλ. σχετ. Τότσης, Χ. (2008). Ερμηνεία Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων 
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 Βλ. σχετ. Τότσης, Χ. (2008). Ερμηνεία Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων 
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3.5  Τρόποι προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος 

Το εισόδημα από αγροτικές επιχειρήσεις προσδιορίζεται με δύο τρόπους, οι οποίοι και 

αναλύονται  παρακάτω για την καλύτερη κατανόηση του θέματος. 

Λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος: Στις αγροτικές επιχειρήσεις που τηρούν 

βιβλία Γ΄ κατηγορίας (διπλογραφικά), το εισόδημα από την αγροτική τους 

δραστηριότητα προκύπτει λογιστικώς με βάση τα ακαθάριστα έσοδα αυτών, από τα 

οποία εκπίπτουν τα έξοδα και βάρη της επιχείρησης. Προϋπόθεση για το λογιστικό 

προσδιορισμό του εισοδήματος είναι η επιχείρηση να τηρεί ειλικρινή βιβλία και 

στοιχεία. Αν δεν τηρήθηκαν βιβλία ή αν εκείνα που τηρήθηκαν κρίνονται ανακριβή ή 

ανεπαρκή, τότε ο προσδιορισμός του εισοδήματος πραγματοποιείται τεκμαρτώς 

(εξωλογιστικώς), δηλαδή με την εφαρμογή συντελεστή καθαρού κέρδους στο 

ακαθάριστο εισόδημα της αγροτικής επιχείρησης. 

Εξωλογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος
18

: Όταν η αγροτική επιχείρηση δεν 

τηρεί λογιστικά βιβλία ή τα τηρούμενα είναι ανακριβή ή ανεπαρκή, τότε το καθαρό 

εισόδημα ή κέρδος προσδιορίζεται με τεκμαρτό τρόπο, με την εφαρμογή συντελεστή 

καθαρού κέρδους στο ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα. Ως ακαθάριστο εισόδημα 

λαμβάνεται η αξία των παραγόμενων προϊόντων, τα οποία αποτιμώνται στη μέση τιμή 

χονδρικής πώλησης κατά το χρόνο και στον τόπο της παραγωγής. Από το εισόδημα 

αυτό ο νόμος δεν αναγνωρίζει καμιά έκπτωση. Σε αυτά τα ακαθάριστα έσοδα δε 

συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) Οι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις. 

β) Η αυτόματη υπερτίμηση κεφαλαίου της επιχείρησης. 

γ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από επισφαλείς απαιτήσεις που έχουν αποσβεσθεί, 

εφ’ όσον είχαν γίνει δεκτές από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας 

κατά τον προσδιορισμό του φορολογούμενου εισοδήματος. 

δ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από φόρους, τέλη και εισφορές της επιχείρησης εφ’ 

όσον είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως και είχαν γίνει δεκτά από τον προϊστάμενο της 

δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, κατά τον προσδιορισμό του φορολογούμενου 

εισοδήματος. 

                                                           
18

 Βλ. σχετ. Ν.3325/55 άρθρο 39 παράγραφος 2 



21 
 

Τα ποσά των πιο πάνω περιπτώσεων α΄ έως  δ΄ προστίθενται στο καθαρό εισόδημα της 

επιχείρησης, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού 

εισοδήματος. 

 

3.6  Εφαρμογή συντελεστών 

Για κάθε κλάδο αγροτικής παραγωγής εφαρμόζεται μοναδικός συντελεστής στα 

ακαθάριστα έσοδα, συγκεκριμένοι συντελεστές καθαρού κέρδους, συντελεστές σε 

περίπτωση απρόβλεπτης ζημίας και συντελεστής που εφαρμόζεται σε περίπτωση 

κυρώσεων. Ακολουθεί σύντομη ανάλυσή τους. 

Συντελεστής καθαρού κέρδους: Για κάθε κλάδο αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

προβλέπεται ένας μοναδικός συντελεστής καθαρού εισοδήματος, ο οποίος εφαρμόζεται 

στα ακαθάριστα έσοδα
19

. Οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού εισοδήματος 

περιλαμβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται με αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Συντελεστής κέρδους φυτικών και ζωικών προϊόντων: Οι συντελεστές καθαρού 

κέρδους που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα των γεωργικών επιχειρήσεων είναι 

οι εξής
20

: 

Α) Προϊόντα ζωικής παραγωγής: 

 α) Βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 5% 

 β) Χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, 5% 

 γ) Πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 10% (Ο συντελεστής των πτηνοτροφικών 

επιχειρήσεων ορίσθηκε σε 6% με την Α.Υ.Ο. 1092052/1990, ΠΟΛ 1267 και ισχύει από 

το οικονομικό έτος 1991) 

Β) Λοιπά προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής: 

Εκτός από τα ζωικά προϊόντα που αναφέρονται στην περίπτωση Α΄, για τα φυτικά 

προϊόντα και τα λοιπά ζωικά προϊόντα ισχύουν οι συντελεστές καθαρού κέρδους που 
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ίσχυσαν κατά το οικονομικό έτος 1988, ανάλογα με το είδος της γεωργικής 

εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1063/24.02.1989 

(Οι ανωτέρω συντελεστές καθαρού κέρδους ίσχυσαν από το οικονομικό έτος 1989 για 

τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 1988). 

Γ) Συντελεστές κέρδους που ίσχυσαν το οικονομικό έτος 1988 είχαν εφαρμογή σε όλη 

τη διάρκεια ισχύος του νόμου, με την υπ’ αριθ. 1026761/89 (ΠΟΛ 1063) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών και έχουν ορισθεί σε ποσοστό 10% (ελάχιστος) και 20% 

(μέγιστος) και εφαρμόζονται ανάλογα με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες 

εκμεταλλεύσεως. 

Για τις καλλιέργειες που αποδίδουν ανά διετία, ο συντελεστής κέρδους ορίζεται σε 10% 

και δεν επιτρέπεται να αυξάνεται πάνω από το ποσοστό αυτό. Ως καλλιέργειες που 

αποδίδουν ανά διετία θεωρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης (Υπ.Οικ. Εγκ. 

129/1955) μόνο τα ελαιόδεντρα και κανένα άλλο είδος. 

Για τους γεωργούς που δεν απασχολούνται προσωπικώς στη γεωργία, ο συντελεστής 

καθαρού κέρδους μπορεί να οριστεί μεγαλύτερος από 20%, όχι όμως ανώτερος από 

30%. 

Ως μη απασχολούμενοι προσωπικώς στη γεωργία θεωρούνται όσοι δεν έχουν καμιά 

ανάμιξη στην αγροτική επιχείρηση, αλλά έχουν αναθέσει τη διεξαγωγή και διεύθυνση 

των εργασιών τους σε τρίτα πρόσωπα έναντι αμοιβής. Εάν ο φορολογούμενος δεν 

εργάζεται προσωπικώς στην επιχείρηση ως εργάτης, αλλά διευθύνει ο ίδιος (με 

αυτεπιστασία) την επιχείρηση, χρησιμοποιώντας για το λόγο αυτό ξένους εργάτες, τότε 

ο φορολογούμενος θεωρείται ασχολούμενος προσωπικώς στη γεωργία και συνεπώς ο 

συντελεστής καθαρού κέρδους δεν μπορεί να οριστεί πάνω από 20%. (Υπ. Οικ. Εγκ. 

129/1955) 

Ο συντελεστής καθαρού κέρδους εφαρμόζεται στο ακαθάριστο εισόδημα. Ως 

ακαθάριστο εισόδημα λαμβάνεται η αξία των παραγόμενων προϊόντων, η οποία 

εξευρίσκεται με αποτίμηση αυτών σε δραχμές βάσει της μέσης τιμής χονδρικής 

πώλησης των προϊόντων κατά το χρόνο και στον τόπο της παραγωγής. Π.χ. όταν η αξία 

των προϊόντων ανέρχεται σε 800.000 και ο συντελεστής καθαρού κέρδους σε 20%, το 

εισόδημα (κέρδος) θα ανέλθει στο ποσό των 160.000 δραχμών
21

. 
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Συντελεστής σε περίπτωση ζημίας: Αν από τα στοιχεία που προσκομίζει ο 

φορολογούμενος αποδεικνύεται ότι εξαιτίας ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή 

οφειλόμενα σε ανώτερη βία, μειώθηκε το εισόδημά του από τη γεωργική 

εκμετάλλευση, τότε το καθαρό εισόδημα μπορεί να προσδιορισθεί με τη χρήση 

συντελεστή κατώτερου από εκείνους που έχουν ορισθεί, αλλά δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος από το μηδέν (δεν αναγνωρίζεται αρνητικός συντελεστής)
22

. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η περίπτωση της νόσου των πτηνών, για την οποία εφαρμόστηκε 

χαμηλότερος, του τότε ισχύοντος, συντελεστής. 

Όπως έχει γίνει δεκτό, (Σ.τ.Ε. 2085/1983, 2039/1977 και 3993/1988), απρόβλεπτα 

γεγονότα νοούνται και εκείνα που οφείλονται στις συνθήκες λειτουργίας της 

επιχείρησης, οι οποίες είναι δυσμενέστερες από εκείνες που λειτουργούν συνήθως οι 

ομοειδείς επιχειρήσεις και οι οποίες συνθήκες λειτουργίας ελήφθησαν υπόψη κατά τον 

καθορισμό των ορίων των συντελεστών καθαρού κέρδους. Σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Διοίκησης (Υπ. Οικ. Εγκ. Ε. 500/1981, ΠΟΛ. 5), γεγονότα απρόβλεπτα ή ανώτερης 

βίας είναι οι θεομηνίες, πλημμύρες, παγετοί, ξηρασία, γεωργικές ασθένειες, ακόμη δε 

και η πτώση της τιμής των προϊόντων λόγω υπερπαραγωγής ή αθρόας εισαγωγής από 

το εξωτερικό. 

Προσαύξηση συντελεστή καθαρού κέρδους κατά 40% για όσους δεν τηρούν ή 

τηρούν ανακριβή βιβλία: Για τις γεωργικές επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να 

τηρούν βιβλία και στοιχεία, αλλά δεν τηρούν ή τηρούν ανακριβή βιβλία και στοιχεία 

του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και ήδη Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ο 

συντελεστής καθαρού κέρδους προσαυξάνεται κατά 40%.  

Σε αυτό το σημείο τονίζεται ότι έγινε μια σύντομη αναφορά στα σημαντικότερα σημεία 

του νόμου, με παραπομπές σε ΠΟΛ, εγκυκλίους κ.λπ. Το θέμα που παρατέθηκε σε αυτό 

το κεφάλαιο θεωρείται ότι δε χρήζει περαιτέρω ανάλυσης λόγω παραγραφής των 

χρήσεων που αφορούσε ο συγκεκριμένος νόμος (χρήσεις έως και 1993, οικονομικό έτος 

1994), ως προς την υποχρέωση από το φορολογούμενο, υποβολής αρχικής ή 

τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
23

.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1994 ΕΩΣ 

ΚΑΙ ΤΟ 2013 

4.1 Σύντομη παράθεση όσων ίσχυσαν βάσει των άρθρων 40-44 του 

Ν.2238/1994 

Παρακάτω παρατίθενται εν συντομία όσα ίσχυσαν για τον αντικειμενικό προσδιορισμό 

και τη φορολογία του αγροτικού εισοδήματος με βάση το Ν.2238/1994, όπως τέθηκαν 

και ίσχυσαν με τα άρθρα 6-11 του Ν.2214/1994, του οποίου ανάλυση ακολουθεί στο 

επόμενο υποκεφάλαιο. 

Έννοια και απόκτηση του εισοδήματος (άρθρο 40 Κ.Φ.Ε-Ν.2238/1994): Ως 

εισόδημα από αγροτικές επιχειρήσεις θεωρείται το κέρδος που προκύπτει σε κάθε 

οικονομικό ή γεωργικό έτος και αποκτάται από την εκμετάλλευση μιας ή περισσότερων 

αγροτικών επιχειρήσεων κάθε είδους (κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές 

κ.λπ.). 

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 28 του Ν.2238/1994 έχουν ανάλογη εφαρμογή και 

στο εισόδημα αυτής της κατηγορίας. Εν συντομία, η παράγραφος 4 αναφέρεται στο πώς 

θεωρείται ότι αποκτήθηκαν το εισόδημα και τα κέρδη των επιχειρήσεων που 

λειτουργούν με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, περιορισμένης ευθύνης και 

ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η παράγραφος 5 αναφέρεται στο πώς υπολογίζεται το 

κέρδος των προαναφερθέντων επιχειρήσεων σε περίπτωση διαχειριστικής περιόδου, 

διαφορετικής της δωδεκάμηνης χρήσης. 

Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα (άρθρο 41 Κ.Φ.Ε-Ν.2238/1994): Κατά τον 

προσδιορισμό του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις, εφαρμόζονται ανάλογα οι 

διατάξεις των άρθρων 28, παράγραφος 3, περιπτώσεις ζ΄ και η΄ (αναφέρονται στο τι 

θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) , 29 (αναφέρεται στη διαχειριστική 

περίοδο), 30 (αναφέρεται στο ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) , 31 

(λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος) , 38 (εισόδημα από διάθεση και 

αποτίμηση χρεογράφων και παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων) και 39 

(διόρθωση κερδών τιμολογήσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων). 



25 
 

Σε περίπτωση κατά την οποία το καθαρό εισόδημα δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

λογιστικώς, προσδιορίζεται τεκμαρτώς με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων 

της επιχείρησης με ειδικούς, συντελεστές καθαρού εισοδήματος, κατά κλάδο 

εκμεταλλεύσεων. Ως ακαθάριστο εισόδημα λαμβάνεται η αξία των παραγόμενων 

προϊόντων.  

Για κάθε κλάδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων προβλέπεται ένας μοναδικός συντελεστής 

καθαρού εισοδήματος, ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα. Οι μοναδικοί 

συντελεστές καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος 

καταρτίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και δημοσιεύονται σε 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Αν από τα στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος αποδεικνύεται ότι, εξαιτίας 

ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανώτερη βία, μειώθηκε το εισόδημά 

του από τη γεωργική εκμετάλλευση, το καθαρό εισόδημα μπορεί να προσδιοριστεί με 

τη χρήση συντελεστή κατώτερου από εκείνους που ορίζονται στην προηγούμενη 

παράγραφο, όχι όμως μικρότερου από το μηδέν. 

Προσδιορισμός καθαρού αγροτικού εισοδήματος (άρθρο 42 Κ.Φ.Ε-Ν.2238/1994): 

Ως καθαρό αγροτικό εισόδημα, από οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα, στην 

περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., θεωρείται η 

πρόσοδος από το έδαφος, το κεφάλαιο και την εργασία, από τη συμμετοχή τους στην 

παραγωγική δραστηριότητα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία προσδιορίζεται με 

αντικειμενική μέθοδο. 

Για τον προσδιορισμό αυτόν λαμβάνεται υπόψη το καθαρό αγροτικό εισόδημα, όπως 

αυτό υπολογίζεται με βάση τις καθιερωμένες αρχές της γεωργικής λογιστικής, ανά 

στρέμμα και είδος προϊόντος ή κατά κεφαλή και είδος εκτρεφόμενου ζώου ή κατά άλλη 

μονάδα παραγωγής για ειδικές περιπτώσεις, επί τον αριθμό των στρεμμάτων ή των 

εκτρεφόμενων ζώων ή άλλων μονάδων παραγωγής ή συνδυασμό αυτών. 

Για την εξειδίκευση της άνω αντικειμενικής μεθόδου, με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται: 

α) Τα προσδιοριστικά στοιχεία που διαμορφώνουν την πρόσοδο από το έδαφος, αφού 

συνεκτιμηθούν η συνολική έκταση, το σχήμα, η τοπογραφική κατάσταση, όπως κλίση 

και γενικά τα στοιχεία τα οποία καθορίζουν τη φυσική του παραγωγικότητα, όπως 

σύσταση εδάφους και γονιμότητα. 
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β) Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την πρόσοδο από την εργασία, αφού συνεκτιμηθούν 

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

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

το μέγεθος, η μορφή αυτού, όπως έγγειες βελτιώσεις, γεωργικές κατασκευές, μηχανές, 

μόνιμες φυτείες. 

δ) Η μέθοδος υπολογισμού των βασικών αυτών συντελεστών παραγωγής της γεωργικής 

εκμετάλλευσης. 

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

Ο προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, για κάθε ημερολογιακό έτος, 

με αντικειμενική μέθοδο, πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αντικειμενικού 

Προσδιορισμού του Γεωργικού Εισοδήματος, με τη διαδικασία για την οποία 

ακολουθεί ανάλυση κατά την παράθεση των σημαντικότερων διατάξεων του 

Ν.2214/94. 

Εκπτώσεις του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις (άρθρο 43 Κ.Φ.Ε-

Ν.2238/1994): Από το καθαρό γεωργικό εισόδημα, που προσδιορίζεται με την 

αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42, εκπίπτουν: 

1) Το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου για εκμίσθωση της γεωργικής γης. 

2) Ποσό ίσο με το 25% της δαπάνης αγοράς καινούριου πάγιου εξοπλισμού, που 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της γεωργικής 

εκμετάλλευσης, εφάπαξ κατά το χρόνο πραγματοποίησης ης δαπάνης, χωρίς 

δυνατότητα έκπτωσης αυτής, ολικά ή μερικά, σε επόμενες χρήσεις. Ειδικά για 

εκείνους που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες, το 

παραπάνω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 50%. 

Απαλλαγές του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις (άρθρο 44 Κ.Φ.Ε-

Ν.2238/1994): Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για φυσικά πρόσωπα, από το 

καθαρό αγροτικό τους εισόδημα απαλλάσσεται του φόρου ποσό 1.500 ευρώ και εφόσον 

λαμβάνουν εξισωτικές αποζημιώσεις ποσό 3.000 ευρώ. Για εκείνους που στην αρχή της 

φορολογούμενης χρήσης είναι νέοι αγρότες, τα προαναφερθέντα ποσά προσαυξάνονται 

κατά 50% για τα πρώτα πέντε (5) έτη υποβολής της φορολογικής δήλωσης και κατά 

ποσοστό 25% για τα επόμενα πέντε (5) έτη. 
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Η παραπάνω απαλλαγή δίνεται με την προϋπόθεση ότι θα εξακολουθήσουν να είναι 

κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για μια ακόμη δεκαετία. Σε αντίθετη περίπτωση, 

βεβαιώνεται στον υπόχρεο, ο φόρος που δεν καταβλήθηκε λόγω της παραπάνω 

απαλλαγής. 

(Οι διατάξεις του άρθρου 40 έως 44 του Ν.2238/1994 καταργήθηκαν για εισοδήματα 

που αποκτήθηκαν από 1.1.2014, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του 

Ν.4110/2013) 

 

4.2 Αναλυτική παράθεση όσων ίσχυσαν για τη φορολογία του 

αγροτικού εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-11 

του Ν.2214/1994, βάσει των οποίων τέθηκαν και ίσχυσαν τα άρθρα 40-

44 του Ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε) 

4.2.1 Αντικειμενική μέθοδος προσδιορισμού του καθαρού αγροτικού εισοδήματος 

Με τα άρθρα 6 έως και 11 του Ν. 2214/1994 θεσπίστηκε στη χώρα μας το σύστημα 

αντικειμενικού προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος για εκείνες τις αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις που δεν τηρούν λογιστικά βιβλία του Κ.Β.Σ., από τα οποία να εξάγεται 

λογιστικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, το αντικειμενικό σύστημα δεν έχει εφαρμογή στους 

τηρούντες βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

Με την αντικειμενική μέθοδο ως καθαρό αγροτικό εισόδημα θεωρείται η καθαρή 

πρόσοδος από τους τρείς κυρίως συντελεστές παραγωγής, κάθε αγροτικής 

εκμετάλλευσης, δηλαδή από το έδαφος, την εργασία και το κεφάλαιο. Στο οικονομικό 

αποτέλεσμα που προκύπτει περιλαμβάνεται και κάθε μορφής επιδότηση ή άλλη 

ενίσχυση. Στην έννοια του αγροτικού εισοδήματος περιλαμβάνεται το εισόδημα που 

προκύπτει από κάθε μορφή αγροτικής εκμετάλλευσης, όπως αγροτική, κτηνοτροφική, 

πτηνοτροφική, μελισσοκομική, σηροτροφική, δασική, αλιευτική κ.τ.λ. και αποκτάται 

από οποιοδήποτε φορέα αγροτικής δραστηριότητας, είτε δηλαδή ασκείται από φυσικό 

πρόσωπο, είτε από υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 

(ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου, κοινοπραξίες κ.λπ.) 

