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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το ένθετο αυτό το αφιερώνουµε στους Αγρότες Πατεράδες µας (δεν ζουν πια 
αλλά επικοινωνούµε σαν να µην έφυγαν ποτέ) ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωµοσύνης. 
Οργώνοντας και θερίζοντας, µας έµαθαν τις αρετές της ζωής...
[Ευχαριστούµε τον Γιάννη Πανάγο και την Agrenda, για τη δυνατότητα που µας δίνει να 
τους µνηµονεύσουµε, µε µια µικρή αναφορά στη ζωή τους].

……………………

Ο Γιάννης Νιφορόπουλος του Κωνσταντίνου, γεννήθηκε στο Ριόλο Αχαΐας 
το 1926, ο δεύτερος από τέσσερα αδέλφια. Το 1962 παντρεύτηκε µε την 

Ελένη Παπανικολάου και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Κώστα (εµένα δηλαδή) 
και τον Ανδρέα (αγρότης και αυτός). ∆ουλειά από µικρό παιδί, από «ήλιο σε 
ήλιο», στον Αχαϊκό & Ηλειακό Κάµπο, καλλιέργεια πατάτας (φθινοπωρινή 
και ανοιξιάτικη), σταφίδες, αµπέλια, ελιές [Να καλλιεργείς τόσα πολλά και 

να βγάζεις τόσα λίγα]… ‘Όσο µεγαλώνω, τόσο καταλαβαίνω πόσο σηµαντικός 
οδηγός αποτελεί στη ζωή µου. Και κάθε βραδάκι συνήθως, όταν µένω µόνος 

µου στην δουλειά, τα λέµε…. Πέθανε στις 2 Ιουνίου 1999 σε ηλικία µόλις 73 ετών, 
µετά από σοβαρή περιπέτεια υγείας τεσσάρων χρόνων. 

……………………

Ο Θωµάς Παπαδηµητρίου του ∆ηµητρίου γεννήθηκε στο Μελισσοχώρι 
Καρδίτσας το 1941. Ο µεγαλύτερος από τέσσερα αδέλφια ήταν µαζί µε τον 

πατέρα του ∆ηµήτρη υπεύθυνος για τα πάντα σε µια κλασική πατριαρχική 
οικογένεια του κάµπου. Το 1965 παντρεύτηκε µε την Λεµονιά Πλακωτή και 
απέκτησαν δύο παιδιά, τον Γιώργο (εµένα δηλαδή) και την Ελένη. Για µικρό 
διάστηµα υπήρξε εκπαιδευτής στην «Αβερώφειο Γεωργική Σχολή Λάρισας», 

µε βασικό αντικείµενο τις µηχανές εσωτερικής καύσης, στην ουσία όµως, 
όπως συνέβαινε τα χρόνια εκείνα, µε ενασχόληση και υποχρεωτική γνώση όλων 

των τύπων γεωργικών µηχανηµάτων. Η αποκλειστική ενασχόληση της οικογένειας 
ήταν η γεωργία (βαµβάκι, καπνός Μπέρλεϊ & στη συνέχεια Βιρτζίνια, δηµητριακά, 
τριφύλλι), ενώ το 1965 απέκτησε την πρώτη θεριζοαλωνιστική µηχανή για δηµητριακά 
και καλαµπόκι και, συνέχισε την παράπλευρη ενασχόληση του αλωνισµού καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του. Άνθρωπος φωνακλάς αλλά έντιµος και µε καρδιά µάλαµα, για 
τον ψύλλο έκαιγε το πάπλωµα προκειµένου να µην αδικηθεί κανείς. Απεβίωσε στις 8 
Απριλίου 2008 σε ηλικία µόλις 67 ετών, αλλά µε τρόπο που επιθυµούµε όλοι: ακαριαία, 
χωρίς ταλαιπωρία και µε αξιοπρέπεια. Όπως ακριβώς έζησε...
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1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Για την φορολόγηση των εισοδηµάτων του έτους 2018 
(δήλωση που υποβάλλεται το 2019), ισχύουν (όπως και για 
το προηγούµενο φορολογικό έτος) συνοπτικά τα εξής: 
● Κέρδος = Έσοδα µείον Έξοδα.
 (για όλες τις κατηγορίες Αγροτών)
● Συντελεστής φόρου εισοδήµατος. 
Τα κέρδη του έτους 2018, από ατοµική αγροτική επιχεί-
ρηση φορολογούνται αυτοτελώς µε την ακόλουθη κλίµα-
κα (κλίµακα των µισθωτών (άρθρο 15 του Ν. 4172/2013)) 
[ Σηµ.: Η κλίµακα είναι η ίδια από το 2016 ]: 

Κλιµά-
κιο εισο-
δήµατος 
(ευρώ)

Φορολο-
γικός 
συντελε-
στής %

Φόρος 
κλιµα-
κίου 
(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήµα-
τος  (ευρώ)

Φόρου
 (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

Υπερβάλ-
λον

45%    

Επισήµανση: 
Τα κέρδη από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριό-
τητα φορολογούνται πλέον µε την ανωτέρω κλίµακα 
αυτοτελώς, χωρίς δηλαδή τα εισοδήµατα αυτά 
να αθροίζονται µε τυχόν εισοδήµατα από µι-
σθούς, συντάξεις και επιχειρηµατική δραστηρι-
ότητα. Αυτό σηµαίνει ότι εάν κάποιος έχει εισόδηµα 
από επιχειρηµατική δραστηριότητα και από µισθωτή 
εργασία και συντάξεις (που φορολογούνται αθροι-
στικά) και παράλληλα έχει και εισόδηµα από αγρο-
τική επιχειρηµατική δραστηριότητα, η κλίµακα του 
άρθρου 15 εφαρµόζεται αυτοτελώς για το εισόδη-
µα από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα και 
ξεχωριστά για το άθροισµα των εισοδηµάτων από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, µισθωτή εργασία και 
συντάξεις. 

●●●
∆ικαιούχοι µειώσεων φόρου
Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδηµα από ατοµική αγρο-
τική επιχείρηση µειώνεται (ισχύει µόνο για τους «κατά κύ-
ριο επάγγελµα αγρότες») ανάλογα µε τον αριθµό των τέ-
κνων ως εξής: 

Αριθµός
 εξαρτώµενων τέκνων

 Έκπτωση φόρου

Χωρίς τέκνα 1.900

Ένα 1.950

∆ύο 2.000

Τρία και άνω 2.100

Ως «εξαρτώµενα τέκνα» του φορολογούµενου, θεωρού-
νται: άγαµα τέκνα, εφόσον: 
είναι ανήλικα έως 18 ετών ή είναι ενήλικα έως 25 ετών 
και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελµα-
τικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ηµεδαπής ή αλλοδα-
πής ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραµµένα 
στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού Απασχόλησης Ερ-
γατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική 
θητεία τους,

Προϋπόθεση διατήρησης της µείωσης φόρου
Ο φορολογούµενος απαιτείται να έχει πραγµατοποιήσει τις 
δαπάνες αυτές στην ηµεδαπή ή σε κράτη-µέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και να τις έχει εξοφλήσει µε 
ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής, όπως ενδεικτικά κάρτες και 
µέσα πληρωµής µε κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρ-
τες, προπληρωµένες κάρτες -prepaid cards), µέσω λογα-
ριασµού πληρωµών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωµών του 
ν. 3862/2010 (µεταφορά πίστωσης, εντολές άµεσης χρέ-
ωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδροµικές επιτα-
γές), µέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e- banking), ηλε-
κτρονικού πορτοφολιού (e-wallet κλπ.), το ελάχιστο ποσό 
των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέ-
ου εισοδήµατός του, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: 

Εισόδηµα
 (σε 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

Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών 
που λαµβάνονται υπόψη για τη διατήρηση της µείω-
σης του φόρου είναι αυτές που ορίζονται µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1005/2017 Απόφα-
σης του ∆ιοικητή ΑΑ∆Ε, όπως ισχύει. ∆ιευκρινίσεις 
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για την εφαρµογή των παραπάνω έχουν δοθεί µε την 
ΠΟΛ.1062/2017 εγκύκλιο.
Τα χρηµατικά ποσά που καταβλήθηκαν για τη διατή-
ρηση της µείωσης φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 16 
του ν.4172/2013, αναγράφονται Στους κωδικούς 
049-050 (Ε1) «∆απάνη αγοράς αγαθών και παρο-
χής υπηρεσιών».
Οι παραπάνω κωδικοί δεν προσυµπληρώνονται 
από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, αλλά οι ίδιοι οι φο-
ρολογούµενοι υπολογίζουν το σύνολο και το ανα-
γράφουν. Προς διευκόλυνση του υπολογισµού αυτού, 
η Φορολογική ∆ιοίκηση αναρτά την ηλεκτρονική πληρο-
φόρηση που έχει στη διάθεσή της και οι φορολογούµε-
νοι έχοντας οι ίδιοι το βάρος της απόδειξης, αναγράφουν 
αυτά που πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. ∆απά-
νες οι οποίες έχουν µεν εξοφληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα 
πληρωµής αλλά δεν περιλαµβάνονται στην αναρτώµενη 
πληροφόρηση, συµπεριλαµβάνονται εφόσον πληρούν τις 
ίδιες προϋποθέσεις και αποδεικνύονται από τον φορολο-
γούµενο µε κάθε πρόσφορο µέσο.

●●●
Συντελεστής Φορολογίας ανά είδος δραστηριότητας  
και ανά κατηγορία Αγρότη

Κατηγορία Πωλού-
µενων Προϊόντων & 
Υπηρεσιών

Είδος 
Πώλη-
σης

Συντελεστής 
Φορολογίας
 («Επαγ-
γελµατίας 
Αγρότη»)

Συντελε-
στής Φο-
ρολογίας
 («Μη 
Επαγ-
γελµατί-
ας Αγρό-
τη»)

Πώληση παραγοµέ-
νων αγροτικών προϊ-
όντων χωρίς επεξερ-
γασία (είτε σε έµπορο, 
είτε από δικό τους κα-
τάστηµα, είτε σε λαϊ-
κές αγορές)

Λιανική 
ή Χον-
δρική

Κλίµακα  
άρθρου 
15, του Ν. 
4172/13
 (Με έκπτωση 
Φόρου)

Κλίµακα  
άρθρου 
15, του Ν. 
4172/13
 (Χωρίς  
έκπτωση 
Φόρου)

Πώληση παραγόµε-
νων αγροτικών προ-
ϊόντων έως και την 
πρώτη µεταποίηση 
(ΠΟΛ.1116/10.06.15)

Λιανική 
ή Χον-
δρική

Κλίµακα  
άρθρου 
15, του Ν. 
4172/13
 (Με έκπτωση 
Φόρου)

Κλίµακα  
άρθρου 
15, του Ν. 
4172/13
 (Χωρίς  
έκπτωση 
Φόρου)

Εισόδηµα που προέρ-
χεται από τη διαχείρι-
ση ανανεώσιµων πη-
γών ενέργειας έως 
100 KW (φωτοβολτα-
ϊκά). Άρθρο 116, του 
Ν. 4316/2014) και 
ΠΟΛ.1116/10.06.15.

Κλίµακα  
άρθρου 
15, του Ν. 
4172/13
 (Με έκπτωση 
Φόρου)

Κλίµακα  
άρθρου 
15, του Ν. 
4172/13
 (Χωρίς  
έκπτωση 
Φόρου)

Πώληση παραγοµένων 
αγροτικών προϊόντων 
µετά από (βιοµηχανι-
κή) επεξεργασία 

Λιανική 
ή Χον-
δρική

Κλίµακα  
άρθρου 
15, του Ν. 
4172/13
 (Χωρίς  
έκπτωση  
Φόρου)

Κλίµακα  
άρθρου 
15, του Ν. 
4172/13
 (Χωρίς  
έκπτωση 
Φόρου)

Πώληση προϊόντων 
που έχει αγοράσει 
από άλλους αγρότες 
(εµπόριο)

Λιανική 
ή Χον-
δρική

Κλίµακα άρ-
θρου 15, του 
Ν. 4172/13
 (Χωρίς  
έκπτωση  
Φόρου)

Κλίµακα  
άρθρου 
15, του Ν. 
4172/13
 (Χωρίς  
έκπτωση 
Φόρου)

Παροχή υπηρεσι-
ών σε τρίτους ακόµα 
και σε άλλους αγρότες 
(π.χ. εργασίες σπο-
ράς, καλλιέργειας, θε-
ρισµού & αλωνίσµα-
τος, δεµατοποίησης, 
συγκοµιδής κ.λ.π). 
Εξαιρείται το φασόν πτη-
νοτροφικών µονάδων 
(ΠΟΛ.1116/10.06.15). 

Λιανική 
ή Χον-
δρική

Κλίµακα άρ-
θρου 15, του 
Ν. 4172/13
(Χωρίς έκ-
πτωση Φό-
ρου)

Κλίµακα  
άρθρου 
15, του Ν. 
4172/13
(Χωρίς  
έκπτωση 
Φόρου)

Μίσθωση του εξοπλι-
σµού των αγροτών 
(π.χ. αγροτικών µηχα-
νηµάτων κλπ)

Λιανική 
ή Χον-
δρική

Κλίµακα άρ-
θρου 15, του 
Ν. 4172/13
(Χωρίς  
έκπτωση  
Φόρου)

Κλίµακα 
άρθρου 
15, του Ν. 
4172/13
 (Χωρίς  
έκπτωση 
Φόρου)

●●●
Πράξεις που θεωρούνται «µισθωτή εργασία» και όχι 
«αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα»

α) Εργασία τα µελών των Αγροτικών Συνεταιρισµών 
προς τους συνεταιρισµούς «….4. Από τα ανωτέρω συνά-
γεται, ότι οι αµοιβές αυτές που καταβάλλονται από τους γυ-
ναικείους συνεταιρισµούς σε γυναίκες που συµµετέχουν σε 
αυτούς, εξαιτίας της ως άνω περιστασιακή τους απασχόλη-
σης, εντάσσονται για τη φορολόγησή τους στο εισόδηµα από 
µισθωτή εργασία και ως εκ τούτου το ευκαιριακό αυτό εισό-
δηµα φορολογείται µε την κλίµακα της παρ.1 του άρθρου 
15 του ν.4172/2013». (Φορολογική µεταχείριση περιστασι-
ακών αµοιβών που καταβάλλει γυναικείος συνεταιρισµός. 
Αρ. Πρωτ.: ∆ΕΑΦΑ 1075426ΕΞ2015). 
« 2. Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες που προσφέ-
ρουν ως εθελοντική εργασία τα µέλη των Αγροτικών Συ-
νεταιρισµών προς τους συνεταιρισµούς. Τα έσοδα αυτά 
των µελών προκύπτουν από τις παρεχόµενες υπηρεσί-
ες τους προς τον συνεταιρισµό και όχι ως έσοδα από 
την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτρο-
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φικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊ-
όντων που στοιχειοθετούν την αγροτική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα του αρ. 21 ν.4172/2013 (σχετικό και το 
υπ’ αριθ. ∆ΕΑΦΑ 1075426 ΕΞ 2015/2.6.2015 έγγρα-
φο της υπηρεσίας)» (ΠΟΛ. 1116/10.6.2015. ∆ιευκρινί-
σεις σχετικά µε τον προσδιορισµό του εισοδήµατος 
που αποκτάται από ατοµική αγροτική επιχειρηµατι-
κή δραστηριότητα)

β) Εισόδηµα εργατών γης και τρόπος φορολόγησης.
Το εισόδηµα που λαµβάνει « εργάτης γης » ή και ο Αγρότης 
όταν εργάζεται ως « εργάτης γης », µε την διαδικασία του « ερ-
γοσήµου», θεωρείται εισόδηµα από « Μισθωτές υπηρεσίες ». 

Στο έντυπο Ε1 « Φορολογία Εισοδήµατος», είναι  
«προσυµπληρωµένοι» οι κωδικοί 309 – 310, στους 
οποίους έχει συµπληρωθεί το καθαρό ποσό που προκύ-
πτει αφού αθροίσετε τα πληρωτέα ποσά (ονοµαστική αξία 
µείον ασφαλιστικές εισφορές) που αναγράφονται σε όλα 
τα εργόσηµα έτους 2018, τα οποία σας µεταβιβάστηκαν 
εξαιτίας της παροχής εργασίας σας σε διάφορους εργοδό-
τες. Σηµειώνεται ότι: Οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσω-
πα δεν παρακρατούν φόρο από τους εργαζοµένους 
που αµείβονται µε εργόσηµο, συνεπώς δεν είναι υπό-
χρεοι για την χορήγηση βεβαιώσεων. Υπόχρεοι στις 
περιπτώσεις αυτές είναι οι εκάστοτε φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΟΓΑ κλπ)

2. ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ – «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ»

Ο χαρακτηρισµός « Επαγγελµατίας αγρότης», έχει ιδιαί-
τερη σηµασία στην φορολόγηση των εισοδηµάτων που 
αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόµενα, 
γιατί η µείωση του φόρου (από 1.900 έως 2.100 ευρώ) 
και στην ουσία το αφορολόγητο των 9.000 ευρώ περί-
που, εφαρµόζεται µόνο για τους κατ’ επάγγελµα αγρότες, 
όπως αυτοί ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία.
Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 3874/2010, 
(Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσε-
ων - άρθρο 2 του ν. 3874/2010 (Α’151), όπως τροποποι-
ήθηκε µε το άρθρο 65 του ν. 4389/2016 (Α’94)) οι πα-
ρακάτω ορισµοί έχουν αντίστοιχα την εξής έννοια: 
α) Επαγγελµατίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσι-
κό πρόσωπο που έχει δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, εφόσον πλη-
ροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης
Αγροτική εκµετάλλευση είναι η µονάδα παραγωγής 
προς πώληση αγροτικών προϊόντων (*). Κάτοχος αγρο-
τικής εκµετάλλευσης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσω-
πο ή το νοµικό πρόσωπο που είναι: α) Κύριος, συγκύ-
ριος ή νοµέας αγροτικής εκµετάλλευσης. β) Μισθωτής 
ή αγρολήπτης της αγροτικής εκµετάλλευσης, εφόσον η 
µίσθωση ή η επίµορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγρά-
φως και έχει θεωρηθεί από την αρµόδια ∆ηµόσια Οι-
κονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) ή γ) Μισθωτής υδάτινης 

