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ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 
 

Γενναία τα φορολογικά κίνητρα για τους αγρότες  
 

• Σε συνεταιρισμένους και κατά κύριο επάγγελμα με συμβολαιακή γεωργία  
 

«Η γενναία μείωση της φορολογίας των αγροτών που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα, αλλά 

και των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών  που συνάπτουν σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας, 

αναμφίβολα, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λαμβάνοντας 

υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία, λόγω της έκρηξης των τιμών στην 

ενέργεια και στα αγροτικά εφόδια, προωθεί τις συνέργειες μεταξύ των παραγωγών, παρέχοντας 

σημαντικά φορολογικά κίνητρα στους αγρότες». Τα παραπάνω τόνισε ο βουλευτής Λαρίσης της 

Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά τη συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό 

Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και την ενημέρωσή του για τις ρυθμίσεις που αφορούν 

στη φορολόγηση των αγροτών και συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου 

Οικονομικών «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών 

μετασχηματισμών».  

Ο Θεσσαλός πολιτικός που είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον κ. Βεσυρόπουλο τις πτυχές του 

νομοσχεδίου που αφορούν στην αγροτική οικονομία, ανέφερε ότι «η μείωση του φόρου εισοδήματος 

κατά 50% στα φορολογητέα κέρδη των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που συμμετέχουν σε 

συλλογικά σχήματα ή προχωρούν σε συμβολαιακή γεωργία, είναι ένα καινοτόμο μέτρο που θα 

ενδυναμώσει την προοπτική του αγροτικού τομέα, καθώς τον απαλλάσσει έτι περαιτέρω από 

φορολογικά βάρη. Επιπλέον είναι ένα σαφές μήνυμα για την αναγέννηση του αγροτικού 

συνεργατισμού, καθώς δίνονται κίνητρα για την ενεργό συμμετοχή σε συνεταιρισμούς ή ομάδες 

παραγωγών. Οι ξεκάθαρες προθέσεις της κυβέρνησης να ελαφρύνει ακόμα περισσότερο την 

παραγωγική δραστηριότητα από φορολογικά βάρη και να ενθαρρύνει τις συνεργασίες στην 

πρωτογενή παραγωγή, γίνεται πράξη με αυτό το νομοσχέδιο. Ευελπιστώ οι αγρότες μας να 

αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες και τα κίνητρα που τους δίνονται. 

Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο, για την στενή 

συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στην 

πρωτογενή παραγωγή, αλλά και για την προσπάθεια που καταβάλλει για τη στήριξη του αγροτικού 

κόσμου σε μια ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία, χωρίς βέβαιη την ημερομηνία λήξης της». 

Η συνάντηση του Μάξιμου Χαρακόπουλου με τον αρμόδιο για τα κρατικά έσοδα υφυπουργό 

πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της καταληκτικής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής 

Οικονομικών Υποθέσεων, που εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της βουλής. 