με την προϋπόθεση όμως ότι δεν τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ
24

.  

                                                           
24

 Βλέπε σχετ. Υπ.Οικ. 1144442/1194, ΠΟΛ 1289, με τις ρυθμίσεις του άρθρου 6 του Ν.2214/94 
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Για τον προσδιορισμό αυτόν λαμβάνεται υπόψη το καθαρό αγροτικό εισόδημα, όπως 

αυτό υπολογίζεται με βάση τις καθιερωμένες και γενικά παραδεδεγμένες αρχές της 

αγροτικής λογιστικής, ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης και είδος προϊόντος ή 

κατά κεφαλή και είδος εκτρεφόμενου ζώου ή κατά άλλη μονάδα παραγωγής για ειδικές 

περιπτώσεις, όπως αλιευτικής, δασικής, μελισσοκομικής ή άλλης παραγωγής. Το ανά 

μονάδα ποσό καθαρού αγροτικού εισοδήματος που προκύπτει σύμφωνα με τα 

παραπάνω πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των στρεμμάτων ή των εκτρεφόμενων 

ζώων ή των άλλων μονάδων παραγωγής ή συνδυασμό αυτών και το γινόμενο αυτού του 

πολλαπλασιασμού αποτελεί το καθαρό εισόδημα, που πρέπει να δηλωθεί από αυτόν 

που ασκεί την αγροτική δραστηριότητα. 

Το συνολικό καθαρό εισόδημα για τα φυσικά πρόσωπα που καλλιεργούν ορισμένα 

στρέμματα γης ή εκτρέφουν ορισμένο αριθμό ζώων κ.τ.λ. θα προσδιορίζεται για κάθε 

προϊόν ξεχωριστά, με πολλαπλασιασμό των κατεχόμενων στρεμμάτων ή ζώων ή άλλων 

μονάδων ή συνδυασμό αυτών, επί το καθαρό γεωργικό εισόδημα που αντιστοιχεί σε 

κάθε μονάδα.  

Ειδικότερα για την αντικειμενική μέθοδο προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος 

εκδόθηκε η 1135648/2415/Α0012/ΠΟΛ.1270/21.11.1994 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας με την οποία καθορίζονται: 

α) Ο συντελεστής παραγωγής του ίδιου εδάφους. Προσδιοριστικό στοιχείο της 

προσόδου του συντελεστή παραγωγής του ίδιου εδάφους αποτελεί το υπολογιζόμενο 

ενοίκιο ίδιου εδάφους. Το ύψος του ενοικίου αυτού ορίζεται κάθε χρόνο με βάση το 

μέσο ενοίκιο που επικρατεί στην περιοχή και για την ίδια ποιότητα εδάφους. Για τον 

προσδιορισμό του παραπάνω ενοικίου ιδίως συνεκτιμούνται η συνολική έκταση, το 

σχήμα, η τοπογραφική κατάσταση, όπως κλίση και γενικά τα στοιχεία τα οποία 

καθορίζουν τη φυσική τους παραγωγικότητα, όπως σύσταση εδάφους και γονιμότητα. 

β) Ο συντελεστής παραγωγής ίδιας εργασίας. Προσδιοριστικό στοιχείο της προσόδου 

του συντελεστή παραγωγής ίδιας εργασίας αποτελεί η υπολογιζόμενη αμοιβή της 

οικογενειακής εργασίας το ύψος της οποίας ορίζεται κάθε χρόνο από τα εκτιμώμενα 

ημερομίσθια του γεωργού και των μελών της οικογένειάς του, σε όλους τους κλάδους 

της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια του έτους επί το μέσο ημερομίσθιο της 

περιοχής. Για τον προσδιορισμό της παραπάνω αμοιβής ιδίως συνεκτιμούνται ο χρόνος 

απασχόλησης, η ηλικία και το φύλο. 
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γ) Ο συντελεστής παραγωγής ίδιου κεφαλαίου. Στοιχεία που προσδιορίζουν την 

πρόσοδο του συντελεστή παραγωγής ίδιου κεφαλαίου αποτελούν: 

- Οι τόκοι του πάγιου κεφαλαίου που ανήκει στον παραγωγό. 

- Οι τόκοι του κυκλοφοριακού κεφαλαίου που ανήκει στον παραγωγό. 

Για τον προσδιορισμό των τόκων του πάγιου κεφαλαίου που ανήκει στον παραγωγή 

ιδίως συνεκτιμούνται: 

α) Οι έγγειες βελτιώσεις, β) τα κτίσματα, γ) οι φυτείες, δ) τα ζώα, ε) οι κυψέλες, στ) τα 

μηχανήματα και τα εργαλεία. 

Το ύψος των τόκων αυτών λαμβάνεται από το μέσο ετήσιο όρο της αξίας των 

παραπάνω στοιχείων επί τη συνήθη απόδοση τω πάγιων στοιχείων της εκμετάλλευσης. 

Για τον προσδιορισμό των τόκων του κυκλοφοριακού κεφαλαίου συνεκτιμούνται 

ιδίως: 

α) τα αναλώσιμα υλικά (σπόροι, λιπάσματα, φάρμακα, ζωοτροφές κ.τ.λ.) και β) τα 

προϊόντα και εφόδια που είναι στην αποθήκη του παραγωγού. 

Το ύψος των τόκων αυτών λαμβάνεται από το μέσο όρο της αξίας των παραπάνω 

στοιχείων επί το μέσο ισχύον επιτόκιο βραχυπρόθεσμων αγροτικών δανείων για έξι (6) 

μήνες
25

.  

4.2.2 Τρόπος υπολογισμού του καθαρού αγροτικού εισοδήματος 

Η μέθοδος υπολογισμού του καθαρού αγροτικού εισοδήματος, είναι η ακόλουθη
26

: 

Από το σύνολο της ακαθάριστης προσόδου αφαιρούνται οι χρηματικές δαπάνες της 

αγροτικής εκμετάλλευσης. Στην ακαθάριστη πρόσοδο περιλαμβάνονται: 

α) οι εισπράξεις από τη διάθεση πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων σε τρίτους, 

επιδοτήσεις και αποζημιώσεις παραγωγής, 

β) η αξία των, από τον παραγωγό και την οικογένειά του, καταναλωθέντων αγροτικών 

προϊόντων, 

                                                           
25

 Βλ. σχετ. Τότσης, Ν. – Τότσης, Χ. (1995). Ερμηνεία Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών  

Προσώπων 
26

 Βλ. σχετ. την 1135648/1994, ΠΟΛ 1270 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας  



30 
 

γ) η ετήσια αυξομείωση της καθαρής περιουσίας της αγροτικής εκμετάλλευσης. 

Στις χρηματικές δαπάνες περιλαμβάνονται: 

α) το καταβαλλόμενο ενοίκιο σε τρίτους για την ενοικίαση αγροτικών εκτάσεων, 

β) η αμοιβή της ξένης εργασίας, 

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

ζωοτροφές κ.τ.λ.) 

δ) οι καταβαλλόμενοι τόκοι, 

ε) οι αποσβέσεις κεφαλαίων, 

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

ζ) λοιπές σχετικές δαπάνες που αναφέρονται σε τρίτους. 

Ο υπολογισμός του καθαρού αγροτικού εισοδήματος ανά στρέμμα και είδος προϊόντος 

ή κατά κεφαλή και είδος εκτρεφόμενου ζώου ή κατά άλλη μονάδα για ειδικές 

περιπτώσεις γίνεται από τους αρμόδιους της Διεύθυνσης Γεωργίας κάθε νομού και για 

όλα τα προϊόντα του νομού. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε νομού και κάθε 

καλλιέργειας μπορούν να εξειδικευτούν κατά ζώνη καλλιεργούμενης έκτασης (πεδινή- 

ορεινή-ημιορεινή) και δυνατότητα άρδευσης ή μη ή όποια άλλη διάκριση κρίνεται 

αναγκαία, τόσο για τις καλλιέργειες γης όσο και για τις εκτροφές ζώων ή τις άλλες 

μονάδες παραγωγής των ειδικών περιπτώσεων. Στο καθαρό εισόδημα ανά στρέμμα 

κ.τ.λ. που θα προσδιοριστεί με την παραπάνω διαδικασία, έχει συνυπολογισθεί και κάθε 

μορφή επιδότησης ή άλλη ενίσχυση. 

4.2.3 Διαδικασία προσδιορισμού του καθαρού αγροτικού εισοδήματος. Σύσταση 

Επιτροπών 

Για τον προσδιορισμού του καθαρού αγροτικού εισοδήματος με την αντικειμενική 

μέθοδο, για κάθε ημερολογιακό έτος,  σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του 

Ν.2214/1994, στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών 

συνίσταται εννεαμελής Επιτροπή Αντικειμενικού Προσδιορισμού του Γεωργικού 

Εισοδήματος (Ε.Α.Π.Γ.Ε), η οποία αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή της Γενικής 

Διεύθυνσης Φορολογίας και Δημόσιας Περιουσίας, ως Πρόεδρο και μέλη τον 

προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος ή τους νόμιμους αναπληρωτές 
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τους, που προτείνονται από την Υπηρεσία τους, έναν επιστήμονα με τον αναπληρωτή 

του, που προτείνεται από την ΠΑ.ΣΕ.Γ.Ε.Σ, δύο ειδικούς επιστήμονες με τους 

αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τις αγροτικές συνομοσπονδίες, ένα μέλος του 

Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος Γεωργικής Οικονομίας του 

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

τμήμα αυτό και έναν ειδικό επιστήμονα με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από 

την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί 

φοροτεχνικός υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Δημόσιας 

Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. 

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

καθαρού αγροτικού εισοδήματος, για όλα τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην 

Ελληνική Επικράτεια, καθώς και τις εκτιμήσεις του αντιπροσωπευτικού ενοικίου, ανά 

στρέμμα ενοικιαζόμενης αγροτικής γης. Οι πιο πάνω εκτιμήσεις εξειδικεύονται κατά 

νομό, ζώνη καλλιεργούμενης έκτασης (πεδινή-ορεινή-ημιορεινή) και δυνατότητα 

άρδευσης ή όποια άλλη διάκριση κρίνεται αναγκαία, λαμβάνοντας υπόψη ειδικούς 

συντελεστές, όπως συντελεστές ζώνης καλλιεργούμενης έκτασης, συντελεστές 

αρδευσιμότητας και όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται πρόσφορα από την Επιτροπή με βάση 

δεδομένα προηγούμενων ετών, δεκτικά αξιολόγησης. 

Η Επιτροπή (Ε.Α.Π.Γ.Ε) καταρτίζει οριστικούς πίνακες, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε 

έτους, αφού συνεκτιμήσει ανάλογους πίνακες, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί από τις 

Νομαρχιακές Επιτροπές που συνιστώνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η 

συγκρότηση της Επιτροπής, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 7 του 

άρθρου 6 του Ν.2214/94, γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν.2214/94 προβλέπεται η σύσταση 

πενταμελούς επιτροπής στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. κάθε 

νομαρχίας, η οποία αποτελείται από Επιθεωρητή της οικείας Διεύθυνσης, που είναι 

αρμόδια για το Νομό, ως Πρόεδρο και μέλη τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. του νομού ή 

ένα από αυτούς, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ. στο νομό 

και κατά προτίμηση αυτόν που κατά κύριο λόγο έχει στην αρμοδιότητά του περιοχές με 

γεωργική παραγωγή, σε συνδυασμό και με την τάξη της Δ.Ο.Υ., έναν ειδικό 

επιστήμονα της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας, έναν ειδικό επιστήμονα, που 

προτείνεται από την ένωση αγροτικών συνεταιρισμών της έδρας του νομού και έναν 

ειδικό επιστήμονα, που προτείνεται από κάθε αγροτική ομοσπονδία του νομού, εκ 
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περιτροπής κατά έτος, όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας ομοσπονδίας. Για τους 

παραπάνω ορίζονται και αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί 

φοροτεχνικός υπάλληλος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας του νομού. 

Έργο της επιτροπής αυτής είναι η οριστικοποίηση, σε επίπεδο νομού, πινάκων 

καθαρού εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.2214/1994. Οι πίνακες 

αυτοί καταρτίζονται, με ευθύνη των Διευθύνσεων Γεωργίας, για όλα τα παραγόμενα 

αγροτικά προϊόντα του Νομού, με βάση τις καθιερωμένες γεωργοοικονομικές 

μεθόδους, καθώς και με εκτιμήσεις για το αντιπροσωπευτικό ενοίκιο ανά στρέμμα 

γεωργικής γης και προσκομίζονται στην επιτροπή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους. 

Με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής, οι οριστικοποιημένοι πίνακες αποστέλλονται 

μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους στην Επιτροπή Αντικειμενικού Προσδιορισμού του 

Γεωργικού Εισοδήματος που συνίσταται στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 ρυθμίζεται η περίπτωση εκείνη που η κεντρική 

επιτροπή, δεν έχει στη διάθεσή της πίνακες των τοπικών νομαρχιακών επιτροπών ή 

όταν αυτοί είναι ελλιπείς, οριστικοποιεί τις αρχικές δικές της εκτιμήσεις. Οι τελικοί 

αυτοί πίνακες εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών και με ευθύνη του προέδρου 

της επιτροπής, κοινοποιούνται στις Νομαρχίες και τις Δ.Ο.Υ. των νομών. Με ευθύνη 

των νομαρχών, οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται σε όλους του οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τους αγροτικούς συλλόγους, μέχρι 

10 Μαρτίου κάθε έτους. 
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Ενδεικτικά παρατίθενται οι παρακάτω πίνακες: 

- Ενοικίων αγροτικής γης για κάποιους νομούς της Ελλάδας για το οικονομικό 

έτος 2014 (χρήση 2013), το οποίο ήταν και το τελευταίο έτος κατά το οποίο 

εφαρμόστηκε ο αντικειμενικός προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος. 

- Τιμών ορισμένων αγροτικών προϊόντων για το νομό Κιλκίς, για το οικονομικό 

έτος 2014 

 

Πίνακας 1: Ενοίκια αγροτικής γης ορισμένων νομών της Ελλάδας για το 

οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) 

Οικονομικό 

έτος 2014 

α/α   ΝΟΜΟΣ 

Πεδινή ζώνη 

           

Μη Αρδ     Αρδ 

Ημιορεινή 

ζώνη 

Μη αρδ   Αρδ 

Ορεινή ζώνη 

 

Μη αρδ   Αρδ 

Θερμο- 

κήπια 

1     Αθηνών 24,48        59,58 19,59      47,66 14,69     35,75 384,06 

2     Αργολίδας  21,76        59,58 17,41      47,66      13,06     35,75 295,53 

3     Αρκαδίας    9,52        39,68        7,62      31,74    5,71     23,81 265,92 

4     Άρτας  16,32        42,73 13,06      34,19    9,79     25,64 265,92 

5     Βοιωτίας  27,20        54,00 21,76      43,20  16,32     32,40 265,92 

6     Γρεβενών  10,88        24,42   8,71      19,54    6,53     14,65 265,92 

7     Έβρου  13,60        33,85 10,88      27,08    8,16     20,31 265,92 

8     Ηλείας  21,76        54,94 17,41      43,95  13,06     32,97 265,92 

9     Θεσ/κης  27,20        59,58 21,76      47,66  16,32     35,75 265,92 

10   Καβάλας  16,32        39,68 13,06      31,74    9,79     23,81 265,92 

11   Κιλκίς  16,32        39,68  13,06      31,74    9,79     23,81      265,92 

12   Κοζάνης  13,60        33,85 10,88      27,08    8,16     20,31 265,92 

13   Πέλλας  16,32        45,79  13,06      36,63    9,79     27,47 253,19 

14   Σερρών  16,32        48,84 13,06      39,07    9,79     29,30 265,92 

15   Φλώρινας  10,88        24,42   8,71      19,54    6,53     14,65 265,92 

16   Χαλκιδικής  13,60        45,79 10,88      36,63    8,16     27,47 265,92 

17   Χίου  13,60        27,47 10,88      21,98    8,16     16,48 225,05 

 

Βοσκότοποι: 3,50 ευρώ για όλη την επικράτεια 
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Πίνακας 2: Τιμές ορισμένων αγροτικών προϊόντων, ενδεικτικά για το Νομό Κιλκίς, 

οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) 

    Οικονομικό έτος 2014    Νομός Κιλκίς 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Πεδινή ζώνη Ημιορεινή 

ζώνη 

Ορεινή ζώνη 

 Φυτική Παραγωγή Μη αρδ      αρδ Μη αρ    αρδ Μη αρ    αρδ 

1 Αραβόσιτος                    38,03                30,42                22,82 

2 Βρώμη- Σίκαλη    

3 Κριθάρι   19,65  15,72   11,79 

4 Σιτάρι μαλακό    

5 Σιτάρι σκληρό   32,60  26,08   19,56 

6 Μηδική (σανός)                    54,41                43,53                32,65 

7 Αρωματικά φυτά                  120,91                96,73                72,55 

8 Ζαχαρότευτλα                    52,68                42,14                31,61 

9 Καπνός VIRGINIA                  207,42              165,94              124,45 

10 Καρπούζι                  202,37              161,90                       121,42 

     

 Ζωική Παραγωγή Πεδινή ζώνη Ημιορεινή 

ζώνη 

Ορεινή ζώνη 

11 Αγελάδες 

ελεύθερης βοσκής- 

κρεατοπαραγωγής 

 

290,00 

 

232,00 

 

174,00 

12 Αγελάδες 

γαλακτοπαραγωγής 

 

192,89 

 

154,31 

 

115,73 

13 Αίγες   28,50   22,80 17,10 

14 Κοτόπουλα 

κρεατοπαραγωγής 

 

    0,19 

 

    0,15 

 

0,11 

15 Μόσχοι πάχυνσης 142,80  114,24        85,68 
Πηγή: ΦΕΚ 836/04.04.2014 (ιδία επεξεργασία) 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι για τα αγροτικά προϊόντα για τα οποία δεν 

υπάρχουν αντίστοιχες προκαθορισμένες τιμές για καμία από τις ζώνες (πεδινή, ορεινή, 

ημιορεινή), υπάρχει στον πίνακα η μέση τιμή πεδινής ζώνης πανελλαδικά για κάθε 

είδος (όπως καθορίστηκαν από την αρμόδια επιτροπή) και από αυτή υπολογίζονται οι 

τιμές των αγροτικών ειδών, μειωμένες κατά 20% για την ημιορεινή ζώνη και κατά 40% 

για την πεδινή ζώνη
27

.   

 

 

 

                                                           
27

 Βλέπε ΠΟΛ 1077/14.03.2014 
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4.2.4 Διαφορά στο καθαρό αγροτικό εισόδημα μεταξύ βιβλίων και αντικειμενικής 

μεθόδου 

Αν από τα τηρούμενα βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
28

, από τα οποία δεν 

εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα, προκύπτει καθαρό αγροτικό εισόδημα, διαφορετικό 

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

φορολογία εισοδήματος το κατά περίπτωση προκύπτον μεγαλύτερο εισόδημα.  

Προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ, τα οποία 

κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή, σε τρόπο ώστε στην περίπτωση αυτή το καθαρό 

κέρδος να μην είναι εφικτό να προσδιοριστεί λογιστικά, το καθαρό εισόδημα θα 

προσδιοριστεί εξωλογιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.Δ 

3323/55.  

4.2.5 Προσδιορισμός αγροτικού εισοδήματος σε περίπτωση ζημιών από 

απρόβλεπτα γεγονότα 

Αν από τα στοιχεία, που προσκομίζει ο φορολογούμενος, αποδεικνύεται ότι, εξαιτίας 

ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανώτερη βία, δεν αποκτήθηκε 

εισόδημα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι κατώτερο του προσδιοριζόμενου με την 

αντικειμενική μέθοδο, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ λαμβάνει υπόψη ή μειώνει κατά 

περίπτωση το καθαρό αγροτικό εισόδημα που προκύπτει με την αντικειμενική 

μέθοδο
29

.  

4.2.6 Εκπτώσεις από το καθαρό αγροτικό εισόδημα 

Από το καθαρό αγροτικό εισόδημα, που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο 

εκπίπτουν, (σύμφωνα με Ν.2214/1994 άρθρο 8 παράγραφος 1 του Ν.2214/94) τα 

παρακάτω: 

α) Το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου για εκμίσθωση της γεωργικής γης. Το ποσό 

του καταβαλλόμενου ενοικίου εκπίπτει από το συνολικό καθαρό αγροτικό εισόδημα, το 

οποίο προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους καθαρών ποσών εισοδήματος ανά 

είδος καλλιέργειας, εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας μέτρησης. 