έκτασης προκειµένου για υδατοκαλλιέργεια.
Αρχηγός αγροτικής εκµετάλλευσης είναι το φυσικό 
πρόσωπο, το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότη-
τα, είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης, και οικονο-
µικά υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική 
και φορολογική ευθύνη). Στην περίπτωση εκµεταλλεύσε-
ων νοµικών προσώπων αρχηγός νοείται ο νόµιµος εκ-
πρόσωπος.
Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκµετάλλευσης περι-
λαµβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και 
η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει το-
ποθέτηση µέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανι-
κής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει 
η ίδια η αγροτική εκµετάλλευση, καθώς και η πρώτη χω-
ρική ή οικοτεχνική µεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, 
η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακα-
λιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώ-
σιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία 
αγροτοτουριστικών µονάδων.
Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκµετάλλευ-
σης, χρησιµοποιούνται τα στοιχεία της «Ενιαίας Αίτη-
σης Ενίσχυσης». 
 (*) Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους, 
της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλι-
είας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, 
της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραµατο-
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πονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα 
που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή 
µεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που 
προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
αβ) Ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστη-
ριότητα στην εκµετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 
30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης στην αγροτική εκµετάλ-
λευση, προσδιορίζεται από το σύνολο των ωρών εργασί-
ας ανά καλλιέργεια/εκτροφή, οι οποίες προκύπτουν από 
τις δηλωθείσες («Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης») εκτάσεις 
και ζώα επί τον αντίστοιχο δείκτη ωρών εργασίας ανά 
στρέµµα καλλιέργειας ή ανά κεφαλή ζώου ή είδος εκτρο-
φής ή δραστηριότητα στην αλιεία.
Σχετικά µε τον προσδιορισµό του χρόνου δείτε: «Τρο-
ποποίηση της αριθµ. 169653/3.6.2011 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Προσ-
διορισµός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκ-
µετάλλευση» (Β΄1181/9.6.2011). – Φ.Ε.Κ τ. Β΄- Αρ. Φύλ-
λου 2386 – 3/8/2016 » [Στο Φ.Ε.Κ περιλαµβάνεται και 
ΠΙΝΑΚΑΣ, µε τις ώρες εργασίας, ανά είδος καλλιέργει-
ας] : ««2. Για τη µέτρηση της εργασίας χρησιµοποιείται 
η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ), η οποία ορίζε-
ται ως η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλή-
ρους απασχόλησης, από φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρ-
κεια ενός ηµερολογιακού έτους, σε όλους του τοµείς της 
οικονοµίας και αντιστοιχεί σε εργασία 1.750 ωρών.
Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης που µπορεί να 
ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς για εργασία που προ-
σφέρεται εντός και εκτός της εκµετάλλευσης δεν µπορεί 
να υπερβεί τις 1.750 ώρες ετησίως.
Τα πρόσωπα που έχουν µόνιµη εξωαγροτική απασχό-
ληση (πάνω από 1.750 ώρες ετησίως), εξαρτηµένη ή 
µη, δεν µπορούν, ανεξαρτήτως πραγµατικού γεγονότος, 
να θεωρηθούν ότι προσφέρουν εργασία στη γεωργική 
τους εκµετάλλευση. 
Τα πρόσωπα που έχουν µη µόνιµη εξωαγροτική απασχό-
ληση, που συµπληρώνουν πάνω από 1.225 ώρες απα-
σχόλησης ετησίως στη δραστηριότητά τους αυτή, δεν 
µπορούν να χαρακτηριστούν επαγγελµατίες αγρότες, δε-
δοµένου ότι πάνω από το 70% του συνολικού ετήσιου 
χρόνου απασχόλησης τους είναι εξωαγροτικό».
Επίσης στην απόφαση Αριθµ. 169653/2011 Προσδιορι-
σµός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκµετάλ-
λευση, αναφέρονται ότι: «Άρθρο 2, παρ. 2. « Στην περί-
πτωση που το αγροτικό εισόδηµα του αγρότη αποτελεί 
το 100% του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του, όπως 

αυτό υπολογίζεται στην υπ’ αριθµ. 134430/4-3-2011 
(ΦΕΚ 392Β/11) κοινή υπουργική απόφαση, τότε θεω-
ρείται ότι απασχολείται επαγγελµατικά σε αγροτική εκ-
µετάλλευση κατά το 100% του συνολικού ετήσιου χρό-
νου εργασίας του».
αγ) Λαµβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική 
δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού 
ετήσιου εισοδήµατός του 
 (1) Αποδεικτικά και εισοδήµατα, που λαµβάνονται υπό-
ψη για τον υπολογισµό του « αγροτικού εισοδήµατος »
 «1. Για τον υπολογισµό του αγροτικού εισοδήµατος: Αντί-
γραφο της τελευταίας ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµα-
τος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήµατος 
και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονοµικών Στοιχείων 
από Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου 
έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η αγροτική επιχειρη-
µατική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα, κ.λ.π.) της αγροτι-
κής εκµετάλλευσης του ενδιαφεροµένου. Συγκεκριµένα 
συγκρίνεται το καθαρό κέρδος µε λογιστικό προσδιορι-
σµό Αγροτικής ∆ραστηριότητας σε σχέση µε το συνολι-
κό καθαρό κέρδος µε λογιστικό προσδιορισµό. » (Αριθ. 
πρωτ.: 360/26071/1.3.2016 Εγκύκλιος δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ)
Όσον αφορά τον ακριβή προσδιορισµό του αγροτικού ει-
σοδήµατος η υπ’ αριθµ. 134430/4.3.2011 (ΦΕΚ 382/
Β’/14-3-2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφέρει τα 
εξής: « Άρθρο 1: Για τον προσδιορισµό του προβλεπό-
µενου στα εδάφια (αγ) της περίπτωσης α΄ και (βα) της 
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 
3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151) ποσοστού εισοδήµατος, συ-
γκρίνεται το αγροτικό µε το συνολικό εισόδηµα. Η 
σύγκριση αγροτικού και συνολικού εισοδήµατος γίνεται 
σε ατοµικό επίπεδο και περιλαµβάνει τα ακόλουθα επι-
µέρους εισοδήµατα, όπως αυτά δηλώνονται στη αρµό-
δια ∆.Ο.Υ. Άρθρο 2: 1. Το αγροτικό εισόδηµα για τις 
ανάγκες εφαρµογής του ν.3874/2010 αποτελείται 
από: α) Εισοδήµατα που αποκτώνται από τις δραστηρι-
ότητες της αγροτικής εκµετάλλευσης, στις οποίες περι-
λαµβάνεται η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συ-
σκευασία, η εν γένει τοποθέτηση µέχρι και το στάδιο της 
χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προ-
ϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκµετάλλευση κα-
θώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική µεταποίησή τους. 
β) Εισοδήµατα που αποκτώνται από την θαλάσσια αλιεία 
και την αλιεία εσωτερικών υδάτων (εξαιρείται ή υπερπό-
ντια αλιεία), την σπογγαλιεία, την οστρακαλιεία, τη δασο-
πονία, την υδατοκαλλιέργεια και τη θηραµατοπονία. γ) 
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Εισοδήµατα που προέρχονται από τη διαχείριση ανανε-
ώσιµων πηγών ενέργειας ισχύος µέχρι 100 KW. δ) Ει-
σοδήµατα που προέρχονται από τη λειτουργία αγροτου-
ριστικών µονάδων δυναµικότητας έως 10 δωµατίων. ε) 
Εισοδήµατα που προέρχονται από την παροχή αγροτικής 
εργασίας σε δασαρχεία και από την αγροτική εργασία σε 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις τρίτων. στ) Οι αγροτικές ενι-
σχύσεις και οι αποζηµιώσεις επί της παραγωγής. 2. Τα 
εισοδήµατα που δεν προσµετρούνται στο αγροτικό 
εισόδηµα για τη εφαρµογή της προηγούµενης παραγρά-
φου, είναι αυτά που προέρχονται από: την απασχόληση 
σε εµπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνικές και βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλµατα, µισθωτές υπηρεσί-
ες και κάθε µορφής εξαρτηµένη εργασία, συντάξεις (κύ-
ριες, επικουρικές, αναπηρικές κ.α.). Άρθρο 3: Στο συνο-
λικό εισόδηµα, το οποίο συγκρίνεται µε το αγροτικό 
εισόδηµα του άρθρου 2 της απόφασης αυτής, δεν 
προσµετρώνται τα ακόλουθα: (α) Εισόδηµα από ακίνη-
τα. (β) Εισόδηµα από κινητές αξίες π.χ. µερίσµατα, προ-
µερίσµατα, οµολογίες, οµολογιακά δάνεια, χρεόγραφα κ.α. 
(γ) Τόκοι καταθέσεων. (δ) Έξοδα παράστασης και 
αποζηµιώσεις αιρετών οργάνων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθµού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών 
οργανώσεων καθώς και αµοιβές και ποσοστά (εκτός µι-
σθού) των µελών του διοικητικού συµβουλίου νοµικών 
προσώπων. (ε) Επιδόµατα ανεργίας, πολυτέκνων και 
πάσης φύσεως προνοιακά επιδόµατα ».
 (2) Εισοδήµατα που δεν λαµβάνονται υπόψη σύµφωνα µε την 
Φορολογική ∆ιοίκηση 
«1. Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 29 του 
ν.4172/2013 έτσι όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε 
το άρθρο 34 του ν.4474/2017, η µείωση του φόρου της πα-
ρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρη-
µατική δραστηριότητα εφαρµόζεται µόνο για τους κατ’ επάγ-
γελµα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, 
εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήµατός τους προέρχε-
ται από αγροτική δραστηριότητα. Στο εισόδηµα του προηγού-
µενου εδάφιου δεν περιλαµβάνονται η κύρια σύνταξη από τον 
ΟΓΑ, οι αµοιβές από παροχή εργασίας µε εργόσηµο, οι αµοιβές 
εργαζοµένων υπαγόµενων σε ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητή-
ρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους, για έως εκατόν 
πενήντα (150) ηµεροµίσθια ανά έτος, καθώς και οι αµοιβές µε-
λών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισµών, που απασχο-
λούνται περιστασιακά και υπάγονται στη ασφάλιση του ΟΓΑ. 
Τα οριζόµενα στην ανωτέρω διάταξη ισχύουν από 1.1.2016 
(σχετική και η ΠΟΛ.1107/18.7.2016 εγκύκλιο). (Αριθ. πρωτ.: 
∆ΕΑΦ 1135549 ΕΞ 2017 /14-9-2017).

 (3) «Επαγγελµατίας αγρότης» Συνταξιούχοι του ΟΓΑ µε ανα-
πηρία και Φοιτητές
«α) ∆εν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως επαγγελµατίας αγρότης, 
κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 1 του ν. 3874/2010, 
ο συνταξιούχος του ΟΓΑ µε αναπηρία τουλάχιστον 67%.
β) Οι φοιτητές και οι στρατιώτες που υπηρετούν την στρα-
τιωτική των θητεία, µπορούν, εφόσον έχουν και τις υπό-
λοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, να 
χαρακτηρισθούν ως επαγγελµατίες αγρότες». (Γνωµοδό-
τηση Ν.Σ.Κ. 157/2015)
αδ) Είναι ασφαλισµένος ο ίδιος [ ΕΦΚΑ/ΟΓΑ ] και η 
αγροτική του εκµετάλλευση [ ΕΛ.Γ.Α ], όπου απαιτείται, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
« Σύµφωνα µε το άρθρο 55 παρ. 2 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 
Α΄ 85) «οι ασφαλισµένοι των εντασσόµενων φορέων, κλά-
δων, τοµέων και λογαριασµών, καθώς και του ∆ηµοσίου, 
εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νοµοθεσί-
ας αυτών, όπως ισχύουν, εκτός όσων ειδικά ορίζει µε τις δια-
τάξεις του ο παρόν νόµος». Εποµένως ο ενδιαφερόµενος θα 
πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) µε τις προϋποθέσεις ασφάλισης του 
πρώην ΟΓΑ ως αγρότης, κτηνοτρόφος-πτηνοτρόφος, µελισ-
σοκόµος, αγρεργάτης ή αλιέας. Στην περίπτωση αυτή προ-
σκοµίζει σχετική βεβαίωση ΕΦΚΑ, στην οποία αναγράφε-
ται και ο κωδικός επαγγέλµατος 1,2,3,5 ή 7 (ασφαλιστικής 
ενηµερότητας ή ασφάλισης) από τις υπηρεσίες ΕΦΚΑ (πρώ-
ην ΟΓΑ) – τοπικοί ανταποκριτές πρώην ΟΓΑ. Ο δασεργάτης, 
εγγεγραµµένος στον ΕΦΚΑ για την εν λόγω δραστηριότητα 
του, πληρεί το κριτήριο της ασφάλισης και προσκοµίζει βεβαί-
ωση από δασικό συνεταιρισµό ότι είναι µέλος του και ασκεί 
δασεργατική δραστηριότητα, συνοδευόµενη από εκτύπωση 
ενιαίου ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης. 
Η αγροτική εκµετάλλευση, όπου απαιτείται σύµφωνα µε το ν. 
3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160) όπως ισχύει, πρέπει να είναι ασφα-
λισµένη στον ΕΛΓΑ. 
 Επίσης: στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης βγ΄ της περί-
πτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 
«Είναι ασφαλισµένος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.» και 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 4389/2016 «Όπου 
στις διατάξεις των νόµων 3874/2010 και 2520/1997 αναφέ-
ρεται η ασφάλιση αγροτών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φο-
ρέα, νοείται η ασφάλισή τους σύµφωνα µε την κείµενη νοµο-
θεσία.» ο ενδιαφερόµενος πληρεί το κριτήριο της ασφάλισης 
εφόσον είναι εγγεγραµµένος στον ΕΦΚΑ µε τις προϋποθέσεις 
ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ ως άνω. Εάν πρόκειται για αλιέα 
θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στον ΕΦΚΑ µε τις προϋπο-
θέσεις ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ ως αλιέας, είτε στο πρώ-
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ην ΝΑΤ ως αλιέας, είτε στο πρώην ΙΚΑ ως αλιέας. (Υπ.Α.Α.Τ, 
Αρ. Πρωτ.: 1289/70109/ 28-06-2017)» 
αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.
 «1. Σύµφωνα µε τη υποπερίπτωση α/αε της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 
94 Α’), που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν.3874/2010 µια από τις βασικές προϋποθέσεις για 
να χαρακτηρισθεί κάποιος ως επαγγελµατίας αγρό-
της είναι να τηρεί λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. 2. Με την παρ. 1 του άρθρου 21 
του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α’), όπως τροποποιή-
θηκε µε την περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. 287 Α’), ορίζεται ότι ειδικά για 
τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από αγροτική επι-
χειρηµατική δραστηριότητα, στα έσοδα από επιχει-
ρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα 
από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτη-
νοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτι-
κών προϊόντων. 3. Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α’), ορίζεται ότι κάθε πρό-
σωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότη-
τα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστη-
µα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύµφωνα µε τα 
λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνι-
κή νοµοθεσία, για τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµι-
κών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύµφωνα 
µε τη φορολογική νοµοθεσία. Για την εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος νόµου, το λογιστικό σύστη-
µα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύ-
νολο και όχι αποσπασµατικά τα επιµέρους συστατικά 
τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλλη-
λότητά τους. 4. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 
του ν.4308/2014 (Φ.Ε.Κ. 251 Α’), όπως ισχύει, ορίζο-
νται οι οντότητες που εφαρµόζουν τις ρυθµίσεις των 
Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων. Συγκεκριµένα, µε 
την περίπτωση γ της εν λόγω παραγράφου συµπε-
ριλαµβάνεται η ετερόρρυθµη εταιρεία, η οµόρρυθµη 
εταιρεία, η ατοµική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότη-
τα που υποχρεούται στην εφαρµογή αυτού του νόµου 
από φορολογική ή άλλη νοµοθετική διάταξη. 5. Σύµ-
φωνα µε τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αγρότες-φυσι-
κά πρόσωπα, ως οντότητες της παραγράφου (2γ) του 
άρθρου 1 του ν.4308/2014 εφόσον αποκτούν εισό-
δηµα από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηρι-
ότητα, καταρχήν εφαρµόζουν τις ρυθµίσεις του νόµου 
αυτού, ήτοι έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Συνε-

πώς την ιδιότητα φυσικού προσώπου ως κατ’ επάγγελ-
µα αγρότη, όπως ορίζεται στο άρθ.65 του 4389/2016, 
έχουν όσοι ασκούν ατοµική αγροτική επιχειρηµατι-
κή δραστηριότητα και έχουν υποχρέωση τήρησης βι-
βλίων, ανεξαρτήτως υπαγωγής αυτών σε καθεστώς 
Φ.Π.Α. και ανεξαρτήτως υποχρέωσης ενηµέρωσης ή 
µη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων). (Αριθ. πρωτ.: 
∆ΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017. Παροχή διευκρινίσεων 
για την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρότη σύµ-
φωνα µε την περ. 1 του άρθ.65 του ν.4389/2016)
«Σύµφωνα µε: το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του ν. 
4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), οι αγρότες ανήκουν στο πε-
δίο εφαρµογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, το 
άρθρο 39 παρ. 1 περ. α΄ του ιδίου νόµου, δίνεται η δυνα-
τότητα στους αγρότες ειδικού καθεστώτος, υπό προϋποθέ-
σεις να µην υπόκεινται στις ρυθµίσεις του εν λόγω νόµου, 
την αριθµ. ΠΟΛ 1007/9-1-2015 «Απαλλαγή από την υπο-
χρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων)των αγρο-
τών και λοιπών περιπτώσεων», αγρότες ενταγµένοι στο κα-
νονικό καθεστώς έχουν τη δυνατότητα υπό προϋποθέσεις 
να µην ενηµερώνουν λογιστικά βιβλία, η πλήρωση της προ-
ϋπόθεσης τήρησης λογιστικών βιβλίων ικανοποιείται µε 
την ένταξη του ενδιαφερόµενου στο κανονικό ή στο ειδι-
κό καθεστώς ΦΠΑ. Αυτό αποδεικνύεται είτε µε τη βεβαί-
ωση έναρξης / µεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου 
από τη ∆ΟΥ, είτε µε την συµπλήρωση της κατάστασης οι-
κονοµικών στοιχείων από επιχειρηµατική δραστηριότητα 
(έντυπο Ε3) των κωδικών 595 «Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ» 
ή 596 «Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ». (Υπ.Α.Α.Τ, Αρ. Πρωτ.: 
1289/70109/ 28-06-2017) »
β) Επαγγελµατίας αγρότης θεωρείται και το απασχο-
λούµενο στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων, 
σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια) ενήλικο φυ-
σικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά: 
βα) Είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας αλιεί-
ας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµµετέχει, µε 
οποιονδήποτε τρόπο, στην εκµετάλλευση επαγγελµατικού 
αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιεί-
ας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή µι-
σθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκµετάλλευσης. Το ως άνω 
φυσικό πρόσωπο ασχολείται µε µία ή περισσότερες εκ των 
ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συ-
νολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαµβάνει από την 
απασχόλησή του αυτή το 50% τουλάχιστον του συνολικού 
ετήσιου εισοδήµατός του.
ββ) Προµηθεύεται ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή µι-
σθωτής επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους καύσιµα 
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θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον 
µία φορά κάθε τρία έτη και
βγ) Είναι ασφαλισµένος, σύµφωνα µε την κείµενη νο-
µοθεσία. Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% 

τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος και 
της προµήθειας καυσίµων θαλάσσης απαιτείται να συ-
ντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευ-
τικών σκαφών ολικού µήκους µέχρι έξι (6) µέτρα.