β) Ποσό ίσο με το 25%, της δαπάνης αγοράς καινούριου πάγιου εξοπλισμού, που 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της αγροτική εκμετάλλευσης, 

                                                           
28

 Βλ. σχετ. Ν.2214/1994 άρθρο 6 παράγραφος 5 
29

 Βλέπε Ν.2214/94 άρθρο 6 παράγραφος 6 
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εφάπαξ κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς 

και έκπτωσης αυτής, ολικά ή μερικά, σε επόμενες χρήσεις. Το ποσό της έκπτωσης 

αυτής διενεργείται πέραν των αποσβέσεων που έχουν υπολογισθεί προκειμένου να 

προσδιοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου, το καθαρό αγροτικό ανά στρέμμα 

κ.λπ. εισόδημα. Δεν εκπίπτει ποσό της δαπάνης αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού, 

ενώ στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού περιλαμβάνεται κάθε είδος εξοπλισμού, είτε 

μηχανολογικού είτε μη (σωλήνες άρδευσης, αντλίες νερού κ.λπ.). 

Τα παραπάνω εφαρμόζονται τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, είτε είναι κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες είτε όχι, που αποκτούν αγροτικό εισόδημα, όσο και για τους 

υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/94 (ομόρρυθμες και 

ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινοπραξίες κ.λπ.), εκτός από τις περιπτώσεις που τηρούνται 

βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. διότι το καθαρό αγροτικό εισόδημα δεν 

προσδιορίζεται με βάση την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 6 του νόμου. Για τις 

επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τα ποσά αγοράς του 

πάγιου εξοπλισμού εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.Δ. 

3323/55
30

. 

4.2.7 Απαλλαγές από το φόρο 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν.2214/94 ορίζεται ότι από το καθαρό αγροτικό 

εισόδημα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, φυσικών προσώπων, απαλλάσσεται του 

φόρου μέχρι 500.000 δραχμών ή μεταγενέστερα μέχρι 1.500 ευρώ. Το ποσό αυτό 

ορίζεται σε 1.000.000 δραχμές (3.000 ευρώ), εφόσον τα παραπάνω πρόσωπα 

λαμβάνουν εξισωτικές αποζημιώσεις. 

Για την αναγνώριση έκπτωσης του αφορολόγητου ποσού του ενός εκατομμυρίου 

1.000.000 δραχμών ή μετέπειτα 3.000 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση από τον αγρότη 

βεβαίωσης της Διεύθυνσης Γεωργίας ότι δικαιούται εξισωτικών αποζημιώσεων. 

(Εξαιρετικά για τη χρήση 1994 σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της βεβαίωσης 

αυτής, η Διοίκηση δέχτηκε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986
31

). 

Ειδικά για νέους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που δεν έχουν υπερβεί το 35
ο
 έτος της 

ηλικίας τους, τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό 40% για τα πρώτα 

πέντε (5) συνεχή χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους. Για την εφαρμογή της 

                                                           
30

 Βλέπε Ν.2238/1994  άρθρο 31  
31

 Βλέπε ΠΟΛ 1110/07.04.1995 
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διάταξης απαιτείται αθροιστικά η ύπαρξη των δύο προϋποθέσεων (ηλικία, πενταετία). 

Αν ενδιάμεσα της πενταετίας σημειωθεί διακοπή της άσκησης του επαγγέλματος και 

επανέναρξή αυτής, για τα έτη μετά την επανέναρξη δεν προσαυξάνει το 

απαλλασσόμενο ποσό. 

Ως νέοι αγρότες, για την εφαρμογή των ανωτέρω, θεωρούνται εκείνοι που για πρώτη 

φορά αναλαμβάνουν την οικονομική και νομική ευθύνη μιας αγροτικής εκμετάλλευσης. 

Η προσαύξηση του απαλλασσόμενου ποσού για τους νέους αγρότες παρέχεται με την 

πρόσθετη προϋπόθεση ότι θα εξακολουθήσουν να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 

για μια ακόμη δεκαετία μετά το τέλος της πενταετίας ή του τελευταίου έτους που 

χορηγήθηκε η προσαύξηση αυτή του απαλλασσόμενου ποσού. Δεν ισχύει η απαλλαγή 

για Ο.Ε, Ε.Ε κ.λπ. και για φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες. 

Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στην 339899/ 

5.4.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας για 

εφαρμογή του κανονισμού του Συμβουλίου 2328/91 ΕΟΚ, είναι το φυσικό πρόσωπο το 

οποίο είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, λαμβάνει τουλάχιστον το 50% του 

συνολικού του εισοδήματος από την απασχόλησή του στην αγροτική εκμετάλλευση και 

απασχολείται αυτοπροσώπως και επαγγελματικά τουλάχιστον κατά το 50% του 

συνολικού χρόνου απασχόλησής του. 

Συνεπώς, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης είναι μόνο εκείνος που ασχολείται προσωπικά 

ή με μέλη της οικογένειάς του σε κατά κύριο λόγο αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έστω και 

συμπληρωματικά, έστω και αν λόγω του είδους και της έκτασης των καλλιεργειών 

χρησιμοποιεί και ξένους εργάτες. Ακόμη θεωρούνται ως απασχολούμενοι κατά κύριο 

επάγγελμα σε αγροτικές εργασίες η σύζυγος του αγρότη, εφόσον απασχολείται 

προσωπικά με αγροτικές εργασίες σε ιδιόκτητες ή μισθωμένες αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις ή εκμεταλλεύεται τα κτήματα που της έχουν παραχωρηθεί δωρεάν από 

το σύζυγό της. 

Αν αποκτηθεί από τον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, εισόδημα που δεν προέρχεται 

από την άσκηση της αγροτικής εκμετάλλευσης (π.χ. ενοίκια ακινήτων, μερίσματα 

μετοχών ανωνύμων εταιριών κ.λπ.), ανεξαρτήτως του ύψους αυτού του εισοδήματος, 

δεν ασκεί επίδραση στο χαρακτηρισμό του φορολογούμενου ως κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότη. Επίσης, ένας κατά κύριο επάγγελμα αγρότης δεν χάνει την ιδιότητά του αυτή 

αν περιστασιακά απασχοληθεί για λιγότερο από 6 μήνες και σε άλλες εργασίες μη 



38 
 

αγροτικές, έστω και αν απαιτείται για αυτό το διάστημα ασφάλιση σε άλλο 

ασφαλιστικό φορέα, εφόσον εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος και στον ΟΓΑ. 

Δεν θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έστω και αν αποκτούν εισόδημα 

από γεωργικές επιχειρήσεις
32

:  

α) Οι αγρότες που έχουν συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, εκτός εκείνων που έχουν 

συνταξιοδοτηθεί πρόωρα λόγω αναπηρίας. 

β) Τα πρόσωπα που ασχολούνται σε εξωγεωργικά επαγγέλματα όπως π.χ. δημόσιοι 

υπάλληλοι, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., 

μισθωτοί ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, συνταξιούχοι του ΙΚΑ, συνταξιούχοι των παραπάνω 

κατηγοριών και λοιποί επιτηδευματίες. 

γ) Εκείνοι, που απλώς διευθύνουν ή επιβλέπουν τις εργασίες της αγροτικής 

επιχείρησης, χωρίς να απασχολούνται με τη γεωργία, με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν. 

4.2.8 Μίσθωμα από εκμίσθωση γαιών 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2214/94 και το άρθρο 22 παράγραφος 4 του 

Ν.2238/1994 ορίζεται ότι, αν το δηλούμενο εισόδημα από εκμίσθωση αγροτικής γης ή 

τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση προς οποιοδήποτε τρίτο εκτός των 

συζύγων, είναι μικρότερο από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο 

του άρθρου 6 του νόμου 2214/94, για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων 

λαμβάνεται υπόψη το μίσθωμα που προσδιορίζεται αντικειμενικά. 

Συνεπώς, σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης γαιών, από τον ιδιοκτήτη πατέρα σε 

τέκνο του για καλλιέργεια, δημιουργείται υποχρέωση δήλωσης τεκμαρτού εισοδήματος 

από τον ιδιοκτήτη πατέρα. Ανάλογα εφαρμόζονται και σε άλλες περιπτώσεις δωρεάν 

παραχώρησης γαιών π.χ. από αδελφό σε αδελφό κ.λπ. 

Εξαιρετικά για την περίπτωση δωρεάν παραχώρησης γαιών από ιδιοκτήτες γονείς άνω 

των 70 ετών στα τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, προκειμένου για 

καλλιέργεια αυτών των γαιών, δε δημιουργείται υποχρέωση δήλωσης τεκμαρτού 

εισοδήματος από τους ιδιοκτήτες γονείς (αναγράφεται όμως στο έντυπο Ε2 της ετήσιας 

φορολογικής τους δήλωσης). 
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Αν το μίσθωμα που συμφωνήθηκε και δηλώθηκε είναι ανώτερο από αυτό που 

προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, για την εφαρμογή των φορολογικών 

διατάξεων λαμβάνεται υπόψη το δηλωθέν. 

Αμφισβήτηση αντικειμενικού μισθώματος: Για λόγους που οφείλονται αποκλειστικά 

σε παράγοντες που επηρεάζουν τη μισθωτική αξία της αγροτικής γης και αποδεικνύεται 

ότι αυτή είναι μικρότερη της προσδιοριζόμενης με την αντικειμενική μέθοδο, ο 

φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει το αντικειμενικό μίσθωμα Η επίκληση των 

λόγων αυτών, καθώς και η προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων, γίνεται από το 

φορολογούμενο με την άσκηση προσφυγής κατά τις κείμενες διατάξεις, μέχρι την 31
η
 

Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους. 

4.2.9 Κυρώσεις σε περίπτωση μη δήλωσης αγροτικού εισοδήματος 

Κυρώσεις στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που δε δηλώνουν αγροτικό 

εισόδημα: Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που αποκτούν καθαρό αγροτικό 

εισόδημα, από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα και είναι υπόχρεοι σε υποβολή 

δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ίδιου νόμου, αν δε δηλώσουν το 

εισόδημα αυτό, προβλέπονται κυρώσεις (άρθρο 1 Ν.2214/94). Συγκεκριμένα, σε 

περίπτωση κατά την οποία δεν δηλώσουν το εισόδημα από αγροτική 

δραστηριότητα, οι υπόχρεοι δεν μπορούν: 

1) Να εισπράξουν επιστρεφόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας, ποσού άνω των 

300.000 δραχμών (1.000 ευρώ). 

2) Να εισπράξουν επιδοτήσεις ποσού άνω των 500.000 δραχμών (1.500 ευρώ), για 

τη φυτική παραγωγή και 750.000 δραχμών (2.250 ευρώ), για τη ζωική 

παραγωγή. 

3) Να πάρουν άδεια από την αρμόδια αρχή να πωλούν αγροτικά προϊόντα 

πλανόδιοι ή σε λαϊκές αγορές. 

4) Να πάρουν άδεια αγροτικού αυτοκινήτου. 

5) Να μεταβιβάσουν με οποιοδήποτε τρόπο την κυριότητα αγροτικής γης, για μια 

πενταετία από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος. 
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Κυρώσεις στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που αποκτούν και δε δηλώνουν 

αγροτικό εισόδημα: Τα ανωτέρω πρόσωπα αν δε δηλώσουν το εισόδημα αυτό, δε 

δικαιούνται
33

: 

α) Να εισπράξουν κάθε μορφής και ποσού επιδότηση. 

β) Να εισπράξουν κάθε ποσό αποζημίωσης γεωργικής παραγωγής, λόγω έκτακτων και 

απρόβλεπτων ζημιών. 

γ) Να πάρουν άδεια αγροτικού αυτοκινήτου. 

δ) Να μεταβιβάσουν με οποιοδήποτε τρόπο την κυριότητα γεωργικής γης, για μια 

πενταετία από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια ισχύς του εν λόγω νόμου, 

το αγροτικό εισόδημα φορολογούνταν αρχικά με τη κλίμακα των επαγγελματιών και 

μεταγενέστερα με την κλίμακα των μισθωτών- συνταξιούχων, με αρκετά υψηλό 

αφορολόγητο όριο εισοδήματος.  

4.2.10 Κλίμακες φορολογίας αγροτικού εισοδήματος (χρήσεις 2011,2012,2013) 

Παρακάτω παρατίθενται οι κλίμακες φορολογίας του αγροτικού εισοδήματος για τα 

οικονομικά έτη 2014,2013 και 2012 (χρήσεις 2013,2012 και 2011), χρήσεις που 

περιλαμβάνονται στην ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του δηλωθέντος αγροτικού 

εισοδήματος στην Ελλάδα, που ακολουθεί στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας 

εργασίας. Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος ήταν η 

ίδια. 

Πίνακας 3: Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών- συνταξιούχων, η οποία 

ίσχυσε και για το αγροτικό εισόδημα για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) 

Κλιμάκια 

εισοδήματος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 

συντελεστής 

% 

Φόρος 

κλιμακίου 

(ευρώ) 

Σύνολο 

Εισοδήματος Φόρου 

25.000 22% 5.500 25.000                   5.500 

17.000 32% 5.440 42.000                 10.940 

Υπερβάλλον 42%   
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Το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013), ήταν και το τελευταίο έτος κατά το οποίο είχαν 

ισχύ οι διατάξεις του Ν.2238/1994 που παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο. 

Συγκεκριμένα σε αυτό το έτος τα δηλωθέντα εισοδήματα από ατομική αγροτική 

επιχείρηση φορολογούνται με τη συγκεκριμένη κλίμακα αλλά ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, δηλαδή 

το εισόδημα αυτό δεν συναθροίζεται με τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις 

για να υπολογισθεί ο συνολικός φόρος. Υπάρχει όμως υποχρέωση προσκόμισης 

αποδείξεων για να τύχουν της προβλεπόμενης μείωσης του φόρου.  

Πίνακας 4: Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα 

οικονομικά έτη 2013 και 2012 (χρήση 2012 και 2011) 

Κλιμάκιο 

εισοδήματος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 

συντελεστής 

% 

Φόρος 

κλιμακίου 

(ευρώ) 

Σύνολο 

Εισοδήματος 

(ευρώ) 

Σύνολο φόρου 

(ευρώ) 

5.000 0 0 5.000 0 

7.000 10 700 12.000 700 

4.000 18 720 16.000 1.420 

10.000 25 2.500 26.000 3.920 

14.000 35 4.900 40.000 8.820 

20.000 38 7.600 60.000 16.420 

40.000 40 16.000 100.000 32.420 

Άνω των 

100.000 

45    

 

 

Η παραπάνω κλίμακα ίσχυσε και για τη φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος 

φυσικών προσώπων. Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ίσχυσε, εφόσον ο 

φορολογούμενος προσκόμιζε αποδείξεις που είχαν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κ.Β.Σ για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες 

πραγματοποίησε ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τον βαρύνουν. Το ποσό των 

αποδείξεων των δαπανών, που έπρεπε να προσκομισθούν, ορίστηκε στο 25 % του 

ατομικού εισοδήματος του φορολογούμενου, του δηλούμενου και φορολογούμενο 

σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ, με 

απαραίτητη προϋπόθεση την εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

των χρήσεων 2011 και 2012. 
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4.3 Λύσεις που δόθηκαν από τη Διοίκηση σε ερωτήματα που τέθηκαν 

από τις Δ.Ο.Υ κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2238/1994  

Παρακάτω παρατίθενται μερικές από τις πιο σημαντικές λύσεις – απαντήσεις που 

δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών σε ερωτήματα που τέθηκαν από τις Δ.Ο.Υ 

πανελλαδικώς, σε θέματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 

Ν.2238/1994. Οι λύσεις που δόθηκαν είναι πολλές δεδομένου ότι στη νομολογία 

υπήρχαν (και υπάρχουν) διατυπώσεις που ενδεχομένως να δημιουργούσαν απορίες ή να 

μην κάλυπταν πάντα τα θέματα που προέκυπταν κατά την υποβολή των φορολογικών 

δηλώσεων. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκαν κάποιες από αυτές διότι θεωρήθηκε ότι 

είναι ένα κομμάτι που πρέπει να παρατεθεί εν συντομία.  

Για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως αγροτικής ή εμπορικής ισχύουν τα εξής: 

Η διάκριση μεταξύ αγροτικής και εμπορικής επιχείρησης είναι εξαιρετικά λεπτή και 

διάφοροι παράγοντες όπως ο τρόπος διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, η τυχόν 

βιομηχανοποίησή τους, όπως και άλλες εργασίες, χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις 

άλλοτε ως αγροτικές και άλλες φορές ως εμπορικές, βιοτεχνικές ή βιομηχανικές. Από 

τη δικαστηριακή και διοικητική νομολογία έχει γίνει δεκτό κατά καιρούς ότι οι 

εκμεταλλευτές αγροτικών επιχειρήσεων αποκτούν αγροτικό εισόδημα, με την 

προϋπόθεση ότι πωλούν τα προϊόντα τους χονδρικώς στον τόπο παραγωγής ή στον 

πλησιέστερο σιδηροδρομικό σταθμό ή λιμένα ή στην κεντρική αγορά απευθείας στους 

εμπόρους και λιανικώς στον τόπο παραγωγής σε περιορισμένη κλίμακα και όχι κατά 

σύστημα ή και εφόσον μεταφέρουν τα προϊόντα τους στα κέντρα κατανάλωσης και τα 

πωλούν απευθείας στους χονδρεμπόρους, προκειμένου να πετύχουν καλύτερες τιμές 

από τις διαμορφούμενες στον τόπο παραγωγής τους. Στην περίπτωση όμως που οι 

παραπάνω εκμεταλλευτές διαθέτουν τα προϊόντα τους εκτός του τόπου παραγωγής τους 

και συστηματικά λιανικώς ή διαθέτουν και προϊόντα παραγωγής τρίτων ή προχωρούν 

σε περαιτέρω επεξεργασία των ίδιων προϊόντων, προσδίδοντας σε αυτά τη μορφή 

βιομηχανικού προϊόντος, τότε το εισόδημα που προκύπτει θεωρείται ότι προέρχεται από 

εμπορικές επιχειρήσεις. (Σχετ.1130553/2258/Α0012/18.2.1998 έγγραφο). 

Αναφορικά με τις επιδοτήσεις και αποζημιώσεις επί της παραγωγής και τις 

αποζημιώσεις για υποχρεωτική παύση καλλιεργειών, αυτές αποτελούν ακαθάριστο 

έσοδο: Οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις επί της παραγωγής που καταβάλλονται σε 

ατομικές ή εταιρικές αγροτικές επιχειρήσεις, όπως η επιδότηση ελαιολάδου ή 

αποζημίωση για καταστροφή αγροτικής καλλιέργειας λόγω παγετού ή αποζημίωση για 
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υποχρεωτική παύση αγροτικής καλλιέργειας που υποδεικνύεται από την Ε.Ε. στα 

πλαίσια της εφαρμογής των αγροτικών προγραμμάτων, στην περίπτωση που το 

εισόδημα προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο δεν φορολογούνται, δεδομένου 

ότι έχουν συνυπολογισθεί στο προσδιοριζόμενο με αυτή τη μέθοδο αγροτικό εισόδημα. 

Στην  περίπτωση όμως, κατά την οποία το καθαρό αγροτικό εισόδημα προσδιορίζεται  

τεκμαρτώς, οι παραπάνω αποζημιώσεις ως ακαθάριστο έσοδο, θα προστεθούν στα 

λοιπά ακαθάριστα έσοδα της αγροτικής εκμετάλλευσης και στο σύνολο τους θα 

εφαρμοστεί ο προβλεπόμενος Σ.Κ.Κ. (Σχετ. 1143194/2274/Α0012/24.2.1999 έγγραφο). 

Σχετικά με την πριμοδότηση που χορηγείται με βάση τους Κοινοτικούς 

Κανονισμούς 2080/1992 και 1257/1999, αποφασίστηκε ότι αποτελεί ακαθάριστο 

εισόδημα: Η πριμοδότηση για την κάλυψη εισοδηματικών απωλειών που απορρέουν 

από τη δάσωση γεωργικών εκτάσεων και χορηγείται επί 20 χρόνια σύμφωνα με τους 

ανωτέρω κανονισμούς του Συμβουλίου, αποτελεί ακαθάριστο εισόδημα. Όταν το 

γεωργικό εισόδημα προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, δε φορολογείται και 

αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για στατιστικούς λόγους, δεδομένου 

ότι έχει συνυπολογιστεί στο προσδιοριζόμενο αυτό εισόδημα. Όταν όμως το καθαρό 

γεωργικό εισόδημα προσδιορίζεται με τεκμαρτό τρόπο, η προαναφερθείσα οικονομική 

ενίσχυση προστίθεται στα λοιπά ακαθάριστα έσοδα της αγροτικής επιχείρησης. (Σχετ. 

1015203/287/Α0012/13.3.2002 έγγραφο). 

Δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο η εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης 

αγροτικής εκμετάλλευσης με βάση τον Κανονισμό 950/1997 κ.λπ.: Τα χρηματικά 

ποσά των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά, τα οποία καταβάλλονται από το 

Δημόσιο σε επιχειρήσεις για αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων, δε θεωρούνται 

προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, όπως έχει γίνει δεκτό κατά καιρούς από 

τη Διοίκηση. Έτσι και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τις Διευθύνσεις 

Γεωργίας των Νομαρχιών του κράτους, ως εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης 

γεωργικής επιχείρησης με βάση κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται στα 

πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού 950/1997, δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα 

έσοδα της αγροτικής επιχείρησης, δε θεωρούνται εισόδημα και δεν υπάγονται στο 

φόρο. Τα εν λόγω ποσά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους αγοράς ή 

κατασκευής αγαθών που θεωρούνται ότι θα εξυπηρετήσουν τις λειτουργικές ανάγκες 

πρώτης κατοικίας, αγοράς αγροτικού αυτοκινήτου, κατασκευής αγροτικών αποθηκών 

κ.λπ., με την προϋπόθεση όμως ότι τα αγαθά αυτά θα βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο 

της γεωργικής εκμετάλλευσης. (Σχετ. 1069174/1438/Α0012/2.8.2000 έγγραφο). 
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Το καθαρό εισόδημα των αγροτικών επιχειρήσεων χωρίς βιβλία ή βιβλία Α΄ ή Β΄ 

κατηγορίας Κ.Β.Σ. μπορεί να προσδιοριστεί προαιρετικά με τις γενικές διατάξεις: 

Για την περίπτωση που οι φορολογούμενοι αποκτούν αγροτικό εισόδημα και δεν 

τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ., αλλά διαθέτουν μόνο στοιχεία (τιμολόγια πωλήσεων, 

εκκαθαρίσεις κ.λπ.), έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν και να δηλώσουν καθαρό 

αγροτικό εισόδημα, όταν το επιθυμούν, εκτός από αυτό που προσδιορίζεται με την 

αντικειμενική μέθοδο και αυτό που προκύπτει με βάση τα στοιχεία που κατέχουν ή με 

βάση την αξία της παραγωγής τους. Αυτό γίνεται για λόγους που κρίνουν απαραίτητο οι 

υπόχρεοι αυτοί, όπως π.χ. λήψη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικού για το ύψος 

των ακαθάριστων εσόδων τους από την πώληση των προϊόντων τους, στην περίπτωση 

που θα χρειαστούν αυτά για την έκδοση άδειας επαγγελματικού Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, 

όπως επίσης σε περίπτωση που το πραγματικό καθαρό αγροτικό τους εισόδημα είναι 

μεγαλύτερο από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, προκειμένου να 

το χρησιμοποιήσουν για την κάλυψη τεκμαρτών ή πραγματικών δαπανών διαβίωσης 

κατά την κρινόμενη ή και σε μελλοντικές χρήσεις κ.λπ. (Σχετ. 

1043050/979/Α0012/ΠΟΛ 1118/8.4.1996 διαταγή). 

Τέλος, στην επίμορτο αγροληψία προσδιορίζεται καθαρό αγροτικό εισόδημα με 

την αντικειμενική μέθοδο και για το μισθωτή και για τον εκμισθωτή: Όταν κατά τη 

μίσθωση αγροτικού κτήματος το μίσθωμα συμφωνείται σε ποσοστό επί των καρπών 

(επίμορτος αγροληψία), το ύψος του οποίου προσδιορίζεται ή από τη σύμβαση 

μίσθωσης ή από την επιτόπια συνήθεια, εφόσον ο εκμισθωτής συμμετέχει στις δαπάνες 

καλλιέργειας, τότε στην περίπτωση αυτή τόσο ο εκμισθωτής (γαιοκτήμονας) όσο και ο 

μισθωτής (αγρολήπτης) αποκτούν αγροτικό εισόδημα, το οποίο θα δηλώνεται και από 

τους δύο, εφόσον είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης (σύμφωνα με το άρθρο 61 του 

Κ.Φ.Ε.). Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του γεωργικού εισοδήματος του 

καθενός, ως αριθμός στρεμμάτων θα λαμβάνεται ο αριθμός που προκύπτει με βάση το 

ποσοστό επί των καρπών που αναφέρεται στα συμφωνητικά επίμορτης αγροληψίας με 

ανάλογη σημείωση στο χώρο « Σημειώσεις φορολογούμενου» του εντύπου Ε3, στο 

οποίο θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των καλλιεργούμενων στρεμμάτων και το 

ποσοστό συνεκμετάλλευσής τους. Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρώνονται τόσο από τον 

εκμισθωτή ιδιοκτήτη όσο και από τον αγρολήπτη. Ανάλογη θα είναι η μεταχείριση 

τόσο της επιδότησης όσο και του φόρου που παρακρατήθηκε κατά την είσπραξή της, 

ανεξάρτητα αν η επιδότηση εισπράττεται από το γαιοκτήμονα ή τον αγρολήπτη (Σχετ. 

1044822/804/Α0012/ΠΟΛ 1110/7.4.1995 διαταγή). 
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4.4 Αγροτικοί συνεταιρισμοί και φορολογική αντιμετώπιση του 

εισοδήματός  τους 

Σε αυτό το σημείο, θα ήταν παράλειψη να μη γίνει μια σύντομη αναφορά στους 

Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και στη φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματός τους. 

Παρατίθενται ο ορισμός των Α.Σ καθώς και μερικές σημαντικές σχετικές διατάξεις ως 

προς τη φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με το Ν.2238/1994. 

4.4.1 Ορισμός Αγροτικών Συνεταιρισμών 

Αγροτικός Συνεταιρισμός, εν συντομία Α.Σ, είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων, η 

οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια και την 

αλληλεγγύη των μελών της, τη συλλογική οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική 

ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μίας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης 

επιχείρησης. Α.Σ θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, 

μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και 

άλλοι συνεταιρισμοί οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της αγροτικής 

οικονομίας. 

Η έδρα του ΑΣ, όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του καθώς και η περιφέρεια στην 

οποία ανήκει ορίζονται από το καταστατικό του. Η επωνυμία του Α.Σ, εκφράζει 

υποχρεωτικά τον κύριο σκοπό ή τα αντικείμενα δραστηριότητάς του και περιλαμβάνει 

την ιδιότητά του ως αγροτικού, καθώς και την έδρα του. Στην επωνυμία του, μπορεί να 

περιλαμβάνεται και διακριτικός τίτλος. Η επωνυμία διακρίνεται από την επωνυμία 

άλλου Α.Σ με τον ίδιο σκοπό και την ίδια περιφέρεια και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά 

στις συναλλαγές και τις νομικές πράξεις του Α.Σ
34

. 

4.4.2 Φορολογία εισοδήματος Αγροτικών Συνεταιρισμών μέχρι και το οικονομικό 

έτος 2014 (χρήση 2013) 

Αντικείμενο φόρου για τους συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί νόμιμα και για τις 

ενώσεις αυτών, είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που αποκτούν στην 

ημεδαπή ή αλλοδαπή, πριν την αφαίρεση των χορηγούμενων εκπτώσεων στα μέλη 

τους, ενώ με βάση προϊσχύουσες διατάξεις, ήταν το μέρος αυτού που δε διανέμονταν 

στα μέλη τους
35

.  

                                                           
34
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Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του 

Ν.2238/1994, απαλλάσσονταν από το φόρο τα εισοδήματα που αποκτούν οι 

συνεταιρισμοί πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού, που χαρακτηρίζονται από το νόμο 

ως γεωργικοί (αγροτικοί), από τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στους σκοπούς που 

καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού τους. 

Συνεπώς, αν ένας αγροτικός συνεταιρισμός έχει στο καταστατικό του ως σκοπό τη 

συγκέντρωση, εναποθήκευση και πώληση των γεωργικών προϊόντων των μελών του, το 

εισόδημα που τυχόν προκύψει από την πώληση των προϊόντων αυτών ή το τεκμαρτό 

μίσθωμα από τις αποθήκες του συνεταιρισμού που ιδιοχρησιμοποιούνται, δεν 

υπόκεινται σε φορολογία. Κάθε άλλο εισόδημα που προκύπτει από συναλλαγές που δεν 

εμπίπτουν στο σκοπό του καταστατικού υποβάλλεται σε φόρο. 

Ρητά ορίζεται στο νόμο ότι στις απαλλαγές από το φόρο δεν περιλαμβάνονται τα 

ακόλουθα εισοδήματα και κέρδη: 

α) Εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες, εκτός των τόκων από 

συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον πηγάζουν από εμπορικές συναλλαγές καθώς 

και των τόκων από δάνεια ή πιστώσεις στα μέλη των συνεταιρισμών. 

β) Τα κέρδη από πώληση προϊόντων μετά από προηγούμενη επεξεργασία τους ή 

διασκευή, η οποία μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών προϊόντων. 

Δε θεωρείται ως βιομηχανική επεξεργασία η διαλογή, εξευγενισμός, καθαρισμός, 

έκθλιψη, εκκόκκιση, εκχύμωση, αποφλοίωση, παστερίωση, η παραγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και η απλή συσκευασία για τη συντήρηση και 

μεταφορά των γεωργικών προϊόντων στον τόπο της κατανάλωσης, ανεξάρτητα από τα 

μέσα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. 

γ) Τα κέρδη από τη λιανική πώληση σε τρίτους, γεωργικών προϊόντων γενικά 

παραγωγής του συνεταιρισμού ή των μελών αυτού, από ίδια πρατήρια ή με τη 

μεσολάβηση τρίτων που ενεργούν λιανική πώληση κατ’ εντολή και για λογαριασμό 

τους. 

δ) Τα κέρδη από την πώληση σε τρίτους που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού, αγαθών 

γενικά που δεν παράγονται από το συνεταιρισμό ή από τα μέλη του, καθώς και τα 

κέρδη από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού.  
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Στα παραπάνω εισοδήματα συμψηφίζονται οι τυχόν ζημίες που προκύπτουν από 

κλάδους του συνεταιρισμού που απαλλάσσονται του φόρου. 

Στην έννοια των γεωργικών (αγροτικών) συνεταιρισμών εμπίπτουν και οι δασικοί 

συνεταιρισμοί και φυσικά έχουν την ίδια μεταχείριση με αυτούς. Άλλωστε, ρητά 

αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 40 παράγραφος 1 του Ν.2238/1994, ότι οι 

δασικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται στις αγροτικές επιχειρήσεις και συνεπώς οι 

δασικοί συνεταιρισμοί είναι αγροτικοί και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

περί νομικών προσώπων, εφόσον βέβαια τα μέλη τους ασχολούνται κατά κύριο 

επάγγελμα με τη δασοπονία και τις λοιπές αγροτικές εργασίες. Η απαλλαγή από το 

φόρο αφορά το νομικό πρόσωπο του συνεταιρισμού και δεν επεκτείνεται στα φυσικά 

πρόσωπα που λαμβάνουν μερίσματα από αυτόν. 

Οι οργανώσεις των παραγωγών, εφόσον περιορίζονται στη διαμεσολάβηση μεταξύ 

παραγωγών γεωργικών προϊόντων και κέντρου παρεμβάσεως για την πώληση των 

προϊόντων και δε λαμβάνουν προμήθεια για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

διαμεσολάβησης, δεν υπόκεινται σε φόρο. 

Αναφορικά με τους συντελεστές φορολόγησης, ο συντελεστής που ίσχυσε κατά το 

οικονομικό έτος 2014, το οποίο ήταν και το τελευταίο κατά το οποίο ίσχυσαν οι 

διατάξεις του Ν.2238/1994, ήταν 26%
36

.  

Από όσα παρατέθηκαν στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας αναφορικά με 

τη φορολογία του αγροτικού εισοδήματος και των διατάξεων των νόμων που ίσχυσαν 

μέχρι και το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013), θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς 

ότι το φορολογικό καθεστώς του αγροτικού εισοδήματος ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό. Οι 

συντελεστές καθαρού κέρδους κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα και η κλίμακα 

φορολόγησης του εισοδήματος, κυρίως τα τελευταία έτη εφαρμογής του Ν.2238/1994, 

ήταν αυτή των μισθωτών και συνταξιούχων με σχετικά υψηλό αφορολόγητο όριο με 

συνέπεια η φορολογική επιβάρυνση να είναι αμελητέα, δεδομένου του ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό του αγροτικού εισοδήματος στην Ελλάδα βασίζεται με μικρής 

έκτασης καλλιέργειες.  

Επιπλέον οι αντικειμενικές τιμές ανά στρέμμα που διαμορφώθηκαν για κάθε έτος έως 

και το 2013 κυμάνθηκαν σε σχετικά χαμηλό επίπεδο από αυτό που ενδεχομένως 

επικρατούσε στην αγορά των αγροτικών προϊόντων, με συνέπεια να διαμορφώνεται 
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αναλογικά χαμηλό ακαθάριστο εισόδημα και αν ληφθούν υπόψη οι απαλλαγές και 

εκπτώσεις που προβλέπονταν, είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος ότι η φορολογική 

επιβάρυνση για τους ασκούντες αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν ήταν σημαντική. 

Επιπρόσθετα, οι επιδοτήσεις ήταν αφορολόγητες για τους αγρότες που δεν ήταν 

υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίων, ενώ για αυτούς που τηρούσαν βιβλία, 

συνυπολογίζονταν στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και με την εφαρμογή των 

αναλογούντων συντελεστών, (οι οποίοι διαφοροποιούνταν ανάλογα με το είδος 

καλλιέργειας στην φυτική παραγωγή και εκτροφής στη ζωική εκμετάλλευση), 

διαμορφώνονταν το αντίστοιχο κέρδος με βάση το οποίο φορολογούνταν το αγροτικό 

εισόδημα. Όπως προαναφέρθηκε όμως, οι εν λόγω συντελεστές προσδιορισμού 

καθαρού εισοδήματος κυμαίνονταν σε χαμηλά επίπεδα, συνεπώς είναι εύκολο να 

συμπεράνει κάποιος, ότι με εξαιρέσεις την καλλιέργεια μεγάλων εκτάσεων γης ή την 

εκμετάλλευση μεγάλων ζωικών μονάδων, τα οποία απέφεραν σημαντικό ύψος 

ακαθάριστων εσόδων, τα έσοδα από τη φορολογία του αγροτικού εισοδήματος στην 

Ελλάδα με την εφαρμογή του αντικειμενικού προσδιορισμού ήταν ασήμαντα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 01/01/2014 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 

5.1  Φορολογικό καθεστώς αγροτικού εισοδήματος από 01/01/2014 

Από 01.01.2014 καταργήθηκε ο προσδιορισμός του καθαρού αγροτικού εισοδήματος 

σύμφωνα με τα άρθρα 40-44 του Ν.2238/1994 «τεκμαρτός προσδιορισμός του 

γεωργικού εισοδήματος», και το κέρδος που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική 

δραστηριότητα, προσδιορίζεται πλέον όπως και το κέρδος από οποιαδήποτε άλλη 

επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 29 

του ν. 4172/2013. 

Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις 

επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των 

αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Επομένως γίνεται 

λογιστικός προσδιορισμός και για το κέρδος που αποκτάται από αγροτική 

επιχειρηματική δραστηριότητα
37

.  

Ειδικά για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική 

δραστηριότητα, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα 

από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, 

υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων. 

Παρατήρηση: Από 01/01/2014 δε χρησιμοποιείται ο όρος «οικονομικό έτος» και στη 

θέση του, με το Ν.4172/2013 εισάγεται η έννοια του φορολογικού έτους, το οποίο 

ταυτίζεται με την διαχειριστική περίοδο, π.χ., φορολογικό έτος 2014 αφορά τη χρήση 

του 2014, ενώ οικονομικό έτος 2014 αφορούσε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, 

χρήση 2013. 
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Πίνακας 5: Κατηγορίες εσόδων της αγροτικής εκμετάλλευσης από 01/01/2014 

Είδος εσόδων της 

αγροτικής 

εκμετάλλευσης 

Περιλαμβάνεται ή 

όχι στα 

φορολογητέα 

κέρδη 

Στοιχείο που 

εκδίδεται από 

τους αγρότες του 

κανονικού 

καθεστώτος 

Φ.Π.Α 

Στοιχείο που 

εκδίδεται από 

τους αγρότες του 

ειδικού 

καθεστώτος 

Φ.ΠΑ 

Πωλήσεις 

αγροτικών 

προϊόντων 

(χονδρικώς) 

ΝΑΙ Τιμολόγιο 

πώλησης 

Δεν εκδίδεται. 

(Εκδίδει ο 

αγοραστής 

Τιμολόγιο αγοράς) 

Πωλήσεις 

αγροτικών 

προϊόντων 

(λιανικώς) 

ΝΑΙ Απόδειξη Λιανικής 

Πώλησης 

Ειδικό στοιχείο 

Πωλήσεις 

αγροτικών 

προϊόντων (μέσω 

τρίτων, π.χ 

συνεταιρισμών 

κ.λπ.) 

ΝΑΙ Εκκαθάριση 

(Εκδίδεται από τον 

Συνεταιρισμό) 

Εκκαθάριση 

Πωλήσεις 

υπηρεσιών με 

αγροτικά 

μηχανήματα 

ΝΑΙ Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών 

Τιμολόγιο αγοράς 

ή ειδικό στοιχείο 

Αγροτικές 

Επιδοτήσεις 

ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

Ανάλογα με τις 

διατάξεις 

Δεν εκδίδει 

παραστατικό 

Δεν εκδίδει 

παραστατικό 

Αγροτικές 

Αποζημιώσεις 

ΟΧΙ Δεν εκδίδει 

παραστατικό 

Δεν εκδίδει 

παραστατικό 

Επιστροφή Φ.Π.Α ΟΧΙ --- Δεν υποχρεούται 

στην έκδοση 

παραστατικού 
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Επιστροφή 

Ειδικού Φόρου 

πετρελαίου 

ΝΑΙ (Σε μείωση 

των εξόδων) 

Δεν υποχρεούται 

σε έκδοση 

παραστατικού 

Δεν υποχρεούται 

σε έκδοση 

παραστατικού 

Πωλήσεις Παγίων 

της αγροτικής 

εκμετάλλευσης 

ΝΑΙ (Η αξία 

πώλησης μείον η 

αναπόσβεστη αξία 

του παγίου 

Τιμολόγιο 

πώλησης 

Δεν εκδίδεται. 

Εκδίδει ο 

αγοραστής 

τιμολόγιο αγοράς 

 

Πηγή: Φορολογικός και Λογιστικός σύμβουλος του Αγρότη. 2017 

Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία 

τοις εκατό (13%)
38

, όταν οι αγρότες πουλάνε δικά τους προϊόντα, που τα έχουν παράγει 

οι ίδιοι, και μόνο αυτά, σε δικό τους κατάστημα ή σε λαϊκές αγορές. Στην περίπτωση 

που ο παραγωγός των αγροτικών προϊόντων πωλεί (χονδρικώς ή λιανικώς), παράλληλα 

με τα δικά του, και προϊόντα που έχει προμηθευτεί από άλλους παραγωγούς, τότε 

θεωρείται ότι ασκεί παράλληλα επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα και για τα 

έσοδα αυτά, και μόνο για αυτά εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής 26% ή 33%. 

(Τα παραπάνω έχουν ισχύ για εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, το οποίο 

αποκτήθηκε κατά τις χρήσεις 2014 και 2015).  