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΩΝ

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1035/18.3.2016 έγινε δεκτή 
από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η γνωµο-
δότηση 47/2015 του Ν.Σ.Κ. της Α’ τακτικής ολοµέλειας 
του Ν.Σ.Κ. σχετικά µε τη φορολόγηση του εισοδήµατος 
από αλιεύµατα αλιευτικών σκαφών, ολικής χωρητικό-
τητας µέχρι 10 κόρους. Με την γνωµοδότηση αυτή έγι-
ναν δεκτά τα ακόλουθα: 1. Το εισόδηµα από αλιεύµα-
τα αλιευτικών σκαφών, ολικής χωρητικότητας µέχρι 
10 κόρους, φορολογείται βάσει των περί φορολογίας 
πλοίων διατάξεων του ν. 27/1975 (Περί φορολογίας 
πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εµπο-
ρικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλια-
κών επιχειρήσεων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων.») 
και όχι ως εισόδηµα από γεωργική επιχείρηση, κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 40 και 42 του ν. 2238/1994. 2. 
Συνεπώς το εισόδηµα από αλιεύµατα αλιευτικών σκα-
φών ολικής χωρητικότητας µέχρι 10 κόρους φορολο-
γείται βάσει των διατάξεων του ν. 27/1975 και ειδικό-
τερα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόµου 
αυτού, (Φορολογία πλοίων δεύτερης κατηγορίας) και 
όχι µε βάσει τις διατάξεις των άρθρων 40 και 42 του 
ν. 2238/1994 (παλαιού ΚΦΕ) οι οποίες ίσχυαν µέχρι 
31.12.2013. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: το εισό-
δηµα από αλιεύµατα αλιευτικών σκαφών, ολι-
κής χωρητικότητας µέχρι 10 κόρους, φορολογεί-
ται βάσει των περί φορολογίας πλοίων διατάξεων 
του ν. 27/1975 και όχι ως εισόδηµα από γεωργική 
επιχείρηση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 40 και 42 
του ν. 2238/1994. ∆ηλαδή, µέχρι και την 31/12/2013 
δεν έπρεπε να φορολογούνται τα εν λόγω εισοδήµα-
τα βάσει των διατάξεων του ν. 2238/1994, αλλά βά-
σει των διατάξεων του ν. 27/1975 και ειδικότερα µε 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόµου αυτού. Ο ν. 
27/1975 διατήρησε το ιδιάζον σύστηµα φορολόγησης 
των ελληνικών εµπορικών πλοίων, που είχε κατ’αρχάς 
θεσπιστεί µε το ν. 1880/1951. Ο συνταγµατικός νο-
µοθέτης - Σ. 1975 άρθρο 107 παρ.1 εδ. δεύτερο, προ-
σέδωσε αυξηµένη τυπική ισχύ στις διατάξεις του, που 
αφορούν το ως άνω ιδιάζον σύστηµα φορολόγησης. 

Κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 2 παρ. 1 του νό-
µου αυτού, η πρόσοδος, την οποία αποκτά ο πλοιοκτή-
της (υποκείµενο του φόρου), από την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο εκµετάλλευση του πλοίου (αντικείµενο του φό-
ρου), φορολογείται µόνον βάσει των διατάξεων αυτών, 
εξαντλούµενης, µε τη φορολόγηση αυτή, κάθε υποχρέ-
ωσης του από τον σχετικό φόρο εισοδήµατος. Ειδικό-
τερα, όταν η εκµετάλλευση του πλοίου συνίσταται σε 
αλιευτική δραστηριότητα του πλοιοκτήτη, η πρόσοδος 
την οποία αυτός αποκτά από την διάθεση του αλιεύµα-
τος, φορολογείται µόνο βάσει των εν λόγω διατάξεων 
περί φορολογίας πλοίων και όχι ως εισόδηµα από γε-
ωργική επιχείρηση, κατά την προπαρατεθείσα διάταξη 
της παρ. 1 του άρθρου 40 του νόµου 2238/1994 (ΣτΕ 
2989/1997, Ολοµ. ΝΣΚ 328/1980).
Αντίθετα µε τα ανωτέρω, από την έναρξη ισχύος του 
νέου κώδικα φορολογίας εισοδήµατος (ν. 4172/2013), 
ήτοι από 1.1.2014 και µετά, το υπ. Οικονοµικών µέσω 
µιας ατοµικής απάντησης σε ερώτηµα φορολογού-
µενου τοποθετήθηκε ως εξής αναφορικά µε το θέµα: 
«Κάθε συναλλαγή που αποφέρει έσοδα από την παρα-
γωγή αλιευτικών προϊόντων, προσδιορίζει εισόδηµα 
από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του αρ. 21 του ν.4172/2013».
Αναλυτικά η απάντηση έχει ως εξής: Αριθ. πρωτ.: ∆Ε-
ΑΦΑ 1115073 ΕΞ 2016 
Φορολογική αντιµετώπιση εσόδων από την παραγωγή 
αλιευτικών προϊόντων 
Αθήνα, 26 / 07 / 2016. Σχετ. Το από 12.7.2016 ερώ-
τηµά σας: « Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, και όσον 
αφορά στις αρµοδιότητες της υπηρεσίας µας, σας 
ενηµερώνουµε τα εξής: 1. Σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του αρ. 21 του 4172/2013 ειδικά, για τον προσ-
διορισµό του εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηµατικές 
συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την πα-
ραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, 
δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων. 
2. Κατ’ εφαρµογή του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) 
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από 01.01.2014, όσοι αποκτούν εισόδηµα από ατο-
µική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, 
ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται ή όχι από 
την τήρηση βιβλίων που προβλέπονται στην κεί-
µενη νοµοθεσία και την ένταξη τους ή όχι στο 
ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., προσδιορίζουν τα ακα-
θάριστα έσοδα και τα κέρδη τους λογιστικά (µε 
βάση τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία) και σύµ-
φωνα µε τις διατάζεις των άρθρων 21 έως και 28 του 
νέου Κ.Φ.Ε. Επιπρόσθετα, µε την ΠΟΛ.1041/4.2.2015 
έχει διευκρινιστεί ότι οι ασκούντες ατοµική αγροτική 
επιχειρηµατική δραστηριότητα που δεν είναι υπόχρε-
οι και δεν τηρούν βιβλία θα προσδιορίζουν τα κέρδη 
τους µε βάση τα δεδοµένα των φορολογικών στοι-
χείων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθε-
σία, δηλαδή µε λογιστικό τρόπο, και οφείλουν να τη-
ρούν και να διαφυλάσσουν τα στοιχεία αυτά, έως το 
χρόνο παραγραφής. 3. Στην ίδια εγκύκλιο ορίζε-

ται ότι σε περίπτωση που αγρότες, µη υπόχρε-
οι σε έκδοση στοιχείων, έχουν πραγµατοποιήσει 
και λιανικές πωλήσεις, προσθέτουν στα ακαθάρι-
στα έσοδά τους και τις πωλήσεις αυτές που απο-
δεικνύονται είτε µε απλές αποδείξεις είσπραξης, 
είτε µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο. 
4. ∆ιευκρινίζεται τέλος ότι η ανωτέρω διάταξη του άρ-
θρου 21 του ν.4172/2013 δεν έχει υποστεί καµιά τρο-
ποποίηση/κατάργηση όσον αφορά στις δραστηριότη-
τες που στοιχειοθετούν την αγροτική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα για τον Κ.Φ.Ε. Επίσης διευκρινίζεται 
ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν κάνουν καµία διά-
κριση για τον αριθµό τον κόρων των αλιευτικών 
σκαφών. Κάθε συναλλαγή που αποφέρει έσοδα 
από την παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, προσ-
διορίζει εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 
21 του ν.4172/2013 ». 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Οι «αγροτικές επιδοτήσεις », αποτελούν σε αρκετές 
περιπτώσεις ένα σηµαντικό µέρος των συνολικών εσό-
δων της αγροτικής εκµετάλλευσης. Χωρίζονται σε δύο 
µεγάλες κατηγορίες α) Άµεσες ή εισοδηµατικές επι-
δοτήσεις/ενισχύσεις (Πυλώνας 1) και β) Επενδυτικές 
επιδοτήσεις /ενισχύσεις (Πυλώνας 2).
Χειρισµός των « αγροτικών επιδοτήσεων», στα 
φορολογικά έτη 2016 και επόµενα. 
« Ειδικά, για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα, στον προσδιορισµό του κέρ-
δους από επιχειρηµατική δραστηριότητα περιλαµβά-
νονται εκ των άµεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορί-
ζονται, µόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το 
ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) 
ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεµένες ενισχύσεις.» (άρ-
θρο 21, εδ. 2, του Ν. 4172/13, όπως τροποποιήθη-
κε µε το Ν. 4387/2016).
Για την ερµηνεία των ανωτέρω εκδόθηκε η 
ΠΟΛ.1107/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του 
άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’85) και του 
άρθρου 44 του ν.4389/2016, η οποία στο θέµα 
αυτό προέβλεπε τα εξής: «1. Η παρ. 3 του άρθρου 112 
του ν.4387/2016 αντικαθιστά το τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 και ορί-

ζει τον τρόπο φορολόγησης των αγροτικών επιδοτή-
σεων/ενισχύσεων. Συγκεκριµένα, για όσους ασκούν 
ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, κατά 
τον προσδιορισµό του κέρδους τους από επιχειρηµατι-
κή δραστηριότητα, περιλαµβάνονται εκ των άµεσων 
ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργι-
κής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, µόνο η βασι-
κή ενίσχυση καθώς και οι πράσινες και συνδεδεµένες 
ενισχύσεις, κατά το ποσό που αυτές υπερβαίνουν τις 
δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Η προαναφερόµενη 
φορολογική αντιµετώπιση των αγροτικών επιδοτήσε-
ων/ενισχύσεων έχει εφαρµογή για τα εισοδήµατα που 
αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η 
Ιανουαρίου 2016 και εφεξής. ∆ιευκρινίζεται ότι, µε 
τον νέο νόµο δεν επέρχεται καµία µεταβολή στη φο-
ρολογική αντιµετώπιση των αγροτικών αποζηµιώσεων, 
οι οποίες στο σύνολό τους, εξακολουθούν να µην περι-
λαµβάνονται στον προσδιορισµό του κέρδους από επι-
χειρηµατική δραστηριότητα.»

●●●
Αγροτικές αποζηµιώσεις (απαλλαγή φορολόγησης)
Οι Αγροτικές αποζηµιώσεις, στο σύνολό τους, εξακολου-
θούν να µην περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του κέρ-
δους (είναι δηλαδή αφορολόγητες).
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Συνοπτικός Πίνακας κατ΄ είδος Επιδότησης/Αποζηµίωσης και τρόπος φορολογίας

ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆. Ε3 
(2016)

ΚΩ∆. Ε3 
(2017-18)

Λαµβάνονται υπόψη 
ή όχι στα φορολογητέα έσοδα

 Τύχη του ποσού που 
δεν περιλαµβάνεται στα έσοδα

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ   

 909 .070 Όχι ∆εν µεταφέρεται στον Κωδ. 659-660 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ    

ΠΥΛΩΝΑΣ 1     

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 901 .071 Ναι ∆εν υπάρχει υπόλοιπο προς µεταφορά

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 902 .072
Ναι - Μόνο εφόσον το ποσό 
υπερβαίνει τις 12.000

Μεταφέρεται στον Κωδ. 659-660, κατά 
το ποσό που δεν περιλαµβάνεται στα 
έσοδα. (δηλαδή µέχρι του ποσού των 
12.000,00€).ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 903 .073

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 907 .074 Όχι ∆εν µεταφέρεται στον Κωδ. 659-660 / 
Είναι µειωτικό της αξίας των παγίων

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 908 .075 Όχι Μεταφέρεται στον Κωδ. 659-660

ΠΥΛΩΝΑΣ 2     

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 910 .076 Όχι ∆εν µεταφέρεται στον Κωδ. 659-660 / 
Είναι µειωτικό της αξίας των παγίων

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 911 .077 Όχι Μεταφέρεται στον Κωδ. 659-660.

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 912 .078 Όχι Μεταφέρεται στον Κωδ. 659-660 (*).

ΑΛΙΕΙΣ     

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 913 .079 Όχι ∆εν µεταφέρεται στον Κωδ. 659-660 / 
Είναι µειωτικό της αξίας των παγίων

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 914 .080 Όχι Μεταφέρεται στον Κωδ. 659-660

Σηµείωση: Τα ποσά που µεταφέρονται στους κωδικούς 659-660, του Εντύπου Ε1 (φορολογική δήλωση), υπόκεινται µόνο σε 
«εισφορά αλληλεγγύης» και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την δικαιολόγηση των τεκµηρίων. 

5. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το εισόδηµα από « αγροτική δραστηριότητα», εφόσον ξε-
περνά τις 12.000 ευρώ (συναθροιζόµενο µε τα άλλα ει-
σοδήµατα του φορολογουµένου) και τις τυχόν επιδοτήσεις 
που δεν φορολογούνται, αλλά υπόκεινται σε «εισφορά αλ-

ληλεγγύης», φορολογείται µε βάση την κλίµακα φόρου ει-
σφοράς αλληλεγγύης. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που 
επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδηµα υπολογίζεται µε 
την ακόλουθη κλίµακα: 

Εισόδηµα Εισφορά Αλληλεγγύης

0 – 12.000 0%

12.001 - 20.000 2,20%

20.001 - 30.000 5,00%

30.001 - 40.000 6,50%

40.001 - 65.000 7,50%

65.001 - 220.000 9,00%

>220.000 10,00%

6. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  
∆ΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Υποβολή µέχρι και την 30ή Ιουνίου του επόµενου φορολογικού έτους
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Η δήλωση υποβάλλεται µέχρι και την 30ή Ιουνίου του 
αµέσως επόµενου φορολογικού έτους.
Φέτος το taxis άνοιξε νωρίτερα από κάθε άλλη φορά 
τη δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων (29/3/19) 
και µέχρι στιγµής, παρ’ όλα τα προβλήµατα που υπήρξαν 
στην αρχή, διαπιστώνεται ικανοποιητική ροή υποβολής.
Tα τελευταία χρόνια δίδονται κάποιες χρονικές παρατάσεις, 
µη δυνάµενες να ξεπεράσουν το χρόνο καταβολής 
της 1ης δόσης του φόρου εισοδήµατος (31/7).

●●●

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 3 ισόποσες δι-
µηνιαίες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του 
µηνός Ιουλίου, Σεπτεµβρίου και Νοεµβρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
∆εν υπάρχει έκπτωση (όπως παλιότερα), σε περίπτωση 
εφάπαξ πληρωµής, του φόρου.

7. ΕΣΟ∆Α ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων, µιας «αγροτικής εκ-
µετάλλευσης» είναι: 
1. Τιµολόγια πώλησης: τα εκδίδουν οι αγρότες του κα-
νονικού καθεστώτος προς τους πελάτες χονδρικής – 
αγοραστές των προϊόντων τους. 
2. Τιµολόγια αγοράς: τα εκδίδουν οι επιχειρήσεις οι 
οποίες αγοράζουν προϊόντα από τους αγρότες του ειδι-
κού καθεστώτος.
3. Αποδείξεις λιανικής και ‘’Ζ’’ ταµειακής µηχανής: 
οι παραγωγοί αγρότες (και του ειδικού και του κανονικού 
καθεστώτος), προκειµένου να διαθέσουν τα προϊόντα πα-
ραγωγής τους στις λαϊκές αγορές, χρησιµοποιούν φορο-
λογική ταµειακή µηχανή. 
4. Εκκαθαρίσεις για λογαριασµό αγροτών από συ-
νεταιρισµούς, οµάδες παραγωγών κλπ: Σε κάθε πε-
ρίπτωση (είτε πρόκειται για αγρότη του ειδικού είτε 
του κανονικού καθεστώτος), οι εκκαθαρίσεις εκδίδο-

νται από το Συνεταιρισµό ή την οµάδα παραγωγών, 
προς τα µέλη τους και αποτελεί το παραστατικό πώ-
λησης για όλους. 
5. Τιµολόγιο «αυτοτιµολόγησης», που εκδίδει ο αγο-
ραστής για λογαριασµό του αγρότη: Αφορά τους αγρό-
τες του κανονικού καθεστώτος. Το τιµολόγιο αυτοτιµο-
λόγησης έχει την ίδια ακριβώς χρήση µε το τιµολόγιο 
πώλησης που εκδίδει ο αγρότης. 
6. Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ), για υπη-
ρεσίες: Τα Τ.Π.Υ. τα εκδίδουν οι αγρότες οι οποίοι µε τα 
µηχανήµατά τους παρέχουν υπηρεσίες σε άλλους αγρό-
τες, π.χ. όργωµα, σπορά, ψεκασµό, συλλογή βάµβακος, 
συλλογή τοµάτας, θερισµός δηµητριακών κλπ. 
7. «Αποδείξεις είσπραξης» ή « ειδικό στοιχείο» (από 
1/1/2017): Κατά την πώληση από αγρότες του «ειδικού 
καθεστώτος», σε ιδιώτες ή σε αγρότες του ειδικού καθε-
στώτος επίσης. 

●●●
Σύνοψη Κατηγοριών Εσόδων

Είδος εσόδων της  
«αγροτικής εκµετάλλευσης»

Περιλαµβάνεται ή όχι 
στα φορολογητέα 
έσοδα

Στοιχείο που εκδίδεται από τους 
αγρότες του κανονικού καθεστώ-
τος Φ.Π.Α.

Στοιχείο που εκδίδεται από τους 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος 
Φ.Π.Α.

Πωλήσεις αγροτικών  
προϊόντων (χονδρικώς)

Ναι. Τιµολόγιο Πώλησης
∆εν 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 Εκκαθάριση

Πωλήσεις υπηρεσιών µε αγροτικά 
µηχανήµατα

Ναι. Τιµολόγιο Παροχής υπηρεσιών
«Τιµολόγιο Αγοράς » που εκδίδεται 
από τον αγοραστή ή «Ειδικό στοιχείο »

Αγροτικές Επιδοτήσεις
Ναι/’Όχι (Κατά περί-
πτωση).

∆εν υποχρεούται 
στην έκδοση παραστατικού

∆εν υποχρεούται στην έκδοση παρα-
στατικού

Αγροτικές Αποζηµιώσεις. Όχι.
∆εν υποχρεούται  
στην έκδοση παραστατικού

∆εν υποχρεούται στην έκδοση  
παραστατικού
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Επιστροφή Φ.Π.Α, στους Αγρότες 
του Ειδικού Καθεστώτος 

Όχι. ------
∆εν υποχρεούται στην έκδοση παρα-
στατικού

Επιστροφή Ειδικού Φόρου 
Πετρελαίου.

Ναι [ Σε µείωση των 
εξόδων ή ως «Λοιπά 
έσοδα» ].