Πίνακας 6: Συντελεστές φορολογίας αγροτών (χρήσεις 2014 και 2015) 

Καθαρά κέρδη από: Συντελεστής 

Πώληση ιδίων προϊόντων σε έμπορο 13% 

Πώληση ιδίων προϊόντων σε λαϊκή 13% 

Πώληση ιδίων προϊόντων σε δικό του 

κατάστημα 

13% 

Πώληση ιδίων προϊόντων σε απλή 

συσκευασία 

13% 

Πώληση ιδίων προϊόντων μετά από 

επεξεργασία 

26-33% 

Πώληση προϊόντων τρίτων (εμπόριο) 26-33% 

Παροχή υπηρεσιών σε άλλους αγρότες 

(π.χ. ψέκασμα) 

26-33% 

Παροχή υπηρεσιών σε μη αγρότες 

(π.χ. όργωμα) 

26-33% 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως  

100 KW 

13% ή 26-33% 

Αγροτουριστικές μονάδες έως 10 

δωμάτια 

26-33% 
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Με την παράγραφο 6 του άρθρου 112 του Ν. 4387/2016 , τα κέρδη από αγροτική 

επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται αυτοτελώς, χωρίς τα εισοδήματα αυτά 

να αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Για τη χρήση του 2016 και έπειτα, με τις ισχύουσες διατάξεις, τα 

κέρδη, από ατομική αγροτική επιχείρηση, φορολογούνται αυτοτελώς με την ακόλουθη 

κλίμακα: 

Πίνακας 7: Κλίμακα φορολογίας κερδών ατομικής αγροτικής επιχείρησης  

(χρήση 2016) 

 

Κλιμάκιο 

εισοδήματος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 

συντελεστής 

% 

Φόρος 

κλιμακίου 

(ευρώ) 

Σύνολο 

Εισοδήματος        Φόρου 

(ευρώ)                  (ευρώ) 

20.000,00 22 4.400,00 20.000,00 4.400,00 

10.000,00 29 2.900,00 30.000,00              7.300,00 

10.000,00 37 3.700,00 40.000,00            11.000,00 

Υπερβάλλον 45   

 

Με την παρ. 2 του άρθρου 112 του Ν. 4387/2016, αντικαταστάθηκε το άρθρο 16 του  

Ν.4172/2013 και πλέον εισήχθη διαφορετική έκπτωση φόρου που συνδέεται με τον 

αριθμό των τέκνων. Η μείωση του φόρου εκτός από μισθωτούς και συνταξιούχους, 

υπολογίζεται και σε όσους έχουν εισοδήματα από ατομική αγροτική επιχείρηση. Ο 

φόρος επομένως που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση, 

μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων ως εξής: 

Πίνακας 8: Εκπτώσεις από το φόρο (χρήση 2016) 

 

  

Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα 

ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο 

Αριθμός τέκνων Έκπτωση φόρου 

Χωρίς τέκνα 1.900 

Ένα 1.950 

Δύο 2.000 

Τρία και άνω 2.100 
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των εισοδημάτων. Επιπρόσθετα, η μείωση του φόρου που αναλύεται στην προηγούμενη 

παράγραφο για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται 

μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη 

νομοθεσία
39

, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από 

αγροτική δραστηριότητα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για 

τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα και επιπλέον 

από 01/01/2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4446/2017 προκειμένου να 

διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16, ο φορολογούμενος απαιτείται να 

πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με 

ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα 

πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών 

Πληρωμών του ν. 3862/2010, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ., το ελάχιστο 

ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, 

σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

Πίνακας 9: Ποσοστά ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονικά μέσα για την έκπτωση       

του άρθρου 16 του Ν.4172/2013 

Εισόδημα (ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και 

μέσα πληρωμής με κάρτα (προοδευτική εφαρμογή) 

1- 10.000 10% 

10.000,01- 30.000 15% 

30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ 

 

5.2  Αγροτικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις 

Στα έσοδα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα αρχικά περιλαμβάνονταν και 

οι αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζημιώσεις. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 2 του ν.4328/2015  όμως προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος του άρθρου 21  του 

Κ.Φ.Ε (Ν.4172/2013) σύμφωνα με το οποίο, ειδικά για τους ασκούντες ατομική 

αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που 

χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, περιλαμβάνονται στον 

προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο κατά το 

μέρος των επιδοτήσεων και ενισχύσεων που υπερβαίνει τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) 

ευρώ, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται. 
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 Βλέπε Ν.3874/2010 άρθρο 2 παράγραφος 1, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4389/2016 άρθρο 65 
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Επομένως, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών από αγροτική 

επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα λαμβάνεται υπόψη κανένα ποσό αποζημιώσεων 

και από το σύνολο των επιδοτήσεων/ενισχύσεων θα λαμβάνεται το υπόλοιπο μετά την 

αφαίρεση του ποσού των 12.000 ευρώ. 

Οι αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις, για φορολογικούς σκοπούς, διαχωρίζονται σε δυο 

κατηγορίες. Η μια συμπεριλαμβάνει τις «Επιδοτήσεις Παγίων - Κάλυψης Δαπανών» 

και η άλλη τις «Λοιπές Επιδοτήσεις» (προσθετικές των εσόδων), όπως άλλωστε 

προκύπτει από το 35494/20.03.2015 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προς την υπηρεσία. 

Από τους εκάστοτε νόμους περί ιδιωτικών επενδύσεων, και όπως έχει γίνει πάγια δεκτό 

από τη Διοίκηση (1033066/002/Α0012/29.3.2007 και 1053838/1065/Α0012/2005 

έγγραφα), τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν 

θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν 

τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους 

των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται 

στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων
40

.  

Συνεπώς, οι Αγροτικές Επιδοτήσεις Παγίων - Κάλυψης Δαπανών μειώνουν το κόστος 

κτήσης τους. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1059/18.03.2015, διευκρινίζεται ότι 

όσον αφορά στις επιχορηγήσεις που εισπράττονται στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων 

(π.χ. Ν. 1892/1990, Ν. 3299/2004) συνεχίζουν να ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται 

στις σχετικές διατάξεις καθώς και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή τους, 

ενώ για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται για την κάλυψη συγκεκριμένων 

δαπανών, αυτές δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά 

αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε (π.χ. οι 

επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας αποτελούν μειωτικό 

στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού). 

Στην περίπτωση που φορολογούμενος λαμβάνει ταυτόχρονα και τις δύο κατηγορίες 

αγροτικών επιδοτήσεων (επιδοτήσεις παγίων - κάλυψης δαπανών και λοιπές - 

εισοδηματικές- επιδοτήσεις), το ποσό των 12.000 ευρώ θα αφαιρείται κατ' αρχάς από το 

ποσό των λοιπών εισοδηματικών επιδοτήσεων που λαμβάνει συνολικά ο 

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

ποσά των «επιδοτήσεων παγίων - κάλυψης δαπανών». Το μειωμένο αυτό ποσό 

                                                           
40

 Βλέπε ΠΟΛ 1093/05.05.1992 με την οποία δίνονταν οδηγίες εφαρμογής του Ν.1892/1990  

 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/7350
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/272
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/24
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επιδοτήσεων παγίου θα αφαιρεθεί πλέον από το κόστος κτήσης παγίων ώστε επί 

υπολοίπου αυτού να υπολογιστούν οι αποσβέσεις. 

Πλέον και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (που 

αντικατέστησε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013),για τα 

εισοδήματα του 2016 και έπειτα για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική 

δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα 

περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό 

που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες 

ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον 

προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι βεβαιώσεις του 

ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2016 και έπειτα θα φέρουν 

ακριβή χαρακτηρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο ευρώ ενώ οι 

πράσινες και οι συνδεδεμένες φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που, αθροιζόμενες, 

υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Οι υπόλοιπες κατηγορίες των 

εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων (λοιπές περιπτώσεις επιδοτήσεων/ενισχύσεων  

καθώς και το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον 

προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 

(αθροιζόμενες δηλαδή μέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια. 

Με βάση τα ανωτέρω, και για χρήσεις από 01.01.2016 και μετά ισχύουν τα παρακάτω: 

Πίνακας 10: Φορολογική αντιμετώπιση των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ 

Βασική ενίσχυση Ναι ( Η βασική ενίσχυση φορολογείται 

από το πρώτο ευρώ) 

Πράσινη ενίσχυση και συνδεδεμένες 

ενισχύσεις 

Ναι, μόνο για το ποσό  

άνω των 12.000 ευρώ 

Άλλες ενισχύσεις του «Πυλώνα 1» Όχι 

 

Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους, εξακολουθούν να μην περιλαμβάνονται 

στον προσδιορισμό του κέρδους. 
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Επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζημιώσεις που αφορούν χρήσεις πριν το 2014: Οι 

επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζημιώσεις που αφορούν χρήσεις πριν το 2014 (όπου είχε 

ισχύ ο αντικειμενικός προσδιορισμός του Ν.2238/1994) και εισπράχθηκαν μετά την 

01.01.2014, θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετικές βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε 

ποια χρήση αντιστοιχούν και θα δηλωθούν με συμπληρωματικές δηλώσεις στα έτη που 

δημιουργήθηκε το δικαίωμα για τις εν λόγω επιδοτήσεις. Η καταχώρηση των 

αγροτικών αυτών επιδοτήσεων/ενισχύσεων στις συμπληρωματικές δηλώσεις, θα γίνεται 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Διοίκησης
41

.  

 

5.3  Εισόδημα από διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100    

KW, ιδιόχρηση ακινήτων και μεταποίηση 

 
Το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 

100 KW, (σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν.4316/2014) εμπίπτει στον ορισμό της 

αγροτικής δραστηριότητας για λόγους φορολόγησης του. (Το συγκεκριμένο εδάφιο 

προστέθηκε στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 του Ν. 3874/2010 - Μητρώο 

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων). 

Για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν 

υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση 

προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες 

περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες και κάθε είδους 

κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της 

δραστηριότητας αυτής
42

. 

Έτσι, αποφεύγεται η υπερβολική φορολογική επιβάρυνση όσων ασκούν ατομική 

αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω του τεκμαρτού εισοδήματος από 

ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων. Συνεπώς, όσοι 

αγρότες χρησιμοποιούν τα χωράφια τους για την καλλιέργειά τους δεν υποχρεούνται 

στον υπολογισμό ποσού ιδιόχρησης, ούτε για τα αγροτεμάχια αλλά ούτε και για τα 

κτίρια (αποθήκες, συσκευαστήρια, ξηραντήρια κ.λπ.). Έστω, για παράδειγμα, ένας κατά 

κύριο επάγγελμα αγρότης παραχωρεί δωρεάν 70 στρέμματα στα παιδιά του ή στη 

σύζυγό του για καλλιέργεια. Τα αγροτεμάχια αυτά αναγράφονται στο έντυπο Ε2 
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 Βλέπε ΠΟΛ 1116/10.06.2015 
42

 Βλέπε Ν.4172/2013 άρθρο 39 παράγραφος 2 
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(αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) της φορολογικής του 

δήλωσης, αλλά δε θα υπολογίσει το 3% (που ισχύει) της αντικειμενικής αξίας των 

αγροτεμαχίων, ως τεκμαρτό μίσθωμα. 

Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση συνίσταται στο τρία 

τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Εξαιρείται το τεκμαρτό 

εισόδημα που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά 

μέτρα (200 τ.μ.) εφόσον χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες, 

το οποίο απαλλάσσεται από το φόρο. 

Ειδικότερα για τους φορολογούμενους που ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική 

δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν 

παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες 

περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και κάθε είδους 

κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της 

δραστηριότητας αυτής
43

.  

Στην έννοια της μεταποίησης δε συμπεριλαμβάνεται η απλή συσκευασία. Για την 

ερμηνεία του ανωτέρω όρου της απλής συσκευασίας και προκειμένου να υπάρξει 

συμβατότητα με την μέχρι σήμερα διαδικασία που διαχωρίζει την αγροτική από την 

εμπορική δραστηριότητα, γίνεται δεκτός ο όρος της πρώτης μεταποίησης που έχει 

υιοθετήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Γεωργίας
44

.Ως πρώτη μεταποίηση 

πρωτογενών προϊόντων θεωρείται η φάση που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες 

διεργασίες που πραγματοποιούνται μετά την πρωτογενή παραγωγή και δεν συνιστούν 

ενέργειες επεξεργασίας που καθιστούν τα πρωτογενή προϊόντα μεταποιημένα. 

Διεργασίες πρώτης μεταποίησης θεωρούνται: 

Α) Για μεν τα ζωικά, οι διαδικασίες σφαγής μέχρι τον τεμαχισμό, ο τεμαχισμός και η 

τυποποίηση του κρέατος, η αποστέωση, η ψύξη και κατάψυξη, η αφαίρεση του 

κελύφους δίθυρων μαλακίων και σαλιγκαριών, ο αποκεφαλισμός και εκσπλαχνισμός 

των αλιευμάτων, η ωοσκόπηση των αυγών, η πρόψυξη του γάλακτος και η παραλαβή 

του μελιού. 
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 Βλέπε Ν.4172/2013 άρθρο 39 παράγραφος 2 
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 Βλέπε απόφαση αρίθμ. Β3 32/26.03.2003 των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας 

 (Φ.Ε.Κ. τ.β΄386/02.04.2003) 
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Β) Για δε τα φυτικά, ο καθαρισμός, ο καλλωπισμός, η διαλογή, η αποξήρανση, η ψύξη, 

η τυποποίηση και η συσκευασία. 

Βασική προϋπόθεση για φορολογικούς σκοπούς είναι η πρώτη μεταποίηση να γίνεται 

σε ίδια παραγωγή, να μην συνιστά βιομηχανική επεξεργασία και να μην προσδίδει 

προστιθέμενη αξία στο πρωτογενές προϊόν αλλά μόνο να διευκολύνει την έξοδο του 

προϊόντος από την αγροτική εκμετάλλευση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αποξήρανση 

της σταφίδας, η εκκόκκιση του καλαμποκιού, η αποφλοίωση ρυζιού, η αποξήρανση των 

σύκων, ο αλωνισμός των δημητριακών, ο τεμαχισμός κατεψυγμένων και νωπών ζώων, 

η φυσική ζύμωση κρασιού, η παραγωγή και εμφιάλωσή του, η κονσερβοποίηση από 

τον παραγωγό ελαίων της δικής του παραγωγής και η πώληση τους στον τόπο της 

παραγωγής, δεν συνιστούν βιομηχανική επεξεργασία. 

Όταν μια αγροτική εκμετάλλευση δραστηριοποιείται τόσο με την παραγωγή αγροτικών 

προϊόντων όσο και τη μεταποίηση (ή παροχή υπηρεσιών), θα εφαρμοστεί διαφορετικός 

φορολογικός συντελεστής. Ο συντελεστής 13% εφαρμόζεται μόνο για την αγροτική 

δραστηριότητα (αφορά χρήση 2014 και 2015). Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να γίνει 

επιμεριστικά διαχωρισμός στην καταχώρηση των εσόδων και των εξόδων. 

 

5.4 Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού ελάχιστης φορολογίας 

(τεκμήρια) και μεταφορά ζημιών της αγροτικής επιχείρησης 

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος, 

η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, φορολογείται σύμφωνα με την παρ.3 

του άρθρου 29 του ν.4172/2013 με συντελεστή 13%, εφόσον ο φορολογούμενος έχει 

εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των 

εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση (ισχύει για τις χρήσεις 

2014 και 2015). 

Η μεταφορά ζημιών, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του αρ. 27 του ν.4172/2013, ισχύει 

και για την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όμως, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 34 «διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου 

αυτής» του ιδίου νόμου, όταν ο προσδιορισμός των κερδών γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου αυτού (τεκμαρτός υπολογισμός εισοδήματος), η ζημιά του ίδιου ή 
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των προηγούμενων φορολογικών ετών δεν εκπίπτει και δεν μεταφέρεται για 

συμψηφισμό στα επόμενα φορολογικά έτη.  

Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος εμφανίζει ζημιά αλλά φορολογείται βάσει τεκμηρίων 

για το τρέχον φορολογικό έτος, δε δικαιούται να μεταφέρει αυτή τη ζημιά για 

συμψηφισμό στα επόμενα φορολογικά έτη. Αν όμως ο φορολογούμενος καλύψει το 

τεκμαρτό του εισόδημα με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, συνεπώς και δε 

θα φορολογηθεί με βάση τις δαπάνες, θα μπορέσει να μεταφέρει τη ζημιά του στο 

επόμενο έτος. 

Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων (εμπορική - αγροτική) προκειμένου να εφαρμοστεί 

ο διαφορετικός φορολογικός συντελεστής ανάλογα με την δραστηριότητα, έχει 

εφαρμογή και για τις διαδικασίες μεταφοράς της ζημιάς σύμφωνα με το άρθρο 27 του 

Ν.4172/2013. Η ζημία από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να 

συμψηφιστεί μόνο με κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
45

.  

 

5.5  Δαπάνες της αγροτικής επιχείρησης  

5.5.1 Εκπιπτόμενες δαπάνες 

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών 

προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των 

δαπανών, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια, (με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 23 και της παρ.4 του άρθρου 48, τα οποία αναφέρονται στις 

δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 

των επιχειρήσεων). 

 Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που
46

:  

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις 

εμπορικές συναλλαγές της. 

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή 

ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση. 

                                                           
45

 Βλέπε ΠΟΛ 1041/04.02.2015 
46

 Βλέπε Ν.4172/2013 άρθρο 22 
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Για την κατανόηση της έννοιας της πραγματικής συναλλαγής, διευκρινίζεται ότι οι 

δαπάνες δεν πρέπει να είναι εικονικές ή μερικώς εικονικές ή ανύπαρκτες, όπως 

ενδεικτικά είναι η δαπάνη που δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλα έχει καταχωρηθεί στα 

τηρούμενα βιβλία ή αφορά σε συναλλαγές που δεν είναι πραγματικές ως προς το είδος 

ή το πρόσωπο ή την αξία αυτών. 

γ) εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που 

πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. 

Η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και 

περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά 

έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση 

ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων 

φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των 

στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους. 

Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4308/2014 δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων, οι δαπάνες του εν λόγω άρθρου 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές αναφερόμενες 

πιο πάνω προϋποθέσεις, πλην αυτής της εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία (π.χ. αγρότες 

που δεν τηρούν βιβλία, απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ΠΟΛ 

1007/9-1-2015 Απόφαση ΓΓΔΕ). 

Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, οι ασκούντες αγροτική επιχειρηματική 

δραστηριότητα, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά εκτός των προαναφερθέντων και 

τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών, εφόσον αποδεικνύονται με τα κατάλληλα 

παραστατικά: 

α) αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων, 

β) καλλιεργητικές δαπάνες, 

γ) δαπάνες άρδευσης, 

δ) δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, 

ε) το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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στ) τους τόκους και τα έξοδα των δανείων που σχετίζονται με την αγροτική 

εκμετάλλευση, 

ζ) τις αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, 

η) ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. 

Προκειμένου να αναγνωριστεί το κόστος των εργατικών ως εκπιπτόμενη δαπάνη θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι γενικές διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας. Επομένως το εργόσημο κρίνεται απαραίτητο για τη φορολογική 

αναγνώριση της δαπάνης των εργατικών. 

Σε περίπτωση κατά την οποία αγροτική εκμετάλλευση δραστηριοποιείται και σε μη 

αγροτικές δραστηριότητες και υπάρχουν κοινές δαπάνες και για τις δύο 

δραστηριότητες, πρέπει να γίνεται επιμερισμός των δαπανών. 

Συνεπώς, όσοι ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλουν να 

προσδιορίζουν με λογιστικό τρόπο αποτέλεσμα και έχουν δικαίωμα έκπτωσης δαπανών 

ακόμα και στην περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία. Βασική προϋπόθεση για την 

αναγνώριση αυτών των δαπανών είναι να συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία 

που προβλέπονται στα Ε.Λ.Π.  

Επίσης, δεν τίθεται θέμα αναγνώρισης των αποσβέσεων προς έκπτωση για τις 

περιπτώσεις παγίων παλαιοτέρων ετών που έχουν ήδη παρέλθει τα έτη ωφέλιμης ζωής 

τους και έχουν αποσβεστεί. 

5.5.2 Αποσβέσεις ζωικού- φυτικού κεφαλαίου 

Εάν κάποιο πάγιο, δεν μπορεί να ενταχθεί σε μια από τις κατηγορίες της παρ. 4 του 

άρθρου 24 του Ν.4172/2013 (φορολογικές αποσβέσεις), ο συντελεστής απόσβεσης 

αυτού θα είναι εκείνος των «λοιπών πάγιων στοιχείων» δηλαδή δέκα τοις εκατό (10%) 

και όχι εκείνος που τυχόν προκύπτει από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου αυτού. 

Συνεπώς, για την απόσβεση του ζωικού κεφαλαίου καθώς και του φυτικού κεφαλαίου 

πολυετούς καλλιέργειας θα εφαρμόζεται ο συντελεστής απόσβεσης 10%
47

. 

5.5.3 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 

                                                           
47

 Βλέπε ΠΟΛ 1073/31.03.2015 
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Συνοπτικά παρατίθενται οι δαπάνες που δεν εκπίπτουν φορολογικά, (σύμφωνα με το 

άρθρο 23 του ν.4172/2013) είναι οι ακόλουθες: 

α) Οι τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά 

δάνεια, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες 

εταιρείες, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το 

επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο 

οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική 

περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού. 

β) Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 

πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση 

τραπεζικού μέσου πληρωμής. 

γ) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. 