∆εν υποχρεούται  
στην έκδοση παραστατικού

∆εν υποχρεούται στην έκδοση παρα-
στατικού

Πωλήσεις Παγίων της «αγροτικής 
εκµετάλλευσης»

Ναι (Η αξία πώλησης 
µείον η αναπόσβεστη 
αξία του παγίου).

Τιµολόγιο Πώλησης
∆εν εκδίδεται [ Εκδίδει ο αγοραστής 
«Τιµολόγιο Αγοράς »

Έσοδα από διανοµή 
«Πλεονάσµατος» Συνεταιρισµού

Ναι. Ως εισόδηµα από 
επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα

Σχετική βεβαίωση του Συνεταιρι-
σµού 

Σχετική βεβαίωση του Συνεταιρισµού 

Μεταβίβαση «∆ικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης»

Ναι. [ ∆εν έχει διευ-
κρινιστεί το είδος του 
εισοδήµατος ]. 

∆είτε αναλυτικά στο βιβλίο: «Φο-
ρολογικός και Λογιστικός Σύµβου-
λος του Αγρότη 2018»

∆είτε αναλυτικά στο βιβλίο: « Φορολο-
γικός και Λογιστικός Σύµβουλος του 
Αγρότη 2018»

●●●
Ιδιόχρηση ακινήτων.
Σύµφωνα µε δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 
του Ν. 4172/2013, ισχύουν τα εξής: « Ειδικά για τους 
ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα 
δεν υπολογίζεται τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίη-
ση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συ-
ζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται 
λιβάδια, καλλιεργήσιµες γαίες, βοσκήσιµες γαίες, και κάθε 
είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται 
για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής ». 
Αυτό σηµαίνει ότι όσοι αγρότες χρησιµοποιούν τα 
χωράφια τους για την καλλιέργειά τους δεν προ-
βλέπεται να υπολογίσουν ποσό ιδιόχρησης, ούτε για 
τα αγροτεµάχια, ούτε για τα κτίρια (αποθήκες, ξη-
ραντήρια, φούρνοι για καπνά, συσκευαστήρια κλπ).
■ Παράδειγµα 1ο: Έστω ένας κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότης παραχωρεί δωρεάν 50 στρέµµατα στα παιδιά του 
ή στη σύζυγο του για καλλιέργεια. Τα αγροτεµάχια αυτά 
πρέπει να αναγραφούν στο έντυπο Ε-2, αλλά δεν υπολο-
γίζουµε το 3% της αντικειµενικής αξίας ως τεκµαρ-
τό εισόδηµα.
■ Παράδειγµα 2ο: Έστω ένας συνταξιούχος του ΟΓΑ 

ο οποίος παραχωρεί δωρεάν 50 στρέµµατα στα παιδιά ή 
τη σύζυγο του. Τα αγροτεµάχια τα αναγράφουµε στο Ε-2 
και υπολογίζουµε το 3% της αντικειµενικής αξίας 
ως τεκµαρτό εισόδηµα. Το ποσό της αντικειµενικής αξί-
ας δυστυχώς δεν υπάρχει στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, 
οπότε θα πρέπει να γίνει υπολογισµός µε το ΑΑΓης, είτε 
µε « ηλεκτρονικό πρόγραµµα υπολογισµού» αξίας ακινή-
των, είτε µε υπολογισµό από συµβολαιογράφο.
Σε κάθε περίπτωση, ο νόµος ορίζει ότι δεν υπολογίζου-
µε τεκµαρτό εισόδηµα από δωρεάν παραχώρηση, όταν 
ο ιδιοκτήτης που παραχωρεί τα αγροτεµάχια, ασκεί 
αγροτική δραστηριότητα.

●●●
Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», µπορείτε να δείτε: 
«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΕΣΟ∆ΩΝ «ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», ο οποίος µπορεί να χρη-
σιµεύσει και ως « Πίνακας ελέγχου (Check list) » των 
Εσόδων που πρέπει να προσκοµίσουν οι Αγρότες στους 
Λογιστές τους.
Επίσης αναλυτικά για τις δαπάνες µπορείτε να δείτε 
στο βιβλίο: « Φορολογικός και Λογιστικός Σύµβουλος 
του Αγρότη 2018 »

8. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

« Εκπίπτουν οι δαπάνες που: 
α) πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχεί-
ρησης ή κατά τις συνήθεις εµπορικές συναλλαγές 
της. Συγκεκριµένα, στις δαπάνες της περίπτωσης αυτής 
εµπίπτει κάθε δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από τον 
επιχειρηµατία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξάρτητα 
εάν αυτή πραγµατοποιείται δυνάµει νόµιµης ή συµβατικής 
υποχρέωσης, για την επίτευξη του επιχειρηµατικού σκο-

πού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης 
της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της 
οικονοµικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εµπορι-
κές συναλλαγές της και µπορεί να συµβάλλει στη δηµιουρ-
γία εισοδήµατος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των 
εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήµατος της (ΣτΕ 
2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. ∆εν επιτρέπεται, δε, στη 
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φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιµότητα και το προ-
σήκον µέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013, ΣτΕ 
1729/2013, ΣτΕ 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται 
ρητά και ειδικά στο νόµο (π.χ. ενδοοµιλικές συναλλαγές).
 β) αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή, η αξία 
της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της 
αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η 
Φορολογική ∆ιοίκηση. Ως προς την έννοια της πραγµα-
τικής συναλλαγής, διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες δεν πρέ-
πει να είναι εικονικές ή µερικώς εικονικές ή ανύπαρκτες, 
όπως ενδεικτικά είναι η δαπάνη που δεν έχει πραγµατο-
ποιηθεί 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. Το αν η αξία 
της συναλλαγής είναι ανώτερη ή κατώτερη της αγοραίας 
(αρχή των ίσων αποστάσεων) είναι θέµα πραγµατικό. ∆ι-
ευκρινίζεται ότι αυτή εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση 
των ενδοοµιλικών συναλλαγών, κατά τα ειδικότερα οριζό-
µενα στο άρθρο 50 του Κ.Φ.Ε.
γ) εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της 
επιχείρησης την περίοδο που πραγµατοποιούνται και 
αποδεικνύονται µε κατάλληλα δικαιολογητικά. 
Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φο-
ρολογικών στοιχείων, θα λαµβάνονται υπόψη και επικυ-
ρωµένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον 
εκδότη τους. 
Σηµειώνεται ότι εφόσον πρόκειται για επιχείρηση η 
οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4308/2014 
δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων [ π.χ αγρό-
τες του ειδικού καθεστώτος ], 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 σύµφω-
να µε την ΠΟΛ.1007/9.1.2015 Απόφαση ΓΓ∆Ε).
Αναφορικά µε το χρόνο έκπτωσής τους, αυτές εκ-
πίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολο-
γικού έτους το οποίο αφορούν, µε την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτω-
σης ασφαλιστικών εισφορών, κ.λπ.). Οι δαπάνες 
των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαµβάνο-
νται έως την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού 
και αφορούν την κλειόµενη χρήση επίσης εκπίπτουν από 
τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν » (ΠΟΛ. 
1113/2.6.2015. (ΦΕΚ 167Α’))
Κατά συνέπεια, ο κανόνας που εισάγεται είναι ότι όποια δα-

πάνη πληροί τα ανωτέρω κριτήρια του και συγχρόνως δεν 
εµπίπτει στον περιοριστικό κατάλογο των µη εκπιπτόµενων 
δαπανών του άρθρου 23 του Ν.4172/2013, εκπίπτει.

●●●
Μια δαπάνη για να είναι φορολογικά αναγνωρίσιµη, δεν 
χρειάζεται να έχει ως δικαιολογητικό αποκλειστικά και 
µόνο τιµολόγιο. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε παραστατι-
κό, αρκεί να είναι το προβλεπόµενο από την φορολογική 
Νοµοθεσία.
Οι κυριότερες κατηγορίες εξόδων και αγορών, 
µιας «αγροτικής εκµετάλλευσης», είναι: 
● Ασφαλιστικές εισφορές του Αγρότη στον ΟΓΑ.
Οι Εισφορές ΕΦΚΑ/ΟΓΑ του αγρότη είναι έξοδο,κατα-
χωρείται στα βιβλία και εκπίπτει φορολογικά, µόνο το 
ποσό που πληρώθηκε µέσα στο έτος ή εµπρόθεσµα στο 
επόµενο έτος και αφορούσε το προηγούµενο έτος. 
Σε περίπτωση που έχουµε υπαχθεί σε « ρύθµιση οφειλών 
», έχουµε το δικαίωµα να αναγνωρίσουµε φορολογικά ως 
δαπάνη του έτους, όποιες από τις «ρυθµισµένες εισφορές», 
πληρώσαµε στο έτος (χωρίς βέβαια το µέρος που αφορά 
πρόστιµα και προσαυξήσεις, γιατί δεν αναγνωρίζονται φο-
ρολογικά). Εννοείται βέβαια ότι οι εισφορές, που δεν είχαν 
πληρωθεί αλλά ρυθµίστηκαν, δεν είχαν εκπέσει φορολογι-
κά στο έτος που αφορούσαν.

● Αµοιβές εργατών µε εργόσηµο 
και µε ασφάλιση σε ΕΦΚΑ/Ι.Κ.Α.
Η δαπάνη αγοράς του εργόσηµου εκπίπτεται ολόκληρη, 
γιατί η συνολική αξία του, στην οποία εµπεριέχονται και 
ασφαλιστικές εισφορές, καταβάλλεται από την αγροτική 
επιχείρηση. Για την αναγνώριση των εξόδων των εργατών 
χρειάζεται η ασφάλιση αυτών, η οποία βέβαια είναι υπο-
χρεωτική και από τις διατάξεις της ασφαλιστικής Νοµο-
θεσίας. Η ασφάλιση των εργατών γης (ηµεδαπών και αλ-
λοδαπών (εκτός από την περίπτωση των « µετακλητών»), 
γίνεται µέσω της διαδικασίας καταβολής του εργόσηµου. 
Οι αγρότες δεν είναι υποχρεωµένοι, για τους εργάτες γης 
που απασχόλησαν, να στείλουν αρχείο βεβαιώσεων, γιατί 
αυτό είναι υποχρέωση του ασφαλιστικού φορέα. 
Προσοχή: Η ασφάλιση µε την διαδικασία του εργόση-
µου, δεν µπορεί να γίνει σε όλους τους εργαζοµένους 
στις «αγροτικές εκµεταλλεύσεις», αλλά µόνο για τους 
εργάτες γης.
Υπάρχουν κατηγορίες εργαζοµένων στις αγροτικές εκµε-
ταλλεύσεις, (π.χ εργαζόµενοι σε στάβλους, στην αλιεία, οι 
« µετακλητοί» κ.λπ) οι οποίοι δεν µπορούν να ασφαλιστούν 
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µε την διαδικασία του εργοσήµου. Η ασφάλιση µέσω ερ-
γοσήµου είναι η πλέον επιθυµητή γιατί έχει και τις χαµη-
λότερες ασφαλιστικές εισφορές (10% στο σύνολο). Σχετι-
κά µε διαδικασία καταχώρησης της δαπάνης, συντάσσουµε 
« µισθοδοτικές καταστάσεις » και καταχωρούµε ανάλογα 
όπως στις άλλες επιχειρήσεις.

● Αµοιβές των µελών της αγροτικής εκµετάλλευσης. 
Στον ΟΓΑ ασφαλίζονται υποχρεωτικά και οι δύο σύζυγοι 
(παρότι η « αγροτική εκµετάλλευση», φορολογικά ανήκει 
µόνο στον έναν από τους συζύγους), εφόσον απασχολού-
νται σε εργασίες, οι οποίες υπάγονται στην ασφάλιση του 
ΟΓΑ. 
∆εν υπάρχει έως τώρα, σχετική φορολογική διάταξη, 
σχετικά µε την φορολογική αναγνώριση των « ασφαλι-
στικών εισφορών », αλλά και της «τεκµαρτής αµοιβής» 
της εργασίας των ενήλικων και ασφαλισµένων στον 
Ο.Γ.Α, µελών της οικογένειας του Αγρότη.
Αρκετοί Αγρότες, κυρίως στα προηγούµενα έτη, για να «κα-
τοχυρώσουν» ανάλογη δαπάνη, αγόραζαν εργόσηµα για 
την σύζυγό τους. Οι ασφαλιστικές εισφορές όµως, που θα 
πληρωθούν στην περίπτωση αυτή για τη σύζυγο (το 10% 
του εργόσηµου), δεν συµψηφίζονται µε τις ασφαλιστικές ει-
σφορές που πληρώνει ως ασφαλισµένη, σύµφωνα µε οδη-
γίες που έχει εκδώσει ο ΟΓΑ. 
Σχετικά µε την φορολογική αναγνώριση της δαπάνης 
αυτής, οι απόψεις διίστανται. Κατά την άποψή µας η 
δαπάνη αγοράς εργοσήµου στην γυναίκα ή το παιδί 
του Αγρότη, αναγνωρίζεται φορολογικά.
Τέλος στο άρθρο 42 «Ειδικό παράβολο ασφαλιστι-
κής κάλυψης αγρεργατών», του Ν. 4387 /2016, 
προβλέπονται τα εξής: «..β. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την 
προσµέτρηση των δαπανών που προκύπτουν από το 
παράβολο στα έξοδα των αγροτών, για τον υπολογι-
σµό του φορολογητέου εισοδήµατός τους, και κάθε 
άλλο σχετικό θέµα ».
Μέχρι στιγµής δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση.

● Αγορές αγροτικών εφοδίων (λιπάσµατα, 
φυτοφάρµακα, ζωοτροφές, κ.λ.π).
Είναι η κυριότερη κατηγορία δαπανών και εκπίπτει 
εφόσον υπάρχει το τιµολόγιο του προµηθευτή και εφό-
σον η αξία του τιµολογίου (χωρίς το Φ.Π.Α), είναι µεγα-
λύτερη από 500 ευρώ τότε η πληρωµή του πρέπει να 

γίνει µε τη χρήση τραπεζικού µέσου πληρωµής (κατά-
θεση σε τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή ή επι-
ταγή ή πιστωτική κάρτα).
Για επαναλαµβανόµενες αγορές από σηµαντικούς 
προµηθευτές, καλό θα είναι να ζητείται, η καρτέλα 
που τηρεί (εφόσον φυσικά τηρεί) ο προµηθευτής του 
Αγρότη, ώστε να γίνει έλεγχος ότι υπάρχουν όλα τα 
παραστατικά. 

● Αγορές σπόρων και φυτών.
Καταρχήν, πρέπει να προβούµε στον χαρακτηρισµό της 
αγοράς. ∆ηλαδή αν είναι Πάγιο (αφορά πολυετή καλλιέρ-
γεια) ή Έξοδο (αφορά µονοετή καλλιέργεια). 
Αν είναι πάγιο, το καταχωρούµε στο « Μητρώο Παγί-
ων» και στο τέλος του έτους διενεργούµε τις ανάλογες 
ετήσιες αποσβέσεις, οι οποίες και λαµβάνονται υπόψη 
στον προσδιορισµό του αποτελέσµατος. Αν είναι έξο-
δο, το καταχωρούµε στα έξοδα και λαµβάνονται υπόψη 
στον προσδιορισµό του αποτελέσµατος.

● Αγορές ζώων για αναπαραγωγή ή γαλακτοπαρα-
γωγή και αγορές ζώων για εκτροφή και πώληση.
Καταρχήν, πρέπει να προβούµε στον χαρακτηρισµό της 
αγοράς. ∆ηλαδή αν είναι Πάγιο (αφορά αγορά ζώων για 
αναπαραγωγή ή γαλακτοπαραγωγή) ή Απόθεµα/Έξοδο 
(αφορά αγορές ζώων για εκτροφή και πώληση). 
Αν είναι πάγιο, το καταχωρούµε στο « Μητρώο Παγί-
ων» και στο τέλος του έτους διενεργούµε τις ανάλογες 
ετήσιες αποσβέσεις, οι οποίες και λαµβάνονται υπόψη 
στον προσδιορισµό του αποτελέσµατος. Σε περίπτωση 
πώλησης ενός ζώου, που έχει χαρακτηριστεί ως πάγιο, 
διενεργούµε την σχετική « λογιστική εκκαθάριση» και 
υπολογίζουµε το κέρδος ή τη ζηµιά. Αν είναι Απόθε-
µα/Έξοδο, το καταχωρούµε στα έξοδα (εφόσον δεν 
διενεργούµε απογραφή) ή στις αγορές (εφόσον δεν 
διενεργούµε απογραφή) και λαµβάνονται υπόψη στον 
προσδιορισµό του αποτελέσµατος, κατά τα ισχύοντα.

● Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών (όργωµα, ράντισµα, 
µηχανική συλλογή καρπών, κ.λ.π).
Συνήθως οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από έναν 
Αγρότη που κατέχει τον κατάλληλο µηχανολογικό εξο-
πλισµό, σε ένα άλλον Αγρότη που δεν κατέχει τον κα-
τάλληλο µηχανολογικό εξοπλισµό. Στην πράξη παρατη-
ρούνται περιπτώσεις, όπου για τις υπηρεσίες αυτές, δεν 
εκδίδονται τα σχετικά τιµολόγια. Σε ενδεχόµενο φορο-
λογικό έλεγχο, θα προκύψει θέµα πραγµατικών γεγονό-
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των (π.χ, πως συλλέχθηκε η παραγωγή, αφού ο αγρότης 
δεν διέθετε το αντίστοιχο µηχάνηµα).

● Αµοιβές λογιστών, γεωπόνων,
δικηγόρων & συµβούλων. 
Οι αµοιβές αυτές αναγνωρίζονται φορολογικά ως έξο-
δα. Πρέπει όµως κάθε φορά να εξετάζουµε την υποχρέ-
ωση ή όχι, παρακράτησης φόρου εισοδήµατος, για τις 
αµοιβές που δίνουµε στα πρόσωπα αυτά.

●Έξοδα ενοικίων ακινήτων - Μισθωτήρια.
Η δαπάνη καταχωρείται (ανεξάρτητα αν πληρώθηκε ή όχι) 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο συµφωνητικό που υπάρχει 
µεταξύ του ιδιοκτήτη και του µισθωτή και όχι µε βάση την 
πληρωµή της, η οποία µπορεί να γίνει και χωρίς τραπεζικό 
τρόπο. Η λήψη «απόδειξης πληρωµής» είναι αυτή που καλύ-
πτει τον «ενοικιαστή» στις περιπτώσεις που κάποιος ιδιοκτή-
της απαιτήσει ξανά το µίσθωµα. 