δ) Οι κάθε είδους προβλέψεις, με εξαίρεση αυτές που ορίζονται στο άρθρο 26 του ίδιου 

νόμου, αναφορικά με την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. 

ε) Πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων. 

στ) Η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα. 

ζ) Ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των 

έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που 

αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν εκπίπτει ως Φ.Π.Α. εισροών. 

η) Το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης 

κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του 

ακινήτου. 

θ) Οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και 

συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά 

το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και 

κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί 

του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης. 

http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=39&paragraph=2&bn=1


63 
 

ι) Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής 

φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων 

(300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη 

υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της 

επιχείρησης. 

ια) Οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται 

στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ως 

κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής. 

ιβ) Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες. 

ιγ) Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που 

υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν 

πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά 

κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η 

διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που 

καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι 

φορολογικός κάτοικος σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η 

νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του 

κράτους μέλους. 

ιδ) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης
48

, εφόσον η 

τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού 

μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. 

 

5.6 Τέλος επιτηδεύματος, προκαταβολή φόρου εισοδήματος και 

εισφορά αλληλεγγύης 

Τέλος επιτηδεύματος: Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος (άρθρο 31 του 

Ν. 3986/2011) οι αγρότες ειδικού καθεστώτος δε θεωρούνταν επιτηδευματίες
49

. Η 

                                                           
48

 Βλέπε Ν.4172/2013 άρθρο 12 παράγραφος 2 
49

 Βλέπε ΠΟΛ 1167/02.08.2011 

https://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=65&bn=1
https://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=65&bn=1
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/328
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πρώτη έναρξη και ένταξη, σε προγενέστερο χρόνο, στο ειδικό καθεστώς των αγροτών 

δεν καθιστούσε το φορολογούμενο επιτηδευματία, ενώ τον καθιστούσε επιτηδευματία 

μόνο η προσθήκη καινούριας δραστηριότητας, με την οποία ο αγρότης αποκτούσε την 

ιδιότητα του επιτηδευματία. Συνεπώς η ημερομηνία δήλωσης της μεταβολής είναι επί 

της ουσίας η ημερομηνία πρώτης έναρξης επιτηδεύματος. 

Για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που θα τηρήσουν βιβλία και θα 

ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για πρώτη φορά, η ημερομηνία μεταβολής θα 

θεωρείται ως πρώτη έναρξη και από την ημερομηνία αυτή και για τα επόμενα πέντε (5) 

έτη εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος. Ομοίως θα εξαιρούνται 

όσοι αγρότες τηρήσουν βιβλία και ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και έχουν 

κλείσει το 62ο έτος της ηλικίας τους
50

.  

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος: Όταν με τη φορολογική δήλωση δηλώνεται 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός από το φόρο, βεβαιώνεται 

επιπλέον προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά. Η προκαταβολή του φόρου 

εισοδήματος για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα και συνεπώς και για 

τους ασκούντες αγροτική δραστηριότητα διακυμάνθηκε ως εξής: 

Για το φορολογικό έτος 2014 (χρήση 2014), έτος για κατά το οποίο άρχισαν να 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4172/2013, η προκαταβολή φόρου ήταν ίση με το 

55% του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση που κατατέθηκε. Εάν η φορολόγηση 

γίνεται βάσει τεκμηρίων, το εισόδημα των τεκμηρίων λαμβάνεται υπόψη για τον 

υπολογισμό της προκαταβολής. Όταν η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά, το ποσό 

της προκαταβολής μειώνεται στο μισό (27,50%). 

Για το φορολογικό έτος 2015 (χρήση 2015) η προκαταβολή φόρου υπολογίστηκε με 

συντελεστή 75%. 

Η προκαταβολή φόρου για τις δηλώσεις φορολογικού έτους 2016 ( κέρδη 2016) και 

εξής διαμορφώθηκε από το 75% του φόρου στο 100%. 

Εισφορά αλληλεγγύης: Το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, 

εφόσον ξεπερνά τις 12.000 ευρώ (συνυπολογιζόμενο με τα άλλα εισοδήματα του 

φορολογούμενου) αλλά και τις επιδοτήσεις που δε φορολογούνται αλλά υπόκεινται σε 

εισφορά αλληλεγγύης, φορολογείται με βάση την κλίμακα φόρου εισφοράς 
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αλληλεγγύης. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό 

εισόδημα, υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα: 

Πίνακας 11: Κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ 

0-12.000 ευρώ 0% 

12.001-20.000 ευρώ 2,20% 

20.001-30.000 ευρώ 5,00% 

30.001-40.000 ευρώ 6,50% 

40.001-65.000 ευρώ 7,50% 

  65.001-220.000 ευρώ 9,00% 

>220.000 ευρώ 10,00% 

 

 

5.7 Φορολογία εισοδήματος Αγροτικών Συνεταιρισμών από 01/01/2014  

Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167
 
Α΄), ορίζεται το 

αντικείμενο φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών 

οντοτήτων. Συγκεκριμένα, φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων, είναι αυτός που επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που πραγματοποιούν τα 

νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 2 και 45 

του Ν.4172/2013. 

Ως κέρδη, στα οποία επιβάλλεται ο φόρος, νοούνται τα κέρδη από επιχειρηματική 

δραστηριότητα όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση το άρθρο 47 του Ν.4172/2013. 

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013, 

ορίζεται ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες 

του άρθρου 45, θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 45, ορίζονται τα πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο 

εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, μεταξύ δε αυτών και οι 

συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών
51

. Στην έννοια των συνεταιρισμών 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους αστικοί (καταναλωτικοί, προμηθευτικοί, πιστωτικοί 
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κ.λπ.), οικοδομικοί, αγροτικοί κ.λπ. συνεταιρισμοί, καθώς και οι κοινωνικές 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις
52

.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 47 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 1 αυτού του 

άρθρου, ορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού των κερδών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες του άρθρου 45. 

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών 

προσώπων ή νομικών οντοτήτων, προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 21 έως και 28 του Ν.4172/2013. Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική 

δραστηριότητα εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών, για τα οποία δεν έχει 

καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. 

Όλα τα έσοδα, από κάθε πηγή και αιτία, που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές 

οντότητες, θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το 

άρθρο 47, παράγραφος 2 του Ν.4172/2013. 

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κάθε πηγή και αιτία, που αποκτούν 

οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών, φορολογούνται με συντελεστή 

13%, σύμφωνα με το άρθρο 58, παράγραφος 2 του ίδιου νόμου. Διευκρινίζεται ότι 

στους αγροτικούς συνεταιρισμούς περιλαμβάνονται ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, 

κοινοπραξίες αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, κεντρικές συνεταιριστικές 

ενώσεις, καθώς και αγροτικές εταιρικές πράξεις, σύμφωνα με την ΠΟΛ 

1059/18.03.2015.  

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 58, ορίζεται ότι τα κέρδη των 

επιχειρήσεων των περιπτώσεων α)…,β)…,γ)… δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, 

εφόσον εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη 

Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6
ης

 Μαΐου 2003, από τη διάθεση 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρία « Δ.Ε.Η Α.Ε» ή άλλο προμηθευτή, 

μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων μέχρι 10 KW» κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 14 του Ν. 3468/2006 (Α΄ 8), απαλλάσσονται του φόρου.  
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Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε 

ειδικό λογαριασμό με την ονομασία « Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων μέχρι 10 KW». Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους 

φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 κατά το χρόνο διανομής ή 

κεφαλαιοποίησής τους αντίστοιχα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο
    

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 2011-2015, 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

6.1. Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται να προσεγγισθεί ποσοτικά η επίπτωση της ριζικής 

αλλαγής του τρόπου φορολόγησής του αγροτικού εισοδήματος στην Ελλάδα από 

01/01/2014 και έπειτα, μέσα από τη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης βασικών μεγεθών 

όπως:  

 Ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων με δηλωθέν αγροτικό εισόδημα και η 

σχέση του με το σύνολο των δηλώσεων των φυσικών προσώπων.  

 Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα από τον κλάδο της αγροτικής δραστηριότητας, 

και η σχέση του με το συνολικό δηλωθέν εισόδημα φυσικών προσώπων. 

 Το συνολικό καθαρό αγροτικό εισόδημα και η σχέση του με το συνολικό 

δηλωθέν εισόδημα φυσικών προσώπων.  

 Το μέσο οικογενειακό εισόδημα όσων ασκούν αγροτική δραστηριότητα.  

 Η ταξινόμηση του αριθμού των φορολογικών δηλώσεων, με δηλωθέν αγροτικό 

εισόδημα, ανά κλιμάκιο εισοδήματος. 

Πηγή των δεδομένων που αναλύθηκαν είναι ο διαδικτυακός τόπος της ΑΑΔΕ, στον 

οποίο αναρτούνται με την μορφή ετήσιων στατιστικών δελτίων όλα τα δεδομένα από 

την ανάλυση των υποβληθέντων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων (Έντυπο Ε1). Για τη μελέτη αντλήθηκαν στοιχεία για τις χρήσεις 2011 έως 

και 2015 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).  

Επισημαίνεται ότι στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα από τον κλάδο της αγροτικής 

δραστηριότητας συμπεριλαμβάνονται και οι υπόλοιπες πηγές εισοδήματος των 

φορολογούμενων που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα ενώ το συνολικό καθαρό 

αγροτικό εισόδημα είναι αυτό που αποκτήθηκε και δηλώθηκε μόνο από αγροτική 

δραστηριότητα για τις προαναφερθείσες χρήσεις. Το μέσο οικογενειακό εισόδημα 

όσων ασκούν αγροτική δραστηριότητα είναι το καθαρό αγροτικό εισόδημα ανά 

υποβληθείσα φορολογική δήλωση.  
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Επιπλέον, η ομαδοποίηση των δηλώσεων ανά εισοδηματικό κλιμάκιο έγινε με 

κριτήριο τον αριθμό των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν για συνολικό 

δηλωθέν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα : 

 έως 3.000 ευρώ,  

 έως 12.000 ευρώ,  

 από 30.000 ευρώ και άνω 

 από 50.000 ευρώ και άνω  

Όπως αποδεικνύεται από την ανάλυση των στοιχείων που ακολουθεί, η διαφοροποίηση 

όλων των εξεταζόμενων μεγεθών, πριν και μετά την έναρξη της ισχύς του Ν.4172/2013, 

είναι εντυπωσιακή. 

Τελικός σκοπός είναι να γίνει εφικτή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το βαθμό 

της επιρροής, που η ριζική αλλαγή της φορολογικής αντιμετώπισης του εισοδήματος 

από αγροτική δραστηριότητα επέφερε στο δηλωθέν εισόδημα του κλάδου, στη 

συγκέντρωση του πλήθους των δηλώσεων που περιλαμβάνουν αγροτικό εισόδημα,  στο 

μέσο ανά δήλωση δηλωθέν αγροτικό εισόδημα και να καταδειχτεί το πόσο 

επιβεβλημένη ήταν αυτή η αλλαγή, μολονότι έχει δημιουργήσει πλήθος αντιδράσεων 

στον αγροτικό κόσμο, ο οποίος επί εικοσαετίας ήταν εφησυχασμένος με ένα 

φορολογικό καθεστώς ιδιαίτερα ευνοϊκό.  

Δεδομένου ότι η έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013 ήταν από 01/01/2014 και οι χρήσεις 

για τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία είναι μέχρι και τη χρήση του 2015, είναι σαφές 

ότι δε μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι 

το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο για μελλοντική μελέτη. Για την εξέλιξη 

μιας συγκεκριμένης φορολογικής πολιτικής, όπως αυτή της ριζικής αλλαγής στη 

φορολογία του αγροτικού εισοδήματος, και τη διατύπωση ασφαλών συμπερασμάτων, 

είναι απαραίτητο να περάσουν μερικά χρόνια εφαρμογής των νέων διατάξεων. Να 

μπορέσουν να καταστούν απόλυτα κατανοητές όλες οι αλλαγές, να δοθούν 

εμπεριστατωμένες διευκρινήσεις, να ερμηνευτούν και αναλυθούν σε βάθος όλες οι 

εγκύκλιοι και οι αποφάσεις που αφορούν το νέο νόμο. Σημαντικό εξίσου είναι να 

μπορέσει ο αγροτικός κόσμος να οργανωθεί καλύτερα και να αποδεχτεί το γεγονός ότι 

δεν ήταν δυνατόν να συνεχίζεται, χωρίς αλλαγές, εσαεί, μια φορολογική αντιμετώπιση 

του εισοδήματός του με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, όπως αυτής που προϋπήρξε με το 

Ν.2238/1994. 
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6.2 Σύγκριση συνολικού αριθμού φορολογικών δηλώσεων και 

δηλώσεων με αγροτικό εισόδημα 

Ο πίνακας 12 παρουσιάζει τα στοιχεία του αριθμού των φορολογικών δηλώσεων 

φυσικών προσώπων που κατατέθηκαν κατά την πενταετία 2011-2015, τόσο αυτών που 

αφορούν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, όσο και του αριθμού των δηλώσεων που 

περιλαμβάνουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Σημαντική πληροφορία που 

προκύπτει από την πρώτη παρατήρηση των στοιχείων του πίνακα είναι η αισθητή 

μείωση του αριθμού των φορολογικών δηλώσεων με αγροτικό εισόδημα το 2014, το 

οποίο ήταν και το πρώτο έτος ισχύς του Ν.4172/2013. 

Πίνακας 12. Συνολικός αριθμός φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων με 

αγροτικό εισόδημα  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Συνολικός αριθμός 

φορολογικών 

δηλώσεων 

5.719.456 5.965.266 6.115.839 6.160.957 6.194.233 

Δηλώσεις με αγροτικό 

εισόδημα 

941.405 921.082 929.524 418.031 417.567 

Ποσοστό συμμετοχής (%) 16,46% 15,44% 15,20% 6,79% 6,74% 
Πηγή : Στατιστικά Στοιχεία ΑΑΔΕ 

 

 

Γράφημα 1: Συνολικός αριθμός φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων με αγροτικό εισόδημα      

(στήλη)  
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Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των φορολογικών δηλώσεων 

παρουσιάζει μια σταθερή αυξητική πορεία την τελευταία πενταετία και από 5,7 εκ. 

δηλώσεις το 2011 έφθασε τα 6,19 εκ. δηλώσεων το 2015. Οι δηλώσεις με δηλωθέν 

εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα είχαν μια μικρή μεταβλητότητα την πρώτη 

περίοδο 2011 έως 2013 και από 941 χιλ. διαμορφώθηκαν σε 930 χιλ.  Αξιοσημείωτη 

ωστόσο είναι η μείωση της τάξης του 50% του αριθμού των φορολογικών δηλώσεων με 

αγροτικό εισόδημα που υποβλήθηκαν από τη χρήση 2014 και μετά διαμορφώνοντας 

τον τελικό αριθμό τους σε 418 χιλ. περίπου και για τα δύο έτη μετά την εφαρμογή του 

νέου νόμου. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός, ότι με 

δεδομένα τα στοιχεία και τις διατάξεις για τη φορολογία του αγροτικού εισοδήματος, οι 

περισσότερες, αν όχι όλες, οικογενειακές καλλιέργειες οι οποίες μέχρι πρότινος ήταν 

μοιρασμένες και καλλιεργούνταν από δύο ή και τρία άτομα της ίδιας οικογένειας 

(μητέρα, γιός, νύφη κ.λπ.), δεδομένου των πολλών υποχρεώσεων που θα 

δημιουργούνταν, από άποψη λογιστικής υποστήριξης, πιθανότατα να μεταβιβάστηκαν 

σε έναν εξ αυτών. Συνεπώς για εισοδήματα από καλλιέργειες, για τα οποία 

υποβάλλονταν δύο ή και τρείς φορολογικές δηλώσεις, πλέον πιθανότατα να 

υποβάλλεται μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος με ένα συνολικό δηλωθέν εισόδημα 

από αγροτική επιχείρηση. 

Αποτέλεσμα της παραπάνω σημαντικής μείωσης του αριθμού των δηλώσεων με 

αγροτικό εισόδημα είναι η αναλογία τους σε σχέση με το συνολικό αριθμό δηλώσεων 

να μειωθεί κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες και από 16,46% το 2011, να 

διαμορφωθεί στο 6,74% το 2015.  

 

6.3 Ποσοστά συμμετοχής κάθε πηγής εισοδήματος στο συνολικό 

δηλωθέν εισόδημα για τη χρήση 2015 

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται τα ποσοστά συμμετοχής κάθε πηγής 

εισοδήματος στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα των φυσικών προσώπων, ενδεικτικά για 

τη χρήση 2015. Όπως είναι ευδιάκριτο, το ποσοστό συμμετοχής του εισοδήματος από 

αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι 1,66% του συνολικού δηλωθέντος 

εισοδήματος, όταν τα ποσοστά συμμετοχής των υπολοίπων πηγών είναι συγκριτικά 

αρκετά υψηλότερα, με ιδιαίτερα αυξημένο το ποσοστό του εισοδήματος από μισθωτές 

υπηρεσίες και ναυτικό εισόδημα, που αγγίζει το 79,04% του συνολικού δηλωθέντος 
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εισοδήματος φυσικών προσώπων. Πιθανόν να υπάρχει και ένδειξη φοροδιαφυγής από 

μεριάς δήλωσης του πραγματικού εισοδήματος του αγροτικού κόσμου. Σε μία χώρα 

όπως η Ελλάδα, με πολλές δυνατότητες καλλιέργειας της γης και ανάπτυξης του 

αγροτικού χώρου, το ποσοστό συμμετοχής του αγροτικού εισοδήματος θα αναμενόταν 

να κυμαίνεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Είναι απαραίτητο να αντιληφθούν τόσο η 

πολιτεία, όσο και τα άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά με την αγροτική 

επιχειρηματική δραστηριότητα, την ιδιαίτερη σημασία του αγροτικού τομέα και τις 

δυνατότητες απασχόλησης που μπορεί να προσφέρει, σε μία περίοδο παρατεταμένης 

ύφεσης και ανεργίας που διανύει η χώρα μας από το 2009.  

 

 

 Γράφημα 2: Ποσοστά συμμετοχής κάθε πηγής εισοδήματος στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα για τη 

χρήση 2015 (πίτα) 

 

6.4 Συνολικό δηλωθέν εισόδημα και δηλωθέν εισόδημα αγροτικών  

επιχειρήσεων 

Στον Πίνακα 13 παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν στα εισοδηματικά μεγέθη κατά 

την περίοδο 2011-2015, και συγκεκριμένα στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα (εισόδημα 

από όλες τις πηγές) φυσικών προσώπων, στο δηλωθέν εισόδημα από τον κλάδο 

αγροτικών επιχειρήσεων (εισοδήματα που δηλώνουν αυτοί που ασκούν αγροτική 
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επιχείρηση, αλλά έχουν εισοδήματα και από άλλες πηγές (εισόδημα από ακίνητα, τόκους 

καταθέσεων, συντάξεις κ.λπ.) και τέλος στο δηλωθέν εισόδημα αποκλειστικά από 

αγροτική δραστηριότητα. Ακολουθεί και διαγραμματική απεικόνιση όλων των 

παραπάνω μεγεθών ώστε να καταστεί  πιο σαφής η πορεία τους στην περίοδο εξέτασης. 

Πίνακας 13. Συνολικό δηλωθέν εισόδημα και δηλωθέν εισόδημα αγροτικών 

επιχειρήσεων  (ποσά σε εκ € ) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Συνολικό δηλωθέν  

εισόδημα 

89.246,33 80.121,49 71.277,28 76.012,52 75.157,54 

Εισόδημα κλάδου 

αγροτικών 

επιχειρήσεων  

1.221,42 1.170,56 1.118,83 1.375,44 1.250,16 

Δηλωθέν  αγροτικό 

εισόδημα 

(αποκλειστικά από 

αγροτική 

δραστηριότητα) 

883,81 853,82 823,20 1.175,47 1.050,16 

Πηγή : Στατιστικά Στοιχεία ΑΑΔΕ 

 

Όπως προκύπτει από τη ανάλυση των στοιχείων του Πίνακα 13 αλλά και από την 

παρατήρηση των γραφημάτων που ακολουθούν αναφορικά με την πορεία του 

δηλωθέντος εισοδήματος φυσικών προσώπων, τόσο του συνολικού δηλωθέντος όσο και 

του δηλωθέντος εισοδήματος από τον κλάδο της αγροτικής δραστηριότητας (στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται εισοδήματα και από άλλες πηγές, π.χ. ενοίκια, τόκοι καταθέσεων 

κ.λπ.) και του εισοδήματος αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα, φαίνεται ότι 

και τα τρία αυτά μεγέθη ακολούθησαν μια πτωτική τάση κατά την περίοδο 2011 έως 

και 2013, σημείωσαν αύξηση το 2014 και επανήλθαν σε πτωτική πορεία το 2015.  
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Γράφημα 3: Συνολικό δηλωθέν εισόδημα φυσικών προσώπων (γραμμή) 

 

 

 

  Γράφημα 4: Συνολικό δηλωθέν εισόδημα φυσικών προσώπων (σε εκ. ευρώ) (στήλη) 
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μείωση της τάξης του 10% ετησίως περίπου. Το 2014 το συνολικό εισόδημα ανήλθε σε 

76 δις €, για να μειωθεί και πάλι κατά 1 δις € και να φτάσει τα 75 δις € το 2015. 
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Γράφημα 5: Δηλωθέν εισόδημα από κλάδο αγροτικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένων και 

άλλων πηγών εισοδήματος) (γραμμή) 

 

 

 

Γράφημα 6: Δηλωθέν εισόδημα από κλάδο αγροτικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένων    

και άλλων πηγών εισοδήματος) (στήλη) 
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άλμα της τάξης του 43% και έφθασε τα 1,18 δις € για να καταλήξει ακολουθώντας και 

αυτό τη γενική τάση σε 1 δις € περίπου το 2015.   