● Μίσθωση µηχανηµάτων. 
 Καταρχάς πρέπει να διακρίνουµε, το είδος της µίσθωσης. 
Σηµειώνουµε ότι οι µισθώσεις, χαρακτηρίζονται ως εξής: 
α) Χρηµατοδοτική µίσθωση (finance lease): Η µίσθωση 
η οποία µεταφέρει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη που προκύπτουν από την ιδιοκτησία ενός περιουσια-
κού στοιχείου. Ο τίτλος ιδιοκτησίας µπορεί τελικά είτε να µε-
ταβιβάζεται είτε όχι. β) Λειτουργική µίσθωση (operating 
lease): Μια µίσθωση που δεν είναι χρηµατοδοτική. 
Αν έχουµε «Λειτουργική µίσθωση», το µίσθωµα κατα-
χωρείται στα έξοδα. Αν έχουµε «Χρηµατοδοτική µίσθω-
ση», η αξία του µισθωµένου καταχωρείται ως «πάγιο» 
και ως « δάνειο» και στα έξοδα καταχωρούνται οι ετήσι-
ες αποσβέσεις και οι τόκοι του δανείου.

● Ασφάλιστρα αγροτικής παραγωγής. 
Τα ασφάλιστρα της αγροτικής παραγωγής, τα οποία κα-
ταβάλλονται στον ΕΛ.Γ.Α, θεωρούνται δαπάνη και άρα 
µειώνουν το φορολογητέο αποτέλεσµα. Ως έξοδο ασφά-
λισης λαµβάνουµε υπόψη το σύνολο της δαπάνης που 
έχει υπολογισθεί, ανεξάρτητα από το πότε εξοφλήθηκε 
από τον παραγωγό. Από το site: www.elga.gr επιλέγου-
µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και µε τους κωδικούς του 
TAXISNET µπαίνουµε στις αιτήσεις όπου εκεί υπάρχουν 
αρκετές επιλογές, τις οποίες µπορούµε να χρησιµοποι-
ήσουµε προς ενηµέρωση. Η επιλογή µας είναι ενιαία 
δήλωση καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛΓΑ, η οποία 
απεικονίζει στην 1η σελίδα, το σύνολο της ασφαλι-

στικής εισφοράς, µε την οποία έχει χρεωθεί ο αγρό-
της. Μα ενδιαφέρει το σύνολο της χρέωσης και όχι 
ο χρόνος ή ο τρόπος εξόφλησης της.

● Τ.Π.Υ., από την εταιρεία που συνέταξε την δήλωση 
του Ο.Σ.∆.Ε.
Η δήλωση Ο.Σ.∆.Ε., συντάσσεται από εξειδικευµένες και 
εγκεκριµένες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιχειρήσεις. 

● Ασφαλιστήρια µηχανηµάτων και αγροτικών µετα-
φορικών µέσων.
Όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των µηχανηµάτων είναι 
έξοδα και εκπίπτουν φορολογικά. Προϋπόθεση είναι στο 
Μητρώο παγίων της κάθε γεωργικής επιχείρησης να έχουν 
καταχωρηθεί όλα τα µηχανήµατα και βέβαια η άδεια να εί-
ναι στον ίδιο αγρότη και όχι σε κάποιον άλλον συγγενή ή 
τρίτο πρόσωπο. Να επισηµάνουµε εδώ, επειδή τα συµβόλαια 
είναι συνήθως 6µηνα ή ετήσια, ότι περιλαµβάνουν δύο χρή-
σεις και ως εκ τούτου θα πρέπει να κάνουµε επιµερισµό της 
δαπάνης ανάλογα µε το διάστηµα ασφάλισης.

● ∆απάνη αγοράς καυσίµων.
(1) Απαιτούµενα παραστατικά

Μια συνηθισµένη δαπάνη των αγροτικών εκµεταλλεύσε-
ων (πετρέλαιο, βενζίνη κ.λ.π), η οποία αναγνωρίζεται φο-
ρολογικά. Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1091/14-6-2010, για τις 
µεµονωµένες (παράδοση από αντλία) χονδρικές πωλήσεις 
πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης σε επαγγελµατίες (αγρό-
τες, φορτηγά, ΤΑΞΙ, κλπ), έως και τριακόσια (300) ευρώ 
ανά συναλλαγή γίνεται δεκτό να εκδίδεται σε κάθε περί-
πτωση Α.Λ.Π. και στο πίσω µέρος αυτής να τίθεται η σφρα-
γίδα του εκδότη της και αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφο-
ρίας του εφοδιαζόµενου µε καύσιµα οχήµατος, οι δε λήπτες 
- επιτηδευµατίες για τα φορολογικά τους δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις κάνουν χρήση των παραπάνω Α.Λ.Π. οι οποί-
ες υπέχουν θέση τιµολογίου. Για τις χονδρικές πωλήσεις 
πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης άνω των τριακοσίων (300) 
ευρώ ανά συναλλαγή, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση Τιµο-
λόγιο. [Αναµένεται διάταξη που θα αλλάζει τον τρόπο έκδο-
σης του παραστατικού δαπάνης των καυσίµων, υποχρέωσης 
αναγραφής ηλεκτρονικά του ΑΦΜ και του αρ. κυκλοφορίας 
οχήµατος από τον πρατηριούχο, πριν την έκδοση της]

(2) Εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης φορολογικών
παραστατικών
«20. Ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης φορο-
λογικών παραστατικών, για τις µεµονωµένες πωλήσεις 
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καυσίµων από πρατήρια υγρών καυσίµων προς επαγ-
γελµατίες; Για αξία συναλλαγής µέχρι 300 ευρώ 
εκδίδεται: 
- απόδειξη εσόδου (από το σύστηµα εισροών - εκρο-
ών), στην οποία, κατά την έκδοσή της, µε πληκτρολό-
γηση µέσω του λογισµικού του συστήµατος εισροών 
- εκροών, αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας του 
οχήµατος του αντισυµβαλλόµενου επαγγελµατία, είτε 
- απόδειξη εσόδου (από το σύστηµα εισροών - εκρο-
ών), η οποία δεν αντικαθίσταται µε τιµολόγιο, στο πίσω 
µέρος δε αυτής τίθεται η σφραγίδα του εκδότη της 
και αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας του εφοδι-
αζόµενου µε καύσιµα οχήµατος, είτε - τιµολόγιο, στο 
οποίο θα επισυνάπτεται η αυτόµατα εκδιδόµενη από-
δειξη εσόδου (στην οποία προφανώς δεν αναγράφεται 
ο αριθµός κυκλοφορίας και ο Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλ-
λόµενου επαγγελµατία) και στο οποίο (τιµολόγιο) ανα-
γράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση της 
αριθµ απόδειξης εσόδου».
Για αξία συναλλαγής άνω των 300 ευρώ εκδί-
δεται: - απόδειξη εσόδου (από το σύστηµα εισροών 
- εκροών) στην οποία, κατά την έκδοσή της, µε πλη-
κτρολόγηση µέσω του λογισµικού του συστήµατος 
εισροών - εκροών, αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφο-
ρίας του οχήµατος του αντισυµβαλλόµενου επαγγελ-
µατία, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου 
επαγγελµατία, είτε - τιµολόγιο, στο οποίο θα επισυνά-
πτεται η αυτόµατα εκδιδόµενη απόδειξη εσόδου (στην 
οποία προφανώς δεν αναγράφεται ο αριθµός κυκλο-
φορίας και ο Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου επαγ-
γελµατία) και στο οποίο (τιµολόγιο) αναγράφεται η 
φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση της αριθµ από-
δειξης εσόδου.
(3) ∆απάνη καυσίµων και « συνάφεια » 
Το ύψος του ποσού της δαπάνης των καυσίµων, πρέπει 
να βρίσκεται σε « συνάφεια », µε την έκταση των καλ-
λιεργειών και την χρήση των µηχανηµάτων, που έχει 
στην κατοχή του, ο Αγρότης (το βάρος της απόδειξης 
το φέρει ο ίδιος σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου).
(4) ∆απάνη καυσίµων και Φ.Π.Α 
Ο Φ.Π.Α των καυσίµων (είτε πετρελαίου, είτε βενζί-
νης), αρκεί η χρήση τους να γίνεται από αγροτικά µη-
χανήµατα, αναγνωρίζεται ως Φ.Π.Α εισροών, για τους 
Αγρότες του « κανονικού καθεστώτος». Ο Φ.Π.Α των 
καυσίµων (και γενικά ο Φ.Π.Α των εξόδων), δεν ανα-
γνωρίζεται ως έξοδο, για τους Αγρότες του « ειδικού 
καθεστώτος». [Υφίσταται διάσταση απόψεων και στο 

θέµα αυτό, δηλαδή η αναγνώριση ή όχι του ΦΠΑ των 
δαπανών στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος]. 

● ∆απάνη Ηλεκτρικού Ρεύµατος.
Τα περισσότερα χωράφια που ποτίζονται µε αρδευ-
τικά συστήµατα, έχουν ως κόστος τη ∆ΕΗ που πλη-
ρώνουν. Η καταχώριση της δαπάνης στο φορολογικό 
έτος γίνεται µε βάση την περίοδο κατανάλωσης που 
αναγράφεται στον λογαριασµό της ∆.Ε.Η. Σε πολλές 
περιπτώσεις από το ίδιο αρδευτικό ποτίζουν παραπά-
νω του ενός παραγωγοί. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
κατανοµή γίνεται από τους ίδιους του παραγωγούς, 
ανάλογα µε τα στρέµµατα που ποτίζει ο καθένας. Θα 
πρέπει να πάρουν όλοι από ένα αντίγραφο του λογα-
ριασµού της ∆ΕΗ και θα καταχωρίσουν την αναλογία 
του εξόδου στα βιβλία τους. 

● ∆απάνες άρδευσης - Τοπικοί Οργανισµοί Εγγείων
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)
Παραστατικό δαπάνης είναι η «απόδειξη πληρωµής» µε την 
οποία πλήρωσαν τις οφειλές τους. Σε περίπτωση που σε ένα 
έτος πληρώθηκαν οφειλές που αφορούν και προηγούµενες 
χρονιές, στα έξοδα καταχωρούνται µόνο τα ποσά που αφο-
ρούν το έτος που µας ενδιαφέρει. Στην περίπτωση που κά-
ποιος δεν έχει πληρώσει, αλλά γνωρίζει ότι το ποσό είναι 
σηµαντικό, µπορεί να απευθυνθεί στον ΤΟΕΒ και να ζητή-
σει βεβαίωση οφειλών. Το ποσό αυτό είναι η δαπάνη που 
καταχωρούµε, ανεξάρτητα από το εάν έχει εξοφληθεί ή όχι.

● Ηµερήσιο Τέλος παραγωγού πωλητή 
«Λαϊκών Αγορών»
Οι προσερχόµενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας κάτοχοι 
επαγγελµατικών ή παραγωγικών αδειών υποχρεούνται να 
καταβάλουν ηµερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς 
λειτουργίας αυτών (∆ήµοι, κ.λπ). Η δαπάνη αυτή αναγνωρί-
ζεται φορολογικά µε βάση την « Απόδειξη Είσπραξης». 

● Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (παραγωγοί τσίπου-
ρου) 
Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) που προκύπτει από 
την «∆ήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης» από τους µι-
κρούς αποσταγµατοποιούς (διήµερους) για την βεβαίωση 
και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του παρα-
γόµενου από αυτούς προϊόντος (τσίπουρο / τσικουδιά). 

● Τιµολόγια για µεταφορές προϊόντων, εφοδίων, 
κ.λ.π
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Αναγνωρίζονται φορολογικά, µε βάση τα εκδιδόµενα από 
τους µεταφορείς φορολογικά στοιχεία. 

● Έξοδα ταξιδίων και µετακινήσεων.
Αναγνωρίζονται φορολογικά, µε βάση τις « εκκαθαρίσεις» 
των µετακινήσεων, στις οποίες πρέπει να επισυνάπτονται τα 
σχετικά φορολογικά στοιχεία. Το σηµαντικότερο στοιχείο εί-
ναι να αποδεικνύεται ότι η µετακίνηση/ταξίδι, πραγµατοποι-
ήθηκε για επιχειρηµατικούς λόγους. Ως « Υπόδειγµα εκκα-
θάρισης», θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί το επόµενο.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ…………………………………………………Α.Φ.Μ ……………………
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ: ………………………………………………….
ΣΚΟΠΟΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ: (π.χ Επίσκεψη στην έκθεση «Agrotika 
») 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
∆ΙΟ∆ΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

● Έξοδα των οποίων η πληρωµή γίνεται σε είδος.
Στην πράξη αρκετές αγροτικές εργασίες (π.χ θερισµός, 
υπηρεσίες ελαιοτριβείου), πληρώνονται σε είδος. Στις 
περιπτώσεις αυτές πρέπει ο εκµεταλλευτής του µηχα-
νήµατος να εκδώσει ανάλογο τιµολόγιο. Βέβαια στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να τιµολογηθεί (άρα έσοδο) και 
η ποσότητα του προϊόντος που δόθηκε σε είδος. 

● ∆ιάφορα µικροέξοδα µε «αποδείξεις λιανικής» 
ή «απλοποιηµένα τιµολόγια »
Πολλές φορές αγοράζονται διάφορα υλικά µικρής αξίας 
(π.χ σύρµατα, ανταλλακτικά, χρώµατα, διάφορα υλικά, 
κ.λ.π), για τα οποία µπορείτε να λάβετε ως παραστατικό 
δαπάνης «Απόδειξη», «Απόδειξη λιανικής», «Απόδειξη 
λιανικής πώλησης», «Απόδειξη παροχής υπηρεσι-
ών» και «Απόδειξη λιανικών συναλλαγών» (και όχι 
κατ΄ ανάγκη τιµολόγιο). Η δαπάνη αυτή αναγνωρίζεται 
εφόσον: α) οι επαγγελµατικές συναλλαγές είναι µέ-
χρι του ορίου των εκατό (100) ευρώ και β) Εκδί-
δονται για την αγορά µη εµπορεύσιµων (για τον 
αγοραστή) αγαθών (αναλώσιµων) ή για τη λήψη, 
οµοίως, υπηρεσιών. ∆εν δικαιολογείται γενικευµένη 
χρήση αποδείξεων λιανικής. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
τεκµηρίωση της σχετικής δαπάνης από τον αγοραστή 

των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών δύναται να 
επιτυγχάνεται µε την αναγραφή του είδους των αγα-
θών και των υπηρεσιών επί των στοιχείων λιανικής πώ-
λησης κατά γενική περιγραφή ή και από την περιγρα-
φή της δραστηριότητας– επαγγέλµατος του εκδότη στα 
στοιχεία αυτά. Σε κάθε περίπτωση, η τεκµηρίωση είναι 
θέµα πραγµατικών περιστατικών». (ΠΟΛ. 1003/2014)

● Τόκοι και έξοδα τραπεζών.
Οι τόκοι των τραπεζικών δανείων (καλλιεργητικών 
και αγοράς γεωργικού εξοπλισµού), που καταλογίζο-
νται από τις Τράπεζες, θεωρείται δαπάνη και άρα µει-
ώνει το φορολογητέο αποτέλεσµα. Όλοι σχεδόν οι πα-
ραγωγοί έχουν κάποιο ανοιχτό δάνειο στην Πειραιώς 
(τέως Αγροτική), το οποίο είτε ανά έτος είτε ανά εξά-
µηνο το «γυρίζουν» καταβάλλοντας τους αντίστοιχους 
τόκους. Οι τόκοι αυτοί καταχωρίζονται στα βιβλία τους 
και υπολογίζονται στα έξοδα. Επίσης αναγνωρίζεται 
και κάθε δάνειο που χρησιµοποιείται για τις ανάγκες 
της αγροτικής εκµετάλλευσης, όχι όµως για τις προ-
σωπικές ανάγκες. 
Τα δάνεια αυτά (επαγγελµατικά) δεν υπόκεινται σε « 
πόθεν έσχες» (τεκµήρια). Όταν αντλούµε τα στοιχεία 
των τραπεζών από το taxis, κατά την υποβολή της φο-
ρολογικής δήλωσης, τα ποσά που αφορούν τα δάνεια 
(Α∆Α = Ανοικτό ∆άνειο Αγροτών) να τα διαγράφουµε. 
[Σε περίπτωση που δεν ενηµερώνεται αυτόµατα από 
το «σύστηµα», θα πρέπει οι υπόχρεοι να απευθυνθούν 
στις τράπεζες και να ζητήσουν βεβαιώσεις µε την ανά-
λυση των τοκοχρεωλυσίων ].
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ιαφυλάξτε τα τραπεζικά παραστατικά 
χρέωσης των τόκων και ζητήστε στο τέλος του έτους 
καρτέλα (extrait), του δανείου από την Τράπεζα. Εκεί 
φαίνονται και οι χρεώσεις τόκων και εξόδων ή ζητεί-
στε νωρίς βεβαίωση από την Τράπεζα. ∆εν έχει σηµα-
σία πότε συνάφθηκε το δάνειο. Σηµασία έχει οι τόκοι 
να αφορούν το φορολογικό έτος υπολογισµού του απο-
τελέσµατος.

● Αποσβέσεις παγίων.
Οι αγορές παγίων (δηλαδή στοιχείων που ωφελούν την 
επιχείρηση για διάστηµα µεγαλύτερο από ένα έτος, χαρα-
κτηρίζονται « Πάγια» και όχι «Έξοδα», µε αποτέλεσµα να 
καταχωρούµε στα έξοδα του έτους όχι το σύνολο της αξί-
ας αγοράς του παγίου, αλλά τµηµατικά και σε ετήσια βάση, 
ένα µέρος. Ο τρόπος των αποσβέσεων ορίζεται στο άρθρο 
24. Φορολογικές Αποσβέσεις, του Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε. 
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Συντελεστές αποσβέσεων επί της αξίας κτήσης των Παγίων

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης (ανά λογ/µο Ε.Γ.Λ.Σ)
Συντελεστής 
φορολογικής 
απόσβεσης 

10 Εδαφικές εκτάσεις  

Εδαφικές εκτάσεις (περιλαµβάνονται και οι αγροτικές εκτάσεις) 0%

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα  
Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιοµηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, µη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες 
και σταθµοί, περιλαµβανοµένων των παραρτηµάτων τους (και ειδικών οχηµάτων φορτοεκφόρτωσης) - (περιλαµβάνο-
νται και τα αγροτικά κτίσµατα)

4%

Συντελεστής απόσβεσης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον 
χαρακτηρίζονται ως «κτηριακές εγκαταστάσεις» (∆ΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016)

4%

12 Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός  
Μηχανήµατα, εξοπλισµός εκτός Η/Υ και λογισµικού (περιλαµβάνονται τρακτέρ κ.λπ αγροτικά µηχανήµατα) 10%

Συντελεστής απόσβεσης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον 
χαρακτηρίζονται ως ‘’µηχανήµατα’’ (∆ΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016)

10%

13 Μεταφορικά µέσα  
Μέσα µεταφοράς ατόµων 16%

Απόσβεση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων 16%

Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων 12%

14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  

 Έπιπλα & Σκεύη 10%
Εξοπλισµός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισµικό 20%

Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 10%

Ειδικές περιπτώσεις Αποσβέσεων  
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης (ότι δεν µπορεί να ενταχθεί σε κάποια συγκεκριµένη από τις ανωτέρω κατηγορία) 10%

Ζωικό κεφάλαιο και φυτικό κεφάλαιο πολυετούς καλλιέργειας (Πολ. 1116/2015) 10%

Πάγια µε αξία κτήσης, µικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. [ Η επιλογή της εφάπαξ ή της τµηµατικής φο-
ρολογικής απόσβεσης αφορά κάθε πάγιο ξεχωριστά, πράγµα που σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα 
ορισµένα από τα ίδια πάγια (αξίας κτήσης το καθένα µέχρι 1.500 ευρώ) να τα αποσβένουν εφάπαξ στο συγκεκριµένο 
φορολογικό έτος και άλλα να τα αποσβένουν τµηµατικά σύµφωνα µε τα ανωτέρω ]. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

100% κατά το έτος 
απόκτησης ή τµη-
µατικά µε βάση τον 
ισχύοντα συντε-
λεστή

Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης εκπίπτουν κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους καθόσον δεν αποτελούν κό-
στη κτήσης ή κατασκευής, βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής.