 

 

Γράφημα 7: Δηλωθέν εισόδημα αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα (γραμμή) 

 

 

 

  Γράφημα 8 : Δηλωθέν εισόδημα αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα (στήλη) 
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ειδικότερα για το δηλωθέν εισόδημα του αγροτικού τομέα, αυτό μπορεί να 

επηρεάστηκε εν μέρει και από διάφορες άλλες συγκυρίες (καιρικά φαινόμενα, 

αποτυχημένες σοδειές κ.τ.λ.).  

Αυτό όμως που καταδεικνύεται εντυπωσιακά είναι η σημαντική αύξηση του 

δηλωθέντος εισοδήματος το οποίο προέρχεται αποκλειστικά από αγροτική 

δραστηριότητα στη χρήση του 2014, χρήση κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι 

διατάξεις του Ν.4172/2013 και το αγροτικό εισόδημα πλέον προκύπτει κατόπιν 

λογιστικού προσδιορισμού. Την περίοδο έως και το 2013 το δηλωθέν αγροτικό 

εισόδημα υπολογίζονταν με τον αντικειμενικό προσδιορισμό με τον οποίο, η χρήση 

χαμηλών συντελεστών ανά κλάδο παραγωγής σε περίπτωση τήρησης βιβλίων και 

αντικειμενικών τιμών (σε πολλές περιπτώσεις πολύ μικρότερων των πραγματικών), που 

δίνονταν κάθε χρόνο για τα φυτικά προϊόντα και τη ζωική παραγωγή, όπως ήταν 

αναμενόμενο και αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που αναλύονται, οδηγούσε στην 

εμφάνιση αμελητέων εισοδημάτων. Η υιοθέτηση της μεθόδου προσδιορισμού του 

αγροτικού εισοδήματος με βάση τις πραγματικές πωλήσεις και δαπάνες της επιχείρησης 

μετά την θέση σε ισχύ των διατάξεων του Ν.4172/2013, εκτόξευσε το δηλωθέν καθαρό 

εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Η μικρή πτώση του δηλωθέντος αγροτικού 

εισοδήματος για τη χρήση 2015, θα μπορούσε να αποδοθεί στη μεγαλύτερη προσοχή 

που έδωσαν οι ασκούντες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως προς τη συλλογή και 

απαίτηση έκδοσης στοιχείων για τις αγορές και τις δαπάνες που πραγματοποιούν, στην 

πληρέστερη κατανόηση των διατάξεων που ισχύουν πλέον, στην αποτελεσματικότερη 

ενημέρωση που υπάρχει από τους λογιστές και τέλος και σε παράγοντες που ίσως δεν 

αφορούν το φορολογικό κομμάτι (καιρικά φαινόμενα, μειωμένη ζήτηση για κάποια 

αγροτικά προϊόντα κ.λπ.). 

 

6.5 Ποσοστά συμμετοχής του καθαρού αγροτικού εισοδήματος στο 

συνολικό δηλωθέν εισόδημα 

Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται στοιχεία από ιδία επεξεργασία, με τα οποία μελετάται 

η διαχρονική πορεία της ποσοστιαίας εισοδηματικής συνεισφοράς του κλάδου της 

αγροτικής δραστηριότητας στο συνολικό εισόδημα. Για το σκοπό αυτό καταγράφονται 

τα ποσοστά συμμετοχής του καθαρού αγροτικού εισοδήματος στο συνολικό δηλωθέν 

εισόδημα, δηλαδή του εισοδήματος του κλάδου αγροτικών επιχειρήσεων που 
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προέρχονται μόνο από αγροτική δραστηριότητα και δεν περιλαμβάνουν τυχόν άλλες 

πηγές εισοδήματος.  Αυτό που προκύπτει ξεκάθαρα είναι η πολύ μικρή συμμετοχή, που 

δεν ξεπερνά σε κανένα έτος της περιόδου ανάλυσης το 2%, ενός κλάδου που είναι 

σημαντικός για τη χώρα μας και ο οποίος θα μπορούσε και θα έπρεπε να καταλαμβάνει 

πολύ μεγαλύτερο μέρος στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα.  

Πίνακας 14. Ποσοστά συμμετοχής του καθαρού αγροτικού εισοδήματος στο 

συνολικό δηλωθέν εισόδημα (%) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Συνολικά δηλωθέν  

εισόδημα 

89.246,33 80.121,49 71.277,28 76.012,52 75.157,54 

Δηλωθέν  καθαρό 

αγροτικό εισόδημα 

883,81 853,82 823,20 1.175,47 1.050,16 

% Συμμετοχής 0,99% 1,07% 1,15% 1,55% 1,40% 

Πηγή : Στατιστικά Στοιχεία ΑΑΔΕ  

   

 

 

Γράφημα 9 : Ποσοστά συμμετοχής του καθαρού αγροτικού εισοδήματος στο συνολικό δηλωθέν  

εισόδημα (στήλη) 
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περίοδο 2011 έως 2013 και από 0,99% αναβαίνει στο 1,15%.  Αυτό μπορεί να αποδοθεί 

στο ότι η μείωση του αγροτικού εισοδήματος για τα χρόνια αυτά ήταν συγκριτικά 

μικρότερη (διότι με το καθεστώς προσδιορισμού του με το Ν.2238/1994 δεν 

επηρεαζόταν τόσο άμεσα από τη γενική κρίση που πλήττει τη χώρα) σε σχέση με τη 

μείωση του συνολικού εισοδήματος και συνεπώς το ποσοστό συμμετοχής του 

αγροτικού στο συνολικό εισόδημα παρουσίασε μικρή αυξητική τάση. Το ποσοστό 

συμμετοχής του αγροτικού εισοδήματος στο συνολικό παρουσιάζει μεγαλύτερη αύξηση 

την «κρίσιμη» χρήση του 2014 με την αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς της 

αντιμετώπισης του αγροτικού εισοδήματος και ανέρχεται σε 1,55%. Η άνοδος του 

ποσοστού αυτού συνδέεται άμεσα και με την άνοδο του συνολικού δηλωθέντος 

εισοδήματος τη χρήση 2014 σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη του 2013.  

 

6.6 Ρυθμοί μεταβολής συνολικού και αγροτικού δηλωθέντος 

εισοδήματος 

Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία σχετικά με τους ετήσιους 

ρυθμούς μεταβολής του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος και του δηλωθέντος 

εισοδήματος αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα, (γραμμή 3 του πίνακα 13) 

κατά την περίοδο μελέτης (2011–2015).  Οι δείκτες καταδεικνύουν την αξιοσημείωτη 

μεταβολή του αγροτικού εισοδήματος τη χρήση 2014, κατά την οποία εφαρμόστηκαν οι 

διατάξεις του Ν.4172/2013 και καταργήθηκε ο αντικειμενικός προσδιορισμός του 

αγροτικού εισοδήματος. Τα γραφήματα που ακολουθούν αποτυπώνουν παραστατικά τη 

σημαντική επίπτωση της αλλαγής του τρόπου προσδιορισμού του φορολογητέου 

εισοδήματος των αγροτών.  

Πίνακας 15: Ρυθμοί μεταβολής συνολικού και αγροτικού δηλωθέντος εισοδήματος   

 2011 2012 2013 2014 2015 

% Ρυθμός μεταβολής 

συνολικού 

εισοδήματος  

  -10,22% -11,04% 6,64% -1,12% 

% Ρυθμός μεταβολής 

αγροτικού 

εισοδήματος 

 -3,39% -3,59% 42,79% -10,66% 

Πηγή : Στατιστικά Στοιχεία ΑΑΔΕ 
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      Γράφημα 10: Ρυθμοί μεταβολής συνολικού και αγροτικού δηλωθέντος εισοδήματος (γραμμή)        
 

 

 

 

  Γράφημα 11: Ρυθμοί μεταβολής συνολικού και αγροτικού δηλωθέντος εισοδήματος (στήλη) 
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Το καθαρό αγροτικό εισόδημα, όπως καταγράφεται, είχε μικρότερη μεταβλητότητα σε 

σχέση με το συνολικό δηλωθέν εισόδημα κατά την περίοδο 2012-2013 πριν την 

εφαρμογή του Ν.4172/13 και ήταν της τάξης του -3,39% και -3,59% το 2012 και το 

2013 αντίστοιχα σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις.  Εντυπωσιακός είναι ωστόσο ο 

δείκτης ετήσιας αύξησης του αγροτικού εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014 

(χρήση 2014) που ξεπέρασε σε ποσοστό το 42% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.  

Αυτό φυσικά είναι αποτέλεσμα της σημαντικής ανοδικής πορείας του δηλωθέντος 

αγροτικού εισοδήματος που παρουσίασε και τη σημαντικότερη ποσοστιαία αύξηση 

στην εν λόγω χρήση σε σχέση με τις άλλες πηγές εισοδημάτων. Η εμφάνιση ρυθμού 

μεταβολής με αρνητικό πρόσημο στην επόμενη χρήση (2015) αποδίδεται στη μείωση 

του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα και ερμηνεύεται με όσα 

προαναφέρθηκαν, δηλαδή την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών επιχειρήσεων, την 

απαίτηση έκδοσης τιμολογίων αγοράς, δαπανών κ.λπ. 

 

6.7 Μέσο συνολικό οικογενειακό εισόδημα και μέσο οικογενειακό 

εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα 

Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με τη διαχρονική εξέλιξη του 

μέσου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος και του μέσου οικογενειακού 

εισοδήματος του κλάδου αγροτικής δραστηριότητας (τόσο αυτού που δηλώνεται από 

τον κλάδο των αγροτικών επιχειρήσεων και συμπεριλαμβάνει και εισοδήματα από 

άλλες πηγές, όσο και αυτού που δηλώνεται αποκλειστικά από αγροτική 

δραστηριότητα). Τα μεγέθη αυτά αποτυπώνουν πραγματικά το λόγο της κάθε 

κατηγορίας εισοδήματος προς τον αριθμό των αντίστοιχων υποβληθέντων φορολογικών 

δηλώσεων για κάθε έτος από το 2011 έως το 2015. Με την παρουσίαση των στοιχείων 

αυτών καταδεικνύεται ακόμη πιο έντονα η επίδραση της εφαρμογής των διατάξεων του 

Ν.4172/13 στο αγροτικό εισόδημα αφού ο δείκτης αυτός καταγράφει τη μοναδιαία (ανά 

οικογένεια ή ανά υποβληθείσα φορολογική δήλωση) αύξηση του εισοδήματος κάθε 

κατηγορίας και εξαλείφεται η επίδραση του αριθμού των υποβληθέντων δηλώσεων που 

εμπεριέχεται στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα.     
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Πίνακας 16. Συνολικό δηλωθέν εισόδημα και δηλωθέν εισόδημα από αγροτική 

δραστηριότητα, ανά υποβληθείσα φορολογική δήλωση (ποσά σε  €) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Συνολικό δηλωθέν  

εισόδημα 

15.603,99 13.431,34 11.654,54 12.337,78 12.133,47 

Εισόδημα κλάδου 

αγροτικών 

επιχειρήσεων 

1.297,44 1.270,85 1.203,66 3.290,29 2.993,92 

Δηλωθέν  καθαρό 

αγροτικό εισόδημα 

938,81 926,97 885,61 2.811,91 2.514,95 

Πηγή : Στατιστικά Στοιχεία ΑΑΔΕ 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το μέσο συνολικό δηλωθέν εισόδημα κινήθηκε 

πτωτικά κατά την πρώτη τριετία της περιόδου μελέτης και από 15,6 χιλ. € το 2011 

έπεσε σε 11,65 χιλ. € το 2013 σημειώνοντας μείωση της τάξης περίπου του 13% 

ετησίως. Το 2014 το μέσο δηλωθέν εισόδημα παρουσίασε αύξηση της τάξης του 6% 

περίπου και ανήλθε σε 12,34 χιλ. €, για να ξαναπαρουσιάσει μια μικρή μείωση της 

τάξης του 1,7% το 2015 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και να διαμορφωθεί σε 

12,13 χιλ. €.  

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πορεία του μέσου δηλωθέντος οικογενειακού 

εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα, τόσο αυτού που περιλαμβάνει και 

εισοδήματα από άλλες πηγές, όσο και αυτού που αφορά αποκλειστικά δηλωθέν 

αγροτικό εισόδημα, δηλαδή εισόδημα μόνο από αγροτική επιχείρηση, χωρίς ο 

φορολογούμενος που την ασκεί να έχει εισοδήματα και από άλλες πηγές. Το μέσο 

οικογενειακό εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων και 

άλλων πηγών εισοδήματος) μειώθηκε από 1,3 χιλ. € το 2011 σε 1,2 χιλ. € το 2013, ενώ 

σχεδόν τριπλασιάστηκε το 2014 και ανήλθε σε 3,3€ χιλ και προσαρμόστηκε εκ νέου σε 

2,3 χιλ € το 2015. Το μέσο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από αγροτική 

δραστηριότητα (χωρίς άλλες πηγές εισοδήματος), ακολούθησε αντίστοιχη πορεία 

παρουσιάζοντας πτώση από τα 939 € το 2012 στα 886 € το 2013, ανήλθε στη συνέχεια 

σε 2,8 χιλ. € το 2014 και παρουσίασε μικρή πτώση σε 2,5 χιλ. € το 2015.  

Στα διαγράμματα που ακολουθούν αποτυπώνεται παραστατικά η πορεία των παραπάνω 

μεγεθών.  
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Γράφημα 12: Συνολικό δηλωθέν εισόδημα και δηλωθέν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα,  

ανά υποβληθείσα φορολογική δήλωση (στήλη) 

 

 

Γράφημα 13: Συνολικό δηλωθέν εισόδημα και δηλωθέν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα,  

ανά υποβληθείσα φορολογική δήλωση (γραμμή) 

 

Η μικρή μεταβλητότητα κατά την πρώτη τριετία μελέτης δεν εμφανίζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον ερμηνείας. Ωστόσο ο σχεδόν τριπλασιασμός που παρατηρείται και στις δύο 

κατηγορίες μέσου οικογενειακού εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα στη χρήση 

2014 και 2015 συγκριτικά με τις τρείς προγενέστερες περιόδους, αποδεικνύει περίτρανα 
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ότι ο αγροτικός κόσμος αναγκάστηκε να προσαρμοστεί παρουσιάζοντας για πρώτη 

φορά εισοδήματα από τη δραστηριότητά του που παρέμεναν ενδεχομένως 

αποκρυφθέντα με το προγενέστερο φορολογικό καθεστώς. Έτσι ο λόγος του μέσου 

οικογενειακού εισοδήματος καθαρά από αγροτική δραστηριότητα από 6% του μέσου 

συνολικού εισοδήματος το 2011 ανήλθε σε 23% το 2014 (21% το 2015), 

καταλαμβάνοντας επιτέλους πολύ πιο αντιπροσωπευτική συμμετοχή στο σχηματισμό 

του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος. 

 

6.8 Αριθμός δηλώσεων με αγροτικά εισοδήματα – Κατηγοριοποίηση με 

βάση το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος  

Από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το διαδικτυακό χώρο της ΑΑΔΕ, αυτό που 

παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ήταν ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που 

υποβλήθηκαν και αφορούσαν συγκεκριμένο ποσό δηλωθέντος αγροτικού εισοδήματος. 

Αυτό που θέτει και το μεγαλύτερο προβληματισμό για το φορολογικό καθεστώς του 

αγροτικού εισοδήματος με το Ν.2238/1994, οι διατάξεις του οποίου είχαν εφαρμογή για 

μια εικοσαετία, είναι ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν με 

δηλωθέν εισόδημα μέχρι 3.000 €  και μέχρι 12.000 € και επιπλέον ο αριθμός αυτών που 

υποβλήθηκαν και αφορούσαν δηλωθέντα εισοδήματα από 30.000 € και άνω. 

 

Πίνακας 17 . Αριθμός δηλώσεων με αγροτικά εισοδήματα – Κατηγοριοποίηση με 

βάση το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Αριθμός δηλώσεων 

για εισόδημα έως και 

3.000 € 

818.888 804.627 823.562 313.937 322.826 

Αριθμός δηλώσεων 

για εισόδημα έως και  

12.000 € 

115.500 109.965 99.752 79.812 72.926 

Αριθμός δηλώσεων 

για εισόδημα 30.000 € 

και άνω 

400 386 362 6.132 5.455 

Αριθμός δηλώσεων 

για εισόδημα 50.000 € 

και άνω 

75 73 69 2180 1835 

Πηγή : Στατιστικά Στοιχεία ΑΑΔΕ  
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Γράφημα 14: Αριθμός δηλώσεων με αγροτικά εισοδήματα – Κατηγοριοποίηση με βάση το ύψος 

του δηλωθέντος εισοδήματος (χρήση 2013) 

 

Πριν την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172//2013 και συγκεκριμένα για τη χρήση 

2013, ποσοστό σχεδόν 89% των συνολικών δηλώσεων, υποβλήθηκαν με δηλωθέν 

εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα που δεν ξεπέρασε τις 3.000 ευρώ, ενώ για 

εισόδημα από 30.000 ευρώ και πάνω το ποσοστό των υποβληθέντων δηλώσεων 

διαμορφώθηκε μόλις στο 0,05%. Με δεδομένο ότι για οικονομικά έτη 2014 και πίσω τα 

αφορολόγητα όρια των δηλωθέντων εισοδημάτων από αγροτική δραστηριότητα ήταν 

πολύ υψηλότερα από τις 3.000 ευρώ, μπορεί κανείς εύκολα να συμπεράνει ότι από 

φορολογικής σκοπιάς τα εν λόγω εισοδήματα δεν απέδωσαν σχεδόν τίποτα. 

823.562 

99.752 
362 

69 

431 

2013 

ΑΡΙΘ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣ/ΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 3.000 ΕΥΡΩ 

ΑΡΙΘ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣ/ΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 12.000 ΕΥΡΩ 

ΑΡΙΘ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣ/ΜΑ  30.000 ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΑΡΙΘΜ.ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΑ 50.000 ΚΑΙ ΑΝΩ 
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Γράφημα 15: Αριθμός δηλώσεων με αγροτικά εισοδήματα – Κατηγοριοποίηση με βάση το ύψος 

του δηλωθέντος εισοδήματος (χρήση 2014) 

 

Η σημαντική διαφοροποίηση φαίνεται στη χρήση 2014, κατά την οποία τέθηκαν σε 

ισχύ οι νέες διατάξεις σχετικά με τη φορολογία του αγροτικού εισοδήματος. Το 

ποσοστό των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων με εισόδημα από αγροτική 

δραστηριότητα και δηλωθέν ποσά έως και 3.000 € κυμάνθηκε στο 75% του συνολικού 

αριθμού των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν αναφορικά με το εν λόγω 

εισόδημα. Εξίσου σημαντικό είναι το ποσοστό των δηλώσεων που υποβλήθηκαν για 

ποσά από 30.000 € και πάνω που άγγιξε για τη χρήση 2014 το ποσοστό 1,74%, μικρό 

μεν αλλά συγκριτικά με το 0,05% της προηγούμενης χρήσης είναι ουσιαστικό. Και αν 

αναλογιστεί κανείς ότι ο συντελεστής φορολογίας του αγροτικού εισοδήματος για τις 

χρήσεις 2014 και 2015 διαμορφώθηκε στο 13% από το πρώτο ευρώ, θα μπορούσε να 

ειπωθεί, ότι συγκριτικά με το προϊσχύον καθεστώς, τα φορολογικά έσοδα από τον 

κλάδο της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας κυμάνθηκαν σε υψηλότερο 

επίπεδο.  
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6.132 

2.180 

8.312 
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ΑΡΙΘ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣ/ΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 3.000 ΕΥΡΩ 

ΑΡΙΘ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣ/ΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 12.000 ΕΥΡΩ 

ΑΡΙΘ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣ/ΜΑ  30.000 ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΑΡΙΘΜ.ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΑ 50.000 ΚΑΙ ΑΝΩ 
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6.9 Σύνοψη αποτελεσμάτων ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων 

σχετικά με το αγροτικό εισόδημα την περίοδο 2011-2015  

Από την ανάλυση των μεγεθών που σχετίζονται με το εισόδημα από αγροτική 

δραστηριότητα που προηγήθηκε στα υποκεφάλαια 6.1 έως 6.8 προσεγγίσθηκε ποσοτικά  

η σημαντική επίπτωση της μεταβολής της φορολογικής νομοθεσίας που επιβλήθηκε με 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και καταγράφηκε η τάση για τα 

επόμενα έτη από την εφαρμογή του. Πιο συγκεκριμένα τα βασικότερα συμπεράσματα 

συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

 Η μεταβλητότητα του αγροτικού εισοδήματος κατά την τριετία 2011 έως 2013 

(μείωση της τάξης του 3,5% ετησίως) ήταν μικρότερη, συγκριτικά με την 

αντίστοιχη του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος (μέση μείωση της τάξης του 

10%), φανερώνοντας την αντοχή του εν λόγω εισοδήματος στη γενικότερη 

ύφεση, κυρίως λόγω του τρόπου προσδιορισμού του. 

 Σημαντική ήταν η επίπτωση στη συγκέντρωση των υποβληθέντων φορολογικών 

δηλώσεων με δηλωθέν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα που επήλθε μετά 

το 2014, αφού ο αριθμός τους υποδιπλασιάσθηκε, αναγκάζοντας τους αγρότες, 

που για φορολογικούς λόγους και για λόγους είσπραξης ενισχύσεων 

κατακερμάτιζαν (ακόμη και εικονικά) τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους, 

χωρίζοντας τες στα μέλη της ίδιας οικογένειας, να αναδιοργανωθούν και 

υποβάλλουν για πρώτη φορά μία φορολογική δήλωση. 

 Το δηλωθέν καθαρό εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα δεν ξεπέρασε σε 

καμία χρήση το 2% του συνολικά δηλωθέντος εισοδήματος από όλες τις πηγές. 

Έτσι κατά την τριετία 2011-2013 όπου το σύνολο των δηλώσεων με δηλωθέν 

εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα έφθασε κατά μέσο όρο το 15% του 

συνόλου των υποβληθέντων δηλώσεων, το δηλωθέν αγροτικό εισόδημα  

καταλάμβανε μόλις το 1% του συνολικά δηλωθέντος εισοδήματος. Ακόμη και 

κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του Ν. 4172/13 όπου εμφάνισε και τη μέγιστη 

τιμή του, το ποσοστό του καθαρού αγροτικού εισοδήματος διαμορφώθηκε σε 

1,55% του συνολικά δηλωθέντος εισοδήματος.  

 Το 2014 το καθαρό δηλωθέν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα 

παρουσίασε αύξηση της τάξης του 43%. Ωστόσο το μέγεθός του δεν ξεπέρασε 

τα 2 δις ευρώ.  
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 Η πιο σημαντική επίπτωση επήλθε στο μέσο οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα 

από αγροτική δραστηριότητα το οποίο υπερτριπλασιάσθηκε το 2014 σε σχέση 

με την προηγούμενη χρονιά και ανέβασε το ποσοστό συμμετοχής του στο 

συνολικά δηλωθέν εισόδημα από 6% περίπου τα έτη πριν την εφαρμογή του 

νόμου, σε 23% το πρώτο έτος αμέσως μετά την επιβολή του.  

 Ο αριθμός των δηλώσεων με ύψος δηλωθέντος εισοδήματος από 30.000 € και 

πάνω αυξήθηκε από 0,5% σε 1,74% του συνόλου των δηλώσεων με 

περιεχόμενο αγροτικό εισόδημα, ενώ ο αριθμός των δηλώσεων με δηλωθέν 

εισόδημα κάτω των 3.000 € περιορίσθηκε από 89% το 2013, σε 75% των 

δηλώσεων την πρώτη χρονιά αμέσως μετά την επιβολή των διατάξεων του Ν. 

4172/2013. 

 Η τάση που διαφαίνεται από τα στοιχεία του 2015 είναι η προσαρμογή των 

αγροτών στα νέα δεδομένα και η ομαλοποίηση της έντονης διακύμανσης των 

μεγεθών που εμφανίσθηκε κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου 

φορολογικού πλαισίου, με αύξηση του αριθμού των δηλώσεων με αγροτική 

δραστηριότητα, μείωση του δηλωθέντος εισοδήματος, τόσο του συνολικού όσο 

και του μέσου οικογενειακού και νέα μετακίνηση του αριθμού των 

υποβληθέντων δηλώσεων προς τα κλιμάκια με τα χαμηλότερα εισοδήματα.          
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τη σκοπιά της φορολογικής αντιμετώπισης του αγροτικού εισοδήματος στην 

Ελλάδα, με τους νόμους που ίσχυσαν έως και 31/12/2013, θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει ότι ο αγροτικός κόσμος έτυχε ιδιαίτερα ευνοϊκής μεταχείρισης, λόγω των 

χαμηλών φορολογικών συντελεστών με τους οποίους προσδιορίζονταν τα καθαρά 

κέρδη των αγροτών. Επιπλέον, για περίπου μια εικοσαετία, υπήρχε υψηλό 

αφορολόγητο όριο για τα δηλωθέντα αγροτικά εισοδήματα, ιδίως των φυσικών 

προσώπων, και αυτό αν αναλογιστεί κανείς τις πολλές μικρές σε μέγεθος εκτάσεις 

καλλιεργειών και τις μικρές ζωικές μονάδες που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό της 

αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα, προφανώς και σήμαινε αναλογικά ότι τα 

φορολογικά έσοδα από το αγροτικό εισόδημα ήταν αμελητέα. Βεβαίως, για τους 

κατόχους μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι δήλωναν μεγαλύτερο αγροτικό 

εισόδημα και ήταν η συντριπτική μειοψηφία, η φορολογική επιβάρυνση υπήρξε 

αναμφίβολα μεγαλύτερη αλλά ήταν η συντριπτική μειοψηφία. Οι απαλλαγές και οι 

εκπτώσεις που υπήρχαν για το αγροτικό εισόδημα μέχρι την εφαρμογή του 

Ν.4172/2013 ήταν επίσης ιδιαίτερα ευνοϊκές και μείωναν επιπλέον το ήδη χαμηλό 

εισόδημα του αγροτικού τομέα. 

Με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 για το αγροτικό εισόδημα, ξεκίνησε 

μια προσπάθεια από την πολιτεία να μπει μια τάξη και να αντιμετωπιστούν με 

μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη τα εισοδήματα του αγροτικού τομέα. Στην 

Ελλάδας της κρίσης και των μνημονίων, με πολλές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους 

τομείς, δε θα μπορούσε να λείπει η αναπροσαρμογή και στο φορολογικό καθεστώς 

αντιμετώπισης του αγροτικού εισοδήματος. Δεν είναι κοινωνικά δίκαιο άλλωστε, όλες 

οι ομάδες των επαγγελματιών να επιβαρύνονται με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές 

και οι αγρότες να τυγχάνουν μεγάλων φοροαπαλλαγών, όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή 

του Ν.4172/2013. 

Οι αγρότες αποτέλεσαν για χρόνια μια ειδική κατηγορία φορολογούμενων και φυσικά 

ως ένα βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου τομέα 

(μικροί κλήροι, χαμηλό εισόδημα, οικογενειακός χαρακτήρας της αγροτικής 

εκμετάλλευσης) ήταν και κατανοητό. Η συνύπαρξη μεγάλων και κυρίως μικρών 

καλλιεργητών καθιστά δύσκολη την εφαρμογή ενός φορολογικού συστήματος που θα 

είναι δίκαιο και δε θα επιτρέπει τη διαφυγή μεγάλων ποσών φορολογητέας ύλης. 
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Πιθανολογείται ότι, όπως φαίνεται και από την πορεία του δηλωθέντος αγροτικού 

εισοδήματος από 01/01/2014 και μετά, ο κόσμος του αγροτικού τομέα βρέθηκε 

απροετοίμαστος και ενδεχομένως να υπήρξε και αμέλεια ως προς τη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων εξόδων, δαπανών και αγορών της αγροτικής επιχείρησης, 

προκειμένου να εμφανίζεται ορθά το φορολογητέο εισόδημα. 

Έτσι παρατηρείται, ότι κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2011, 2012 και 2013 

(οικονομικών ετών 2012,2013 και 2014 αντίστοιχα) το αγροτικό εισόδημα παρουσίασε 

μια μικρή πτωτική τάση, κάτι το οποίο εν μέρει ήταν αναμενόμενο, αν αναλογιστεί 

κανείς την ύφεση στην οποία βρίσκεται η χώρα σε όλους τους τομείς αλλά και άλλες 

συγκυρίες που καθορίζουν την πορεία του αγροτικού εισοδήματος στη χώρα μας (π.χ. 

καιρικά φαινόμενα). Για τη χρήση του 2014 παρουσιάζεται μια σημαντική αύξηση του 

δηλωθέντος εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και αυτό μπορεί 

να αποδοθεί στην αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος που ίσχυσε από την αρχή της 

εν λόγω φορολογικής χρήσης, μετά την κατάργηση του αντικειμενικού προσδιορισμού 

του αγροτικού εισοδήματος και του τρόπου που προέκυπτε το καθαρό εισόδημα βάσει 

βιβλίων, με την εφαρμογή ιδιαίτερα χαμηλών φορολογικών συντελεστών επί του 

ακαθάριστου εισοδήματος.  

Στη συνέχεια υπάρχει πτωτική τάση του δηλωθέντος αγροτικού εισοδήματος για τη 

χρήση του 2015, κάτι το οποίο μπορεί να αποδοθεί ως επί το πλείστον στο γεγονός ότι 

επειδή φορολογικά αντιμετωπίζονται όπως όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, 

αναγκάζονται να μεριμνούν για την αποτελεσματικότερη και πιο σωστή ενημέρωση 

από τους λογιστές τους και να απαιτούν τη λήψη φορολογικών στοιχείων αγορών, 

δαπανών και εξόδων της επιχείρησης για οποιαδήποτε επιχειρηματική συναλλαγή τους, 

προκειμένου να τύχουν αντίστοιχων μειώσεων των καθαρών τους εσόδων. Κάτι τέτοιο 

φυσικά είναι το νόμιμο και αυτό που ανέκαθεν έπρεπε να ισχύει για όλους τους 

επαγγελματικούς κλάδους και όλους τους πολίτες, προκειμένου να μπορεί να παταχθεί 

η φοροδιαφυγή. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, ενώ μέχρι και τη χρήση του 2013, οι επιδοτήσεις που 

λάμβαναν οι αγρότες στα πλαίσιο της εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, 

ήταν αφορολόγητες και οι συνδεδεμένες με την παραγωγή επιδοτήσεις προσμετρούνταν 

με το υπόλοιπο δηλωθέν εισόδημα, μόνο ως προς τον προσδιορισμό της εισφοράς 

αλληλεγγύης, από 01/01/2014 οι εν λόγω επιδοτήσεις λαμβάνονται υπόψη στον 

προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων της αγροτικής επιχείρησης για το ποσό των 
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επιπλέον των 12.000 ευρώ, ενώ μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ δηλώνονται στη 

φορολογική δήλωση για κάλυψη τεκμηρίων και προσμέτρησης για τον προσδιορισμό 

της εισφοράς αλληλεγγύης. Από 01/01/2016 η βασική ενίσχυση λαμβάνεται υπόψη για 

τη διαμόρφωση των ακαθαρίστων εσόδων της αγροτικής επιχείρησης από το πρώτο 

ευρώ, κάτι το οποίο φυσικά αυξάνει τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αγροτικού 

κόσμου και φυσικά και τα ακόλουθα καθαρά κέρδη (εκτός περιπτώσεων ζημίας). 

Δυστυχώς ακόμη δεν υπάρχουν επίσημα οριστικά στοιχεία για την πορεία του 

αγροτικού εισοδήματος κατά τη χρήση του 2016. Η ανάλυση των στοιχείων στην 

παρούσα εργασία περιλαμβάνει την πορεία του δηλωθέντος αγροτικού εισοδήματος 

μόνο για δύο έτη (χρήση 2014 και 2015), από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του 

Ν.4172/2013, αναφορικά με τη φορολόγησή του, γεγονός που δημιουργεί περιορισμό 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενδεχομένως, 

μελλοντικά, σε κάποια άλλη μεταπτυχιακή διατριβή να μπορέσει να αποτυπωθεί για 

μεγαλύτερη, χρονικά, περίοδο η πορεία του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα 

και να υπάρχουν πιο ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τις διατάξεις που αφορούν 

τη φορολογία του και το πόσο αποτελεσματική ήταν τελικά αυτή η ριζική αλλαγή στον 

τρόπο αντιμετώπισής του από 01/01/2014 και έπειτα στην Ελλάδα. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί, ότι από 01/01/2016 με το ισχύον φορολογικό 

καθεστώς ευνοούνται σχετικά με τις δύο προηγούμενες χρήσεις (2014 και 2015) οι 

κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά ενδεχομένως κάτι τέτοιο μπορεί να έχει αρνητικό 

αντίκτυπο, από φορολογικής σκοπιάς, στους αγρότες που ζουν και απασχολούνται σε 

ορεινές ή δυσπρόσιτες περιοχές, οι οποίοι συνδυάζουν εκτός από την άσκηση της 

αγροτικής τους εκμετάλλευσης και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, προκειμένου 

να εξασφαλίσουν ικανοποιητικά εισοδήματα, κάτι το οποίο λειτουργεί σε βάρος τους 

γιατί έχει σαν αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να 

θεωρηθούν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. 

Πέρα από όλα όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα εργασία, αυτό που είναι απαραίτητο να  

βελτιωθεί στον ελληνικό αγροτικό τομέα, είναι η ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 

προϊόντων, κάτι το οποίο προφανώς θα οδηγήσει σε αυξημένες πωλήσεις, μεγαλύτερα 

έσοδα των αγροτικών επιχειρήσεων και ακολούθως καλύτερη πορεία των φορολογικών 

εσόδων του κράτους. Ο υφιστάμενος πολυτεμαχισμός της αγροτικής γης και οι μικρού 

μεγέθους εκμεταλλεύσεις, που είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής γεωργίας, οδηγούν 

σε υψηλό κόστος παραγωγής, συνεπακόλουθα αύξηση τιμών και μειωμένη 
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ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και 

εκτός συνόρων. 

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κυρίως οι μικρού μεγέθους, που παρουσιάζουν μηδαμινά 

κέρδη (αν όχι ζημίες), θα ήταν προτιμότερο να περιοριστούν σημαντικά, να 

συνενωθούν και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οικονομιών 

κλίμακας, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της 

παραγόμενης ποσότητας. Είναι σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα ποιοτικά 

προϊόντα και τις προσιτές τιμές διότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας 

τόσο σε επίπεδο τιμών όσο και ποιότητας των προϊόντων είναι απαραίτητα συστατικά 

για την περαιτέρω ανάπτυξή της, για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών σε εγχώριο 

επίπεδο, τη συνεισφορά της στην αύξηση των εξαγωγών και τη βελτίωση του 

εμπορικού ισοζυγίου της χώρας. Για να δοθεί όμως η αναγκαία έμφαση στην ποιότητα 

και την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων, κάτι που είναι απαραίτητο και 

αναγκαίο να αποτελεί προτεραιότητα του πληθυσμού που απασχολείται σε επίπεδο 

κύριου επαγγέλματος αλλά και αυτών που ασκούν αγροτική δραστηριότητα 

συνδυαστικά και συνάμα αποκτούν εισοδήματα και από άλλες πηγές, θα πρέπει να 

αλλάξει όλη η φιλοσοφία των ατόμων που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα. Πρέπει 

οι αγρότες να αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι το επάγγελμά τους ως πραγματικά 

επιχειρηματική δραστηριότητα και να δώσουν τη δέουσα προσοχή για τη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη και βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα και φυσικά να μην επαναπαύονται στα 

ποσά των επιδοτήσεων που λαμβάνουν στα πλαίσια εφαρμογής της Κ.Α.Π.  

Το σίγουρο είναι ότι με το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς αντιμετώπισης του 

αγροτικού εισοδήματος, τόσο τα δηλωθέντα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα 

ήταν διαφορετικά των πραγματικών, όσο και τα έσοδα του κράτους από τον αγροτικό 

τομέα ήταν πενιχρά. Ο αγροτικός τομέας έπρεπε να αντιμετωπιστεί όπως ο υπόλοιπος 

επιχειρηματικός κόσμος γιατί πραγματικά είναι ένας κλάδος που θα μπορούσε να 

καλύπτει μεγαλύτερο μερίδιο του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος της χώρας και να 

συνεισφέρει περισσότερα φορολογικά έσοδα στο κράτος. 

Επιπλέον, αυτό που θα συνέβαλε εν μέρει στη μείωση μιας ενδεχόμενης προσπάθειας 

φοροδιαφυγής από τους αγρότες, λόγω της αλλαγής του φορολογικού καθεστώτος και 

της μεγαλύτερης πλέον φορολογικής επιβάρυνσης του εισοδήματός τους, θα ήταν η 

εφαρμογή ηλεκτρονικής διασταύρωσης, κάθε μορφής επιδοτήσεων που λαμβάνουν και 

η αυτόματη καταχώρηση των εισπραττόμενων ποσών στο έντυπο Ε3 της φορολογικής 
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τους δήλωσης, δεδομένου ότι η βασική ενίσχυση φορολογείται πλέον από το πρώτο 

ευρώ. Έτσι θα μπορούσε να αποφευχθεί η παράλειψη δήλωσής τους, είτε εκούσια είτε 

ακούσια. Επιπρόσθετα, αυτό που πρέπει να καθιερωθεί είναι η δήλωση των 

επιδοτήσεων στη χρήση που εισπράττονται, και όχι η φορολόγησή τους με υποβολή 

τροποποιητικής δήλωσης των ποσών στα έτη που αφορούν, προκειμένου να 

αποφευχθούν λάθη, επιπλέον διόγκωση της γραφειοκρατίας και απόκρυψη 

φορολογητέας ύλης.  

Όλα τα παραπάνω πρέπει να ληφθούν υπόψη με τους βασικούς περιορισμούς της 

έλλειψης βιβλιογραφίας, τόσο ελληνικής όσο και ξενόγλωσσης, όσον αφορά  

αποκλειστικά τη φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος και συνάμα του δεδομένου 

ότι η περίοδος εφαρμογής του Ν.4172/2013 είναι μόλις τριετής για να μπορέσουν να 

αναλυθούν στατιστικά στοιχεία περισσότερων ετών και να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα, όπως προαναφέρθηκε. Επιπλέον, αυτό που δεν ήταν εφικτό να 

αναλυθεί, λόγω έλλειψης επίσημων στατιστικών στοιχείων, ήταν η πορεία του 

δηλωθέντος εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα νομικών προσώπων. Για το 

λόγο αυτό προτείνεται η διεξαγωγή μελλοντικής έρευνας η οποία θα περιλαμβάνει 

τυχόν τροποποιήσεις του υπάρχοντος φορολογικού καθεστώτος αναφορικά με το 

εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και μεγαλύτερη χρονική 

περίοδο αναφορικά με την πορεία του δηλωθέντος αγροτικού εισοδήματος, τόσο των 

φυσικών, όσο και των νομικών προσώπων. 

Εν κατακλείδι, θα λέγαμε ότι η αποτελεσματικότερη φορολογική πολιτική, ενός σωστά 

και λειτουργικά οργανωμένου κράτους, θα πρέπει να στηρίζεται σε σαφείς νόμους, 

διατάξεις και οδηγίες προς τους φορολογούμενους πολίτες, χωρίς συνεχείς αλλαγές στα 

φορολογικά καθεστώτα (υπάρχουν διατάξεις που ίσχυσαν μόνο για δύο φορολογικές 

περιόδους), για την αποφυγή παρερμηνεύσεων και λαθών που οδηγούν στην επιβολή 

φορολογικών κυρώσεων. Τέλος, κύριο μέλημα του κράτους πρέπει να είναι η σωστή 

ενημέρωση των πολιτών, η διαφάνεια σε όλους τους τομείς καθώς και η συνεχής 

προσπάθεια ανάπτυξης ισχυρής φορολογικής συνείδησης για την εξάλειψη της 

φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. 
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