Εκπίπτουν εφάπαξ 
ως έξοδα.

● Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.
Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης (έµπορος αγροτικών 
προϊόντων), καθυστερεί την εξόφληση των αγορών, προς 
τον Αγρότη, παρέχεται φορολογικά (κάτω από προϋπο-
θέσεις), η δυνατότητα φορολογικής έκπτωσης του µεγα-
λύτερου µέρους της καθυστερούµενης («επισφαλούς») 
απαίτησης. Η τυχόν δηµιουργία « πρόβλεψης » τέτοιου 
ποσού, δεν επηρεάζει τις δυνατότητες διεκδίκησης του 
ποσού της επισφαλούς απαίτησης.
Ο νοµοθέτης µε το άρθρο 26 του ν. 4172/2013 και µε 
τις ΠΟΛ.1056/2.3.2015 και ΠΟΛ.1113/2.6.2015 καθορί-
ζει τις διατάξεις εκείνες που διέπουν το σχηµατισµό των 
προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Ο 
νόµος θέτει τα παρακάτω βασικά κριτήρια: 
1) Το ύψος της ληξιπρόθεσµης απαίτησης, καθώς και ο 
χρονικό διάστηµα για το οποίο παραµένει ανείσπρακτη η 
απαίτηση 

2) Το ποσοστό και τη βάση υπολογισµού σχηµατισµού 
προβλέψεων 3) Τις ενέργειες για τη διασφάλιση του δι-
καιώµατος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης.

● Χρήση µηχανήµατων 
από την «οικογενειακή αγροτική επιχείρηση».
Πρόκειται για κλασσική περίπτωση «οικογενειακής 
αγροτικής επιχείρησης», όµως…δυστυχώς αυτό δεν 
προβλέπεται «φορολογικά».
Ερώτηση: Μπορεί κάποιος αγρότης να χρησιµοποιήσει τα 
µηχανήµατα που είναι στο όνοµα κάποιου άλλου µέλους της 
οικογένειας µε «Υπεύθυνη ∆ήλωση», ώστε να µην χρειάζε-
ται να εκδοθεί Τ.Π.Υ. και να µπορεί να καταχωρήσει έξοδα;
Απάντηση: Όχι. Ο ιδιοκτήτης του µηχανήµατος είναι 
υποχρεωµένος να εκδώσει Τ.Π.Υ. για την υπηρεσία 
που παρέχει. Μπορεί να µισθώσει το µηχάνηµα, όµως 
και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εκδώσει Τ.Π.Υ. 
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µε ΦΠΑ επί του µισθώµατος. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να κάνει έναρξη εργασιών στη ∆.Ο.Υ. και άρα 
είναι προτιµότερο να κάνει µεταβίβαση του µηχανή-
µατος στο µέλος της οικογένειας που έχει και την «δή-
λωση καλλιέργειας» στο όνοµα του. ∆εν µπορεί φυσι-
κά σε αυτή την περίπτωση, να καταχωρήσει έξοδα που 
αφορούν το µηχάνηµα αυτό (Καύσιµα, έξοδα συντήρη-
σης, ανταλλακτικά κλπ.)

● Μερισµός των κοινών εξόδων της εκµετάλ-
λευσης, µεταξύ «αγροτικής» & «επιχειρηµατικής» 
δραστηριότητας.
Επειδή η «αγροτική» και « επιχειρηµατική» δραστηρι-
ότητα, έχουν διαφορετικό τρόπο φορολόγησης, όταν 
έχουµε δαπάνες « κοινές» και για τους δύο «κλάδους» 
(«αγροτική» και « επιχειρηµατική»), πρέπει να προβαί-
νουµε σε επιµερισµό των δαπανών αυτών µε βάση ένα 

λογικό «κριτήριο µερισµού ». (ΠΟΛ.1116/10.6.2015 « 
ΣΤ. ∆ΑΠΑΝΕΣ: 3. Στην περίπτωση που µια αγροτική 
εκµετάλλευση δραστηριοποιείται και σε µη αγροτικές 
δραστηριότητες (π.χ. µεταποίηση), και υπάρχουν κοι-
νές δαπάνες και για τις δυο δραστηριότητες, θα πρέ-
πει να γίνει επιµερισµός των κοινών δαπανών»).

●●●
Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», µπορείτε να δείτε: 
«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΕΞΟ∆ΩΝ «ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», ο οποίος µπορεί να 
χρησιµεύσει και ως « Πίνακας ελέγχου (Check list) » 
των Εξόδων που πρέπει να προσκοµίσουν οι Αγρότες 
στους Λογιστές τους.
Επίσης αναλυτικά για τις δαπάνες µπορείτε να 
δείτε στο βιβλίο: « Φορολογικός και Λογιστικός 
Σύµβουλος του Αγρότη 2018 »

9. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Η διαδικασία λογιστικής παρακολούθησης και επιµέ-
τρησης (αποτίµησης) των αποθεµάτων φυτικού και ζω-
ικού κεφαλαίου των Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, εί-
ναι µια δύσκολη και επίµονη διαδικασία. Όµως µας 
δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από τον προσ-
διορισµό του τελικού αποθέµατος, όταν τηρούµε 
απλογραφικά βιβλία.
Σε µια συνηθισµένη Αγροτική Εκµετάλλευση, διακρί-
νουµε τα εξής είδη αποθεµάτων, που θα µπορούσαν να 
υπάρχουν στις 31 ∆εκεµβρίου, εκάστου έτους: 
α) Γεωργικά εφόδια (λιπάσµατα, φάρµακα, ζωοτρο-
φές, κ.λ.π)
β) Παραγωγή σε εξέλιξη (δηλαδή καλλιέργειες, στις 
οποίες είχε η καλλιέργεια, αλλά δεν είχε ολοκληρω-
θεί η συγκοµιδή)
γ) Ζωικός πληθυσµός, ο οποίος αναπτύσσεται για 
κρεατοπαραγωγή. 
δ) Γεωργικά προϊόντα (λάδι, κρασί, δηµητριακά, πα-
τάτες κ.λπ) 

●●●
∆ιαφορετική είναι η «απογραφή» για τις ανάγκες 
της φορολογίας εισοδήµατος, από την απογραφή 
για τις ανάγκες του Φ.Π.Α.
Η «απογραφή» για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδή-
µατος, αφενός διαφοροποιείται από την απογραφή για τις 

ανάγκες του Φ.Π.Α (µετάταξη από το Ειδικό στο Κανονι-
κό Καθεστώς), κυρίως στην αξία αποτίµησης και αφετέ-
ρου δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη της µίας, όταν 
συντάσσεται η άλλη. Η απογραφή µετάταξης που γίνεται 
για τις ανάγκες του Φ.Π.Α, πρέπει να αποτελέσει την βάση 
της απογραφής, των λογιστικών βιβλίων των αγροτών, 
µόνο όσον αφορά την ποσότητα. Όσον αφορά την αξία 
ο τρόπος προσδιορισµού είναι διαφορετικός, γιατί χρησι-
µοποιούνται σε κάποιες περιπτώσεις, διαφορετικοί τρόποι 
αποτίµησης [ για τις ανάγκες του Φ.Π.Α και τιµές πώλησης 
και ενώ για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήµατος µόνο 
τιµές κόστους ].

● Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα διενέργειας
ή µη απογραφής.
Το βασικό πλεονέκτηµα είναι η ευκολία των λογιστι-
κών υπολογισµών, όχι µόνο από την πλευρά του Λογι-
στή, αλλά και από την πλευρά του Αγρότη (χρόνος που 
θα χρειαστεί για την συγκέντρωση και την επεξεργα-
σία των στοιχείων). Επίσης στην περίπτωση όµως που 
αποφασίσουν να συντάξουν προαιρετική απογραφή, 
θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι έχουν υποχρέωση να 
συντάσσουν υποχρεωτικά (πλέον) απογραφή για τρία 
(3) έτη.
Σε µια περίπτωση όµως η απογραφή κρίνεται 
απαραίτητη. Στην περίπτωση, που το αποτέλεσµα 
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είναι ζηµιογόνο, λόγω ότι δεν είχα πουλήσει έως την 
31 ∆εκεµβρίου, τα αποθέµατα, για τα οποία κατά την 
διάρκεια της χρήσης, είχα προβεί σε σηµαντικά έξο-
δα παραγωγής. Στο επόµενο (απλοποιηµένο) παρά-
δειγµα, βλέπουµε πως η « απογραφή », επηρεάζει 
το «Αποτέλεσµα». ∆εδοµένα: Αγρότης καλλιεργεί 
ένα προϊόν Χ, το οποίο όµως το πουλά στο επόµενο 
φορολογικό έτος, στο οποίο και δεν καλλιεργεί κάτι 
άλλο. Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσµατα θα εί-
χαν ως εξής: 

Έτος 20Χ0 (χωρίς 
Απογραφή) (µε Απογραφή) 

Έσοδα 0,00 0,00

Έξοδα παραγωγής 15.000,00 15.000,00

Γενικά Έξοδα 5.000,00 5.000,00

Απογραφή αρχής 0,00 0,00

Απογραφή τέλους 0,00 15.000,00

Αποτέλεσµα -20.000,00 -5.000,00

Έτος 20Χ1 (χωρίς  
Απογραφή) (µε Απογραφή) 

Έσοδα 30.000,00 30.000,00

Έξοδα παραγωγής 0,00 0,00

Γενικά Έξοδα 5.000,00 5.000,00

Απογραφή αρχής 0,00 15.000,00

Απογραφή τέλους 0,00 0,00

Αποτέλεσµα 25.000,00 10.000,00

Αποτέλεσµα σε σύνολο διετίας  

  (χωρις  
Απογραφή)  (µε Απογραφή) 

Έτος 20Χ0 -20.000,00 -5.000,00

Έτος 20Χ1 25.000,00 10.000,00

Σύνολο διετίας 5.000,00 5.000,00

Στην περίπτωση που ο Αγρότης, ο οποίος προσδιόρισε το 
Αποτέλεσµα του, χωρίς την διενέργεια απογραφής «είχε» 
τεκµήρια, τα οποία δεν µπορούσε να καλύψει (π.χ µε ανά-
λωση προηγουµένων ετών), θα έχανε το δικαίωµα µεταφο-
ράς της ζηµιάς, µε αποτέλεσµα να φορολογηθεί, χωρίς να 
µπορεί να συµψηφίσει την ζηµιά (δηλαδή στο παράδειγµα 
µας στις 25.000 ευρώ, αντί για 10.000 ευρώ).

● ∆υνατότητα απαλλαγής των Αγροτικών Εκµε-
ταλλεύσεων, από την διενέργεια απογραφής.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 30. Απλοποιήσεις και 
απαλλαγές, του Ν. 4308/2014, ισχύουν µεταξύ 

άλλων και τα εξής: « …. 3. Οι οντότητες της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου (Οι πολύ µικρές οντότη-
τες της παραγράφου 2 (γ) του άρθρου 1), των οποίων 
ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών δεν υπερ-
βαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ από πωλήσεις 
αγαθών, δύνανται να µην διενεργούν απογραφή των 
αποθεµάτων τους και να αντιµετωπίζουν τις αγορές 
της περιόδου ως έξοδο. 
4. Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου που επιλέγουν να διενεργήσουν απογραφή για 
τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων µιας περιόδου, 
ενώ δεν διενεργούσαν, υποχρεούνται σε διενέργεια 
απογραφής για τις τρεις (3) τουλάχιστον επόµενες 
ετήσιες περιόδους. 5. Όταν οι οντότητες της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιλέγουν να 
διενεργήσουν φυσική απογραφή στο τέλος της 
περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, για τον υπολο-
γισµό του κόστους πωληθέντων της ίδιας περιό-
δου το απόθεµα έναρξης θεωρείται µηδέν. 
6. Όταν οι οντότητες της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου επιλέγουν σε µια περίοδο 
να παύσουν να διενεργούν φυσική απογραφή, 
ενώ διενεργούσαν, το απόθεµα τέλους της τε-
λευταίας περιόδου δεν λαµβάνεται υπόψη στον 
υπολογισµό των αποτελεσµάτων της πρώτης 
περιόδου στην οποία δεν διενεργείται απογρα-
φή. ………… 14. Με απόφαση του Γενικού Γραµµα-
τέα ∆ηµοσίων Εσόδων δύναται να καθορίζονται ει-
δικές απλουστεύσεις και απαλλαγές σε ό,τι αφορά 
στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και στην 
έκδοση λογιστικών στοιχείων (παραστατικών) για 
κατηγορίες οντοτήτων µε κριτήρια το µέγεθος ή το 
είδος της δραστηριότητας ή τον τρόπο ή τον τόπο 
άσκησης αυτής και εφόσον διασφαλίζεται ο προσδι-
ορισµός της φορολογητέας ύλης. »
Με βάση τις δυνατότητες της προηγούµε-
νης παρ. 14, εκδόθηκε η κατωτέρω απόφαση: 
ΠΟΛ.1019/16.1.2015. Απαλλαγή ορισµένων κα-
τηγοριών οντοτήτων που εφαρµόζουν απλογρα-
φικό λογιστικό σύστηµα στην τήρηση λογιστικών 
αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου απο-
θεµάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής 
Άρθρο 1: 1. Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου οντότητες που εµπίπτουν στην 
παράγραφο 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, 
όταν κατατάσσονται στην κατηγορία των πολύ µι-
κρών οντοτήτων του άρθρου 2 του ιδίου νόµου και 
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εκ του λόγου αυτού συντάσσουν µόνο Κατάστα-
ση Αποτελεσµάτων (απλογραφικό λογιστικό σύστη-
µα), δύνανται να µη διενεργούν φυσική απογραφή 
των αποθεµάτων τους στο τέλος της ετήσιας περι-
όδου (φορολογικό έτος) καθώς και να µην τηρούν 
το αρχείο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 
4308/2014.
2. Η δυνατότητα της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου παρέχεται όταν η οντότητα έχει 
ως κύριο αντικείµενο των εργασιών της (άνω 
του 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου ερ-
γασιών από πώληση αγαθών) µία από τις παρα-
κάτω δραστηριότητες (µεταξύ άλλων): 

2.12. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική  
ή κυρίως λιανική). 

2.32. Αγρότες (ειδικού και κανονικού καθεστώτος 
Φ.Π.Α.) και αγροτικές εκµεταλλεύσεις. 

2.41. Κρεοπώλες (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική). 

2.43. Πωλήσεις οπωρολαχανικών, νωπών αλιευµά-
των και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστι-
κά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς 
και ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής 
του από λαϊκές αγορές. 

3. Μια οντότητα θεωρείται ότι πωλεί κυρίως λιανικά 
(κυρίως λιανική πώληση) όταν οι πωλήσεις σε ιδιώ-
τες καταναλωτές υπερβαίνουν το 50% του συνόλου 
του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών. 
… Άρθρο 3. Η παρούσα ισχύει για το φορολογικό έτος 
(περίοδο) 2015 και εφεξής».

Άρα ο Αγρότης που τηρεί απλογραφικά βιβλία, 
δεν υποχρεούται να διενεργήσει απογραφή, 
ακόµα και όταν ξεπερνά το όριο των 150.000 
ευρώ.

10. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Η Προκαταβολή του Φόρου Εισοδήµατος στις ∆ηλώσεις 
του 2019 (κέρδη 2018), θα ανέρχεται στο 100% του 
φόρου (όπως και στο προηγούµενο έτος).
Η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται µετά την µεί-
ωση φόρου στο καθαρό αγροτικό εισόδηµα και 

όχι πριν από αυτή. «….η προκαταβολή φόρου υπολο-
γίζεται µετά την µείωση φόρου στο καθαρό αγροτικό 
εισόδηµα και όχι πριν από αυτή.». (Ανακοίνωση της 
30/11/2016, της υφυπουργού Οικονοµικών Κας 
Κατερίνας Παπανάτσιου).

11. ΠΑΡΟΧΗ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

● ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΕ 
«ΥΠ.Α.Α.Τ», «O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» ΚΑΙ « ΕΛ.Γ.Α » 
Το κεφάλαιο αυτό θέλει να επισηµάνει την σπουδαιό-
τητα, που έχει για την ορθή λογιστική παρακολούθηση 
των αγροτών, η γνώση της υποβολής στοιχείων που γί-
νεται από τους αγρότες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίµων και σε δύο κυρίως οργανισµούς τον 

«Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» και τον « ΕΛ.Γ.Α ». Η επισήµανση αυτή γί-
νεται µε σκοπό αφενός, για τον συνδυασµό της καταγρα-
φής στοιχείων, που απαιτούνται από τις διάφορες Νοµοθε-
τικές ρυθµίσεις (απαιτήσεις επιδοτήσεων/αποζηµιώσεων 
και από 1/1/2014 φορολογικές απαιτήσεις) και αφετέρου 
µε σκοπό να ελέγχεται η συνάφεια των στοιχείων που δη-
λώνονται στις διάφορες δηµόσιες αρχές. 

●●●
Πύλες ενηµέρωσης και ηλεκτρονικές υποβολές στοιχείων 
ΦΟΡΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

 « Υπ. Α.Α. Τ » - Ψηφιακές υπηρεσίες http: //e-services.minagric.gr/
ΙΡΙΣ - ∆ιεπαφή Αγροτικών Υπηρεσιών Πληροφόρησης https: //iris.gov.gr
∆ιαδικτυακή Εφαρµογή Άρτεµις http: //srv-web.elogak.gr/artemis/
ΟΠΕΚΕΠΕ - Ψηφιακές υπηρεσίες http: //www.opekepe.gr/applications.asp
 ΕΛΓΑ https: //services.elga.gr/sso/
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Ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http: //e-services.minagric.gr/ µπορούµε να επιλέξουµε: 
α/α Είδος Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας

1 Αναγγελία ∆ιακίνησης Οπωροκηπευτικών

2 Αγροπεριβαλλοντικά

3 Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων

4 Ελληνικά Τρόφιµα

5 Αίτηση Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων
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● 1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 
Ο τηλεφωνικός αριθµός «1540» αποτελεί σύστηµα, αυ-
τόµατης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. ∆ιασυνδέεται µε τα 
πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου και προσφέρει 
υπηρεσίες αυτοµατοποιηµένης απάντησης όλο το 24ωρο ή 
µε τη µεσολάβηση εκπροσώπου από ∆ευτέρα έως Παρα-
σκευή 08: 00-18: 00.

●●●
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
Η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προ-
µηθευτών και πελατών, προβλέπεται, από το άρθρο 14 
«Πληροφορίες από τον φορολογούµενο» (παρ. 3,4 

και 5), του Ν. 4174/2013: «… 3. Κάθε φυσικό πρόσω-
πο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, κάθε 
νοµικό πρόσωπο και νοµική οντότητα, καθώς και οι αγρό-
τες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 
2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοι-
χείων, προµηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και λη-
φθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά µε τη χρήση ηλε-
κτρονικής µεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του 
Υπουργείου Οικονοµικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδο-
σης αυτών (µηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις 
του προηγούµενου εδαφίου αφορούν φορολογικά στοιχεία 
που σχετίζονται αποκλειστικά µε την επαγγελµατική εξυπη-
ρέτηση, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού των προσώ-
πων του προηγούµενου εδαφίου. Για τις λιανικές συναλλα-
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γές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδοµένα. … ».
Οι κατηγορίες των φορολογουµένων (µε κριτήριο 
την υποβολή «ΜΥΦ») που δηλώνουν αγροτικά ει-
σοδήµατα, είναι: 
1η περίπτωση: Φυσικό πρόσωπο µε αγροτικά εισο-
δήµατα, που δεν είναι ενταγµένο ούτε στο ειδικό 
ούτε στο κανονικό καθεστώς.
Πρόκειται συνήθως για µισθωτούς ή συνταξιούχους οι 
οποίοι δεν έχουν γραφεί στο µητρώο της ∆ΟΥ ως ειδι-
κού καθεστώτος. Συνήθως έχουν µικρή παραγωγή [την 
οποία ιδιοχρησιµοποιούν] και δεν δηµιουργήθηκε ποτέ η 
ανάγκη να ζητήσουν την κατ΄ αποκοπή επιστροφή ΦΠΑ 
(που δικαιούται οι Αγρότες του « Ειδικού Καθεστώτος 
Φ.Π.Α »). ∆εν υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις.
Προσοχή: Από 1/1/2017 η ένταξη [τουλάχιστον] στο ειδικό κα-
θεστώς ΦΠΑ όσων διενεργούν πωλήσεις είναι υποχρεωτική.
2η περίπτωση: Αγρότης του ειδικού καθεστώτος.
Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος έχουν υποχρέωση να 
υποβάλλουν µία ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση εξόδων. 
Μπορεί κάποιος να έχει καταχωρήσει τα παραστατικά εξό-
δων στο λογιστικό του πρόγραµµα κατά ηµεροµηνία έκδο-
σης, άλλος να τα έχει καταχωρήσει µε ηµεροµηνία 31.12.18, 
σε κάθε περίπτωση η υποβολή των Μ.Υ.Φ. εξόδων για τους 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος θα περιλαµβάνουν το διά-
στηµα που θα αναγράφει 01.01.18 - 31.12.18. 
Η υποβολή εντός ετήσιου αρχείου εξόδων είναι η ελάχιστη 
υποχρέωση. 

Η επιχείρηση που αγοράζει αγαθά από αγρότη του ειδικού 
καθεστώτος ΦΠΑ, εκδίδει η ίδια στοιχείο για την συναλλα-
γή (τιµολόγιο αγοράς) και πρέπει να συµπεριλάβει την συ-
ναλλαγή αυτή στις αγορές της, στις Μ.Υ.Φ αναλυτικά µε το 
Α.Φ.Μ. του αγρότη και την ένδειξη «Μη υπόχρεος» σε υπο-
βολή συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών/εσόδων.
Επισήµανση: Για όσους εντάχθηκαν στο ειδικό καθεστώς 
µε ηµεροµηνία 31.12.18, για να µπορέσετε να υποβάλλετε 
την Μ.Υ.Φ. θα πρέπει να έχετε καταχωρήσει τα παραστατι-
κά στο λογιστικό σας πρόγραµµα µε ηµεροµηνία 31.12.18, 
ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας έκδοσης.

3η περίπτωση: Αγρότης του κανονικού καθεστώτος.
Από τη χρήση 2018, ο αγρότης του κανονικού καθεστώτος 
(όπως και οι κοινές επιχειρήσεις), υποβάλλει µία ενιαία ετή-
σια κατάσταση. 
∆εν είναι υποχρεωµένος να συµπεριλάβει τις επιδοτήσεις 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1003/31.12.14, 
§8.1.2. δεν εκδίδεται παραστατικό για τη λήψη τους.

4η περίπτωση: Αγρότης του κανονικού καθεστώ-
τος και επαγγελµατίας µε άλλη δραστηριότητα.
Οµοίως ως άνω.
Επισηµάνση: Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουµε 
ότι δεν καταχωρούνται στις Μ.Υ.Φ.: µισθωτήρια αγροτεµα-
χίων, αποδείξεις πληρωµής ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, µισθοδοσία, εργό-
σηµα, δαπάνη ΕΛΓΑ, ασφάλιστρα, κ.λπ. 

12. ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΤΗ ΑΓΡΟΛΗΨΙΑ - ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ «ΜΙΣΙΑΚΑ» 

Περιπτώσεις Συνεκµετάλλευσης.
Πρώτη περίπτωση: Ξεχωριστή 
κατά συνιδιοκτήτη εκµετάλλευση
Κάθε συνιδιοκτήτης εκδίδει επιµέρους τιµολόγιο, όσον 
αφορά τα έσοδα και λαµβάνει επιµέρους τιµολόγια για 
τα έξοδα του. Στην πράξη όµως αυτή η λύση έχει µειο-
νεκτήµατα (π.χ για κάθε παροχή υπηρεσίας πρέπει να 
εκδίδονται 2 ή 3 φορολογικά στοιχεία (ανάλογα τον 
αριθµό των συνιδιοκτητών) και αντίστοιχα το ίδιο να 
γίνεται και στα έξοδα (π.χ αγορά πετρελαίου, ανταλλα-
κτικών κ.λ.π), ή να υπάρχει ένα συµφωνητικό επιµερι-
σµού των δαπανών µεταξύ των συνιδιοκτητών. Σχετικά 
µε την επίλυση διαφόρων προβληµάτων που δηµιουρ-
γούνται από την σχέση αυτή εκτιµώ ότι µπορεί να έχει 

εφαρµογή η «ΠΟΛ.1096/21.6.2010, Αντιµετώπιση 
θεµάτων εκµεταλλευτών ΤΑΞΙ, που προκύπτουν 
από την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς φο-
ρολόγησης, την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων 
και την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών», 
µε την οποία αντιµετωπίζονται ανάλογα θέµατα.
∆εύτερη περίπτωση: ∆ηµιουργία του Νοµικού 
προσώπου της «Κοινωνίας», (σύµφωνα µε τις σχε-
τικές διατάξεις του «Αστικού Κώδικα»), το οποίο θα 
είναι αυτόνοµο φορολογικά νοµικό πρόσωπο και το 
οποίο φορολογείται µε 29%. 

●●●
«Περιπτώσεις Συνεκµετάλλευσης. Στην περίπτω-
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ση συνιδιοκτησίας αγροτεµαχίων, ζώων, πτηνών, κλπ, 
εφόσον η εκµετάλλευση αυτών γίνεται διακεκριµένα 
από τους ιδιοκτήτες κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας 
τους, πρόκειται για ξεχωριστές ατοµικές αγροτικές εκ-
µεταλλεύσεις. Αντίθετα στην από κοινού εκµετάλλευ-
ση πρόκειται για µια αγροτική εκµετάλλευση που πραγ-
µατοποιείται από κοινωνία αστικού δικαίου και όχι για 
ξεχωριστές αγροτικές εκµεταλλεύσεις, κατά συνέπεια 
για την τήρηση ή µη βιβλίων λαµβάνονται υπόψη τα 
συνολικά ακαθάριστα έσοδα της κοινής εκµετάλλευ-
σης ». (ΠΟΛ.1024/17.1.2014. Παροχή οδηγιών και 
διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης 
ΠΟΛ 1281/2013 (ΦΕΚ 3367Β/31.12.2013))

●●●
Επίµορτος αγροληψία.
Περίπτωση 1η: Ο εκµισθωτής (ιδιοκτήτης του αγροτικού 
κτήµατος) συµµετέχει στις δαπάνες καλλιέργειας (όπως 
ορίζεται από τον Αστικό Κώδικα, αρ.641 και 642), τότε 
τόσο ο εκµισθωτής όσο και ο µισθωτής (αγρολήπτης - 
σέµπρος) αποκτούσαν γεωργικό εισόδηµα.
Περίπτωση 2η: Σε περίπτωση που στην εκµετάλλευση 
δεν παρέχουν υπηρεσίες και τα δύο µέρη, αλλά µόνο ο 
αγρολήπτης, τότε δεν πρόκειται για επίµορτη αγρολη-
ψία όπως αυτή ορίζεται στον Αστικό Κώδικα. Στην περί-
πτωση αυτή έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στο άρθρο 
39 του ν.4172/2013 περί µισθώσεων.
Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής: Αριθ. πρωτ.: ∆ΕΑΦ 
Α 1109853 ΕΞ 2016/ 18.7.2016. Φορολογική 
αντιµετώπιση της επίµορτης αγροληψίας µε τον 
ν.4172/2013 «Ύστερα από σειρά ερωτηµάτων σχε-
τικά µε το ανωτέρω θέµα, σας γνωρίζουµε τα εξής: 1. 
Στα άρθρα 641, 642 και 643 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), 
αναφέρεται ότι «στη µίσθωση αγροτικού κτήµατος το µί-
σθωµα µπορεί να συµφωνηθεί σε ποσοστό των καρπών 
(επίµορτη αγροληψία), που προσδιορίζεται από την επιτό-
πια συνήθεια, αν δεν έχει οριστεί κάτι άλλο. Στην επίµορ-
τη αγροληψία εφαρµόζονται αναλόγως όλες οι διατάξεις 
για τη µίσθωση αγροτικού κτήµατος, εφόσον δεν ορίζε-
ται διαφορετικά στα άρθρα 642 έως 647. Ο εκµισθωτής 
έχει τη γενική διεύθυνση της εκµετάλλευσης του µισθί-
ου και την εποπτεία των σχετικών εργασιών σύµφωνα µε 
τους όρους της σύµβασης ή της επιτόπιας συνήθειας. Οι 
καρποί του µισθίου µοιράζονται ανάµεσα στον εκµισθωτή 
και στον αγρολήπτη σε ίσα µέρη εφόσον δεν προκύπτει 
κάτι άλλο από τη σύµβαση ή από την επιτόπια συνήθεια». 
2. Επίσης, στο άρθρο 645 του Α.Κ. ορίζεται ότι τα βάρη 

και οι φόροι του µισθίου βαρύνουν και τα δύο µέρη ανά-
λογα µε τη συµµετοχή τους στους καρπούς, εφόσον δεν 
προκύπτει κάτι άλλο από τη σύµβαση ή από την επιτόπια 
συνήθεια. Το ίδιο ισχύει και για τις έκτακτες επισκευές 
καθώς και για τα έξοδα του σπόρου, του λιπάσµατος και 
των αντιπαρασιτικών ή των υλών που είναι χρήσιµες για 
την αύξηση της γονιµότητας του εδάφους. 3. Κατά πάγια 
θέση της διοίκησης και κατ εφαρµογή του ν. 2238/1994 
(παλιός ΚΦΕ), όταν κατά τη µίσθωση αγροτικού κτήµα-
τος το µίσθωµα συµφωνείται σε ποσοστό επί των καρ-
πών (επίµορτος αργοληψία), το ύψος του οποίου προσδι-
ορίζεται ή από τη σύµβαση µίσθωσης ή από την επιτόπια 
συνήθεια, και εφόσον ο εκµισθωτής (ιδιοκτήτης του 
αγροτικού κτήµατος) συµµετέχει στις δαπάνες καλ-
λιέργειας (όπως ορίζεται από τον Αστικό Κώδικα, 
αρ.641 και 642), τότε τόσο ο εκµισθωτής όσο και ο 
µισθωτής (αγρολήπτης - σέµπρος) αποκτούσαν γε-
ωργικό εισόδηµα. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση 
υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήµατος είχαν και οι δύο 
για το εισόδηµα που αποκτούσαν σύµφωνα µε το αρ.61 
του ν.2238/1994. Ο προσδιορισµός του γεωργικού εισο-
δήµατος για τον εκµισθωτή και τον αγρολήπτη προέκυ-
πτε στρεµµατικά µε βάση το ποσοστό επί των καρπών που 
αναφέρονταν στα συµφωνητικά επίµορτης αργοληψίας 
µε ανάλογη σηµείωση στο χώρο «σηµειώσεις φορολο-
γουµένου» του εντύπου Ε3 (όπου αναγραφόταν ο συνο-
λικός αριθµός των καλλιεργούµενων στρεµµάτων και το 
ποσοστό συνεκµετάλλευσης τους). Τα στοιχεία αυτά συ-
µπληρώνονταν από τον εκµισθωτή-ιδιοκτήτη όσο και από 
τον αργολήπτη- σέµπρο. Επισηµαίνεται ότι κατ εφαρµογή 
του ν.2238/1994 στην ανωτέρω διαδικασία είχε εφαρ-
µογή ο αντικειµενικός προσδιορισµός του γεωργικού ει-
σοδήµατος (αρ.42), όπου το γεωργικό εισόδηµα προσδι-
οριζόταν βάση στρεµµατικής απόδοσης. 4. Ωστόσο, για 
τα εισοδήµατα που αποκτώνται από 01.01.2014 και κατ’ 
εφαρµογή νέου ΚΦΕ (ν.4172/2013), όσοι αποκτούν ει-
σόδηµα από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηρι-
ότητα, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται ή όχι από 
την τήρηση βιβλίων που προβλέπονται στην κείµενη νο-
µοθεσία και την ένταξη τους ή όχι στο ειδικό καθεστώς 
Φ.Π.Α., προσδιορίζουν τα κέρδη τους λογιστικά (µε βάση 
τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία) και σύµφωνα µε τις δι-
ατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του νέου ΚΦΕ. Επι-
πρόσθετα, µε την ΠΟΛ.1041/4.2.2015 έχει διευκρινιστεί 
ότι οι ασκούντες αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα 
που δεν είναι υπόχρεοι και δεν τηρούν βιβλία θα προσ-
διορίζουν τα κέρδη τους µε βάση τα δεδοµένα των φο-
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ρολογικών στοιχείων που προβλέπονται από την κείµε-
νη νοµοθεσία, δηλαδή µε λογιστικό τρόπο, και οφείλουν 
να τηρούν και να διαφυλάσσουν τα στοιχεία αυτά, έως 
το χρόνο παραγραφής. 5. Από τα ανωτέρω συνάγεται 
ότι µε τον νέο ΚΦΕ υπάρχει φορολογική υποχρέωση για 
τους ασκούντες αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, 
η οποία υποχρέωση απεικονίζεται µε συµπλήρωση των 
οικονοµικών στοιχείων µέσω του εντύπου Ε3 η οποία εί-
ναι υποχρεωτική για τους αγρότες κανονικού και ειδικού 
καθεστώτος Φ.Π.Α. αλλά και για αυτούς που δεν έχουν 
ενταθεί σε καθεστώς ΦΠΑ. Είναι λοιπόν σαφές ότι δεν 
υπάρχει πλέον σύνδεση του εισοδήµατος από αγρο-
τική επιχειρηµατική δραστηριότητα µε τα στρέµµα-
τα που καλλιεργεί κάποιος, παρά µόνο µε τα οικο-
νοµικά στοιχεία που εκδίδει ή εισπράττει στο όνοµά 
του. 
6. Παράλληλα, µε την ΠΟΛ.1069/23.3.2015 ορίζεται ότι 
το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία αποκτάται από φυ-
σικά πρόσωπα ή ατοµικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από 
την είσπραξή του ή µη, εφόσον έχει αποκτηθεί το δικαί-
ωµα είσπραξής του και µε την προϋπόθεση ότι ο εκµι-
σθωτής αποξενώνεται από τη χρήση του ακινήτου (....). 7. 
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί φορολογικά η έννοια της 
επίµορτης αγροληψίας, όπως αυτή ορίζεται στον αστικό 
κώδικα και εφόσον πληρείται ο όρος της από κοινού συµ-
µετοχής στις εργασίες της εκµετάλλευσης, διευκρινίζεται 
ότι τόσο ο εκµισθωτής όσο και ο αγρολήπτης (σέµπρος) 
αποκτούν εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα. Συνεπώς και τα δύο µέρη δηλώνουν εισό-
δηµα από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ΠΟΛ.1041/4.2.2015 
και ΠΟΛ.1116/10.6.2015 σύµφωνα πάντα µε τη δι-
ανοµή των καρπών (Α.Κ.), όπως αυτή ορίζεται στο 
συµφωνητικό µεταξύ των δυο µερών. 8. Σε περί-
πτωση που στην εκµετάλλευση δεν παρέχουν υπη-
ρεσίες και τα δύο µέρη, αλλά µόνο ο αγρολήπτης, 
τότε δεν πρόκειται για επίµορτη αγροληψία όπως 
αυτή ορίζεται στον Αστικό Κώδικα. Στην περίπτωση 
αυτή έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στο άρθρο 39 
του ν.4172/2013 περί µισθώσεων ».

●●●
Ανάλογες προβλέψεις είχε και η ΠΟΛ.1110/7.4.1995, 
Φορολογία γεωργικού εισοδήµατος: « Επίµορτος 
αγροληψία (συµµετοχική ή σεµπριακή καλλιέργεια). 
Όταν κατά τη µίσθωση αγροτικού κτήµατος το µίσθω-
µα συµφωνείται σε ποσοστό επί των καρπών, (επίµορτος 
αγροληψία) το ύψος του οποίου προσδιορίζεται ή από τη 
σύµβαση µίσθωσης ή από την επιτόπια συνήθεια, εφό-
σον ο εκµισθωτής συµµετέχει στις δαπάνες καλλιέργει-
ας, τότε στην περίπτωση αυτή τόσον ο εκµισθωτής (γαι-
οκτήµονας) όσο και ο µισθωτής (αγρολήπτης - σέµπρος) 
αποκτούν γεωργικό εισόδηµα (Ε’ κατηγορίας) το οποίο 
θα δηλώνεται και από τους δύο εφόσον είναι υπόχρεοι 
σε υποβολή δήλωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 61 του ν.2238/1994. ……….. Ανάλογη θα είναι και 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 αγρο-
λήπτη (σέµπρο) »

13. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Όταν το τεκµαρτό εισόδηµά του φορολογούµενου εί-
ναι υψηλότερο από το συνολικό εισόδηµά του και δεν 
µπορεί να δικαιολογήσει την διαφορά, τότε αυτός 
φορολογείται και για την διαφορά µεταξύ του τεκ-
µαρτού και πραγµατικού εισοδήµατος.
Το τεκµαρτό εισόδηµά κάθε φορολογούµενου υπο-
λογίζεται µε βάση τα εξής: 
Τα «Τεκµήρια διαβίωσης »: 
● Ιδιοκατοικούµενες ή µισθωµένες ή δωρεάν παρα-
χωρηθείσες κύριες κατοικίες
● Ιδιοκατοικούµενες ή µισθωµένες ή δωρεάν παρα-
χωρηθείσες δευτερεύουσες κατοικίες

● Ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινή-
των ιδιωτικής χρήσης
● Ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινή-
των Ι.Χ. εταιρειών
● Ετήσια αντικειµενική δαπάνη ιδιωτικών σχολείων
● Αντικειµενική δαπάνη οικιακών βοηθών, οδηγών 
αυτοκινήτων κλπ
● ∆απάνες σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης
● ∆απάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεµόπτερων
● ∆απάνες δεξαµενών κολύµβησης
● Ελάχιστη αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης (3.000€ 
για άγαµο και 5.000€ για έγγαµο)
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●●●
Τα «Τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων»: 
● Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων, δίτρο-
χων ή τρίτροχων αυτ/νων οχηµάτων, πλοίων αναψυχής 
και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών 
πραγµάτων µεγάλης αξίας.
● Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφα-
λαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατοµικώς ή µε 
τη µορφή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης ή ανώνυµης 
εταιρείας ή περιορισµένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτι-
κής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπρα-
ξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών µερίδων και 
χρεογράφων γενικώς.
● Αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακι-
νήτων ή ανέγερση οικοδοµών ή κατασκευή δεξαµενής 
κολύµβησης συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων µε-
ταβίβασης.
● Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε
● Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες 
(άνω των 300 € ετησίως)
● Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής. 
Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαµβάνεται και το ποσό 
των οικείων τόκων, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι 
τυχόν τόκοι υπερηµερίας.
●●●
Τρόποι κάλυψης των τεκµηρίων
Προκειµένου να µπορέσει κάποιος να καλύψει τη διαφορά 
µεταξύ πραγµατικών και τεκµαρτών εισοδηµάτων, µπορεί να 
επικαλεστεί (συνηθέστερα) τα εξής: 
- ανάλωση κεφαλαίων προηγούµενων ετών 
- σύναψη δανείου 
- δωρεά σε χρήµα.
- Χρηµατικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιου-
σιακών στοιχείων.

● Επιδοτήσεις και Αποζηµιώσεις 
για την κάλυψη τεκµηρίων.
(α) Περίοδος από 1/1/2014 και µετά.
Ανάλογα µε το είδος τους, οι Αγροτικές Επιδοτήσεις δι-
αχωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: i) Αυτές που περιλαµ-
βάνονται στο αποτέλεσµα ii) Αυτές που καταχωρούνται 
στους κωδικούς 659/660 της δήλωσης Ε1 και άρα καλύ-
πτουν «τεκµήρια» και iii) Τις « επενδυτικές», που µειώ-
νουν την αξία του επιδοτούµενου Παγίου και άρα δεν κα-
λύπτουν «τεκµήρια».
Οι Αγροτικές Αποζηµιώσεις, δεν καλύπτουν «τεκµήρια».

●●●
(β) Περίοδος έως 31/12/2013.
«Επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις κ.λ.π. αγροτικής 
παραγωγής
Κατά τον προσδιορισµό των τιµών των γεωργικών προϊό-
ντων µε την αντικειµενική µέθοδο που κοινοποιούνται κάθε 
χρόνο σε σχετικούς πίνακες, έχουν ληφθεί υπόψη και τα 
ποσά όλων των αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, απο-
ζηµιώσεις ενισχύσεις κ.λπ.). Από 01.01.2011 οι επιδοτήσεις 
αυτές, είτε είναι συνδεδεµένες µε την παραγωγή είτε όχι, 
δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό των 
τεκµηρίων. Για τις προηγούµενες χρήσεις (δηλ. τις χρήσεις 
2010 και προγενέστερες), ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά µε 
την απόφαση ΠΟΛ. 1152/17.4.2002 του Υ.Ο. Σύµφωνα µε 
την απόφαση αυτή έγινε δεκτό τα ποσά των επιδοτήσεων 
(επιδοτήσεις ή αποζηµιώσεις επί της παραγωγής, όπως π.χ. 
επιδότηση ελαιολάδου ή αποζηµίωση για καταστροφή γεωρ-
γικής καλλιέργειας λόγω παγετού ή αποζηµίωση για υπο-
χρεωτική παύση γεωργικής καλλιέργειας που υποδεικνύεται 
από την Ε.Ε. στα πλαίσια εφαρµογής των γεωργικών προ-
γραµµάτων) στις περιπτώσεις προσδιορισµού του γεωργι-
κού εισοδήµατος µε την αντικειµενική µέθοδο, τα οποία δεν 
φορολογούνται, να λαµβάνονται πλέον υπόψη σύµφω-
να µε την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2238/1994 για 
την κάλυψη της τεκµαρτής διαφοράς του άρθρου 119 
του ιδίου νόµου. Η ανωτέρω απόφαση δεν έχει αναδροµι-
κή ισχύ και λαµβάνοντας υπόψη τα όσα ίσχυαν πριν από την 
εφαρµογή της, τα ποσά των επιδοτήσεων και των αποζηµιώ-
σεων επί της παραγωγής που καταβλήθηκαν πριν την εφαρ-
µογή της ΠΟΛ. 1152/17.4.2002 δεν µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν για την κάλυψη του τεκµηρίου. Τα ποσά αυτά 
σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση έπρεπε να αναγρά-
φονται στους κ.α. 473-474 του τότε εντύπου Ε1 (οικ. έτους 
2003). Στα έντυπα των επόµενων οικ. ετών (οικ. ετών 2004 
- 2007) οι επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις κ.λπ. αναγράφονταν 
στους κ.α. 659-660 του εντύπου Ε1. Από το οικ. έτος 2008 
και µετά υπήρχαν κ.α. 477-478 στους οποίους αναγράφο-
νταν οι κάθε είδους αγροτικές ενισχύσεις επιδοτήσεις, απο-
ζηµιώσεις κ.λπ.) εκτός των επιδοτήσεων επί της παραγωγής 
που αναγραφόταν στους κ.α. 659-660. Στο έντυπο Ε1 του 
οικ. έτους 2012 και συγκεκριµένα στις οδηγίες συµπλήρω-
σης του εντύπου (κ.α. 659-660) αναγράφονται τα ακόλου-
θα: «ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ποσά των επιδοτήσεων ή αποζηµιώσεων 
επί της γεωργικής παραγωγής σε περιπτώσεις προσδιορι-
σµού του γεωργικού εισοδήµατος µε την αντικειµενική µέθο-
δο, δεν θα αναγράφονται στους κωδικούς αυτούς γιατί από 
τη χρήση 2011 και µετά δεν λαµβάνονται υπόψη για τον πε-
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ριορισµό των τεκµηρίων » [ Απόσπασµα από το βιβλίο του 
Κ. Γραβιά « Η Ανάλωση Κεφαλαίου – Θεωρία και Πράξη » ]

● Μη εφαρµογή αντικειµενικών δαπανών & υπηρεσιών
 Σύµφωνα µε το άρθρο 33, του Ν. 4172/2013, «Μη 
εφαρµογή αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσι-
ών», ισχύουν τα εξής: « Η ετήσια αντικειµενική δαπά-
νη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 
δεν εφαρµόζονται: α) …ε) Προκειµένου για αγορά πά-
γιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα 
που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα….ζ) Οι ετή-
σιες αντικειµενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύµ-
φωνα µε το άρθρο 31 προκειµένου για συνταξιούχους, 
οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, 
εφαρµόζονται µειωµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις 
εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύµφωνα µε τις 
προηγούµενες διατάξεις….

∆ιαφορά εισοδήµατος & υπολογισµός του φόρου αυτής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 34, του Ν. 4172/2013, «∆ιαφορά 
εισοδήµατος και υπολογισµός του φόρου αυτής», ισχύ-
ουν τα εξής: « 1. Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ του τεκ-
µαρτού και του συνολικού εισοδήµατος κατά την παράγραφο 
1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο ει-
σόδηµα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική ∆ιοίκηση κατά το 
ίδιο φορολογικό έτος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµε-
νες παραγράφους και φορολογείται: 
α) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 εφόσον 
ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από µισθωτή ερ-
γασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος 
των εισοδηµάτων του προκύπτει από µισθωτή εργασία 
και συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδηµα από καµία κατηγορία 
ή έχει εισόδηµα µόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία µε-
ταβίβασης κεφαλαίου και το τεκµαρτό του εισόδηµα δεν 
υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων 
(9.500) ευρώ ή
β) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφό-
σον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος 
των εισοδηµάτων του δεν προκύπτει από µισθωτή εργα-
σία και συντάξεις.
γ) σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 29 [3. Τα κέρδη από 
ατοµική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς µε 
την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15], εφόσον ο φο-
ρολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από ατοµική αγροτική 
επιχείρηση ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εισοδη-
µάτων του προκύπτει από ατοµική αγροτική επιχείρηση.

δ) σύµφωνα µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 
15, εφόσον ο φορολογούµενος είναι εγγεγραµµένος στο 
µητρώο ανέργων του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού 
∆υναµικού (Ο. Α. Ε.∆).....................
2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση κατά τον προσδιορισµό της δια-
φοράς της προηγούµενης παραγράφου υποχρεούται να λά-
βει υπόψη τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά, 
τα οποία αποδεικνύονται από νόµιµα παραστατικά στοιχεία. 
Ο φορολογούµενος φέρει το βάρος της απόδειξης για τα 
ποσά που ιδίως είναι: 
α) Πραγµατικά εισοδήµατα τα οποία αποκτήθηκαν από τον 
φορολογούµενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώµενα µέλη του 
και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται 
µε ειδικό τρόπο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
β) Χρηµατικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδηµα κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις.
γ) Χρηµατικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περι-
ουσιακών στοιχείων.
δ) Εισαγωγή συναλλάγµατος που δεν εκχωρείται υποχρε-
ωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η 
απόκτησή του στην αλλοδαπή.
ε) ∆άνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται 
µε έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία. 
Ειδικώς, όταν πρόκειται για την κάλυψη διαφοράς δαπά-
νης της προηγούµενης παραγράφου, κατά το ποσό που προ-
έρχεται από δαπάνη του άρθρου 32, το ποσό του δανείου 
λαµβάνεται υπόψη εφόσον από το οικείο έγγραφο αποδει-
κνύεται ότι έχει ληφθεί πριν από την πραγµατοποίηση της 
σχετικής δαπάνης.
στ) ∆ωρεά ή γονική παροχή χρηµατικών ποσών για 
την οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί µέ-
χρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η σχετι-
κή δαπάνη. [ Άρθρα. Η δωρεά ως µέσο κάλυψης φορολογι-
κών τεκµηρίων, του Γιώργου ∆αλιάνη, µε τη συνεργασία του 
Γιάννη Αρτσίτα, και του Φίλιππου Ζήρα ∆ικηγόρου www.
artion.gr ]
ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει φορο-
λογηθεί κατά τα προηγούµενα έτη ή νόµιµα έχει απαλ-
λαγεί από το φόρο. [ Αναλυτική παρουσίαση µπορείτε να 
βρείτε στο βιβλίο του Κ. Γραβιά « Η Ανάλωση Κεφαλαίου – 
Θεωρία και Πράξη » ]
3. Για τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρη-
µατική δραστηριότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου, η ζηµία του ίδιου φορολο-
γικού έτους ή και των προηγούµενων δεν εκπίπτει 
και δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό στα επόµενα 
φορολογικά έτη. 
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 4. Οι φορολογούµενοι που δεν αναγράφουν ή ανα-
κριβώς αναφέρουν στη δήλωση τα στοιχεία, τα σχε-
τικά µε τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχεί-
ων (δαπάνη αγοράς ή ανέγερσης ακινήτων) και τον 

προσδιορισµό της ετήσιας συνολικής δαπάνης διαβί-
ωσης, υπόκεινται στις κυρώσεις και τα πρόστιµα σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ια-
δικασίας. …………

●●●
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Υπολογίστε το ύψος των τεκµηρίων διαβίωσης και την δυνατότητα κάλυψης 
από «=µη αναλωθέν εισόδηµα» ή άλλες περιπτώσεις.

14. ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ (Ε1 και Ε3) 
ΚΑΙ ΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

● Κωδικοί του Έντυπου Ε1, που αφορούν 
ιδιαιτέρως τους αγρότες.
[ Σχετική Α.1041/2019 Τύπος και περιεχόµενο της δήλω-

σης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων φορο-
λογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαι-
ολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται µε αυτή]. 

 (1) ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

[12] Οι κωδ. 021-022 συµπληρώνονται όταν ασκείται 
επιχειρηµατική δραστηριότητα και ο φορολογούµενος εί-
ναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ, προκειµένου να υπολογιστεί 
η µείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16, για 
το µέρος του εισοδήµατος που προέρχεται από την αγρο-
τική δραστηριότητα.
[13] Στους κωδ. 037-038 καταχωρείται η ένδειξη ότι ο 
ασκών αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι κατ’ 
επάγγελµα αγρότης σύµφωνα µε την επίσηµη ταυτοποίη-
ση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 2 παρ. 
1 του ν.3874/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 65 

του ν.4389/2016). Ο σκοπός της συµπλήρωσης είναι ο 
χαρακτηρισµένος ως « επαγγελµατίας αγρότης», να έχει 
την έκπτωση φόρου, που προβλέπεται για τα «αγροτικά ει-
σοδήµατα» του.
Οι κωδικοί αυτοί είναι προσυµπληρωµένοι µε την έν-
δειξη ‘’ΝΑΙ’’ όταν ο ασκών αγροτική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα είναι κατ’ επάγγελµα αγρότης σύµ-
φωνα µε την επίσηµη ταυτοποίηση από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Σηµειώνεται ότι: Η ιδιότητα 
του κατ’ επάγγελµα αγρότη ελέγχεται κάθε χρόνο 
από το ΥΠΑΑΤ καθώς, η ισχύς της είναι για ένα έτος.

 (2) ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ) (2) ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ)

Υποπίνακας 4Γ1 (εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα)
Το εισόδηµα που αποκτάται από αγροτική επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα φορολογείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 21 του ν.4172/2013. 
Προκειµένου να δηλωθεί εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατι-
κή δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2018 είναι απαραί-
τητη η συµπλήρωση του εντύπου Ε3. 
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[1] Κωδικοί 461-462: Μεταφέρεται το καθαρό εισόδηµα από 
την άσκηση ατοµικής αγροτικής δραστηριότητας από το έντυ-
πο Ε3 (Κωδικός 352).
[2] Κωδικοί 463-464: Αναγράφεται το καθαρό εισόδηµα 
από την άσκηση ατοµικής αγροτικής δραστηριότητας, αλλοδα-
πής προέλευσης.
[3] Κωδικοί 465-466: Ζηµιά από αγροτική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα. (µεταφέρονται τα δεδοµένα από το έντυπο Ε3 
- Κωδικός 352)
[4] Κωδικοί 467-468: Αναγράφονται οι ζηµιές προηγουµέ-
νων ετών που προέκυψαν από την άσκηση ατοµικής αγροτικής 
δραστηριότητας στην ηµεδαπή. 
[5] Κωδικοί 475-476: Ακαθάριστα έσοδα από άσκηση ατο-

µικής αγροτικής δραστηριότητας. (Μεταφέρονται τα δεδοµένα 
από το έντυπο Ε3 - Κωδικός 360).
[6] Κωδικοί 469-470: Αναγράφονται οι φόροι που πα-
ρακρατήθηκαν και καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή. Εάν κατά 
τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας φορολογούµενος 
που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισόδη-
µα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήµατος του εν 
λόγω φορολογούµενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδηµα, 
µειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην 
αλλοδαπή για αυτό το εισόδηµα. 
Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύ-
εται µε τα δικαιολογητικά έγγραφα που ορίστηκαν στην ΠΟΛ. 
1026/22.01.2014 Απόφαση Γ.Γ.∆.Ε. (ΦΕΚ 170Β΄). 

 (3) ΠΙΝΑΚΑΣ 6 (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ)

[ 2, 3 ] Κωδικοί 659-660 ή 619-620: Στους κωδικούς αυ-
τούς, ανάλογα µε το αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, 
συµπληρώνονται τα εισοδήµατα που απαλλάσσονται του φό-
ρου ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο και εµφανίζεται πίνα-
κας στον οποίο αναλύονται ανάλογα µε την προέλευσή τους: 
….
-Κέρδη από την διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργει-
ας µέχρι 10 KW
-Πράσινες και συνδεδεµένες αγροτικές ενισχύσεις µέχρι 
12.000 ευρώ αθροιζόµενες
-Λοιπές εισοδηµατικές αγροτικές ενισχύσεις
-Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης….
Προσοχή: 
Όλες οι κατηγορίες των εισοδηµατικών (εκτός δηλαδή 
των επενδυτικών) αγροτικών επιδοτήσεων/ ενισχύσε-
ων, κατά το µέρος που δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τον προσ-

διορισµό του κέρδους από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, θα συµπληρώνονται στην αντίστοιχη επιλογή 
των κωδικών 659-660 και υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλ-
ληλεγγύης. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχουν « φόροι 
που παρακρατήθηκαν ».

● Κωδικοί του Έντυπου Ε3, που αφορούν 
ιδιαιτέρως τους αγρότες.
∆υνάµει της Α.1034/2019 Απόφασης του ∆ιοικητή της 
Α.Α.∆.Ε. (Β’ 175/31.01.2019), ορίστηκε για το φορολογικό 
έτος 2018 και επόµενα, ο τύπος και το περιεχόµενο της «ΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3 καθώς και της 
κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης που τη συνοδεύει. 
Στην συνέχεια, µε την Ε.2026/2019, δόθηκαν οδηγίες για 
τη συµπλήρωση του εντύπου.

(1) Κατηγορία βιβλίων - Κωδικοί 005

Κατηγορία 
βιβλίων 005 Απλογραφικά 1 ∆ιπλογραφικά 2 Μη υπόχρεοι 3

Προ-συµπληρώνεται µε βάση τα στοιχεία µητρώου του 
υπόχρεου µε ηµεροµηνία αναφοράς τη τελευταία µέρα 
του φορολογικού έτους που αφορά η δήλωση.

Η ένδειξη «µη υπόχρεοι» συµπληρώνεται µόνο από τους 
αφανείς αγρότες χωρίς ΚΑ∆ συνδυαστικά επαληθεύεται 
µε τη συµπλήρωση του κωδικού 009 του εντύπου. 
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(2) « Καθεστώς» Φ.Π.Α - Κωδικοί 009

Ασκείτε αγροτική  
δραστηριότητα και υπάγεστε: 009 Κανονικό καθεστώς 

Φ.Π.Α 1 Ειδικό καθεστώς 
Φ.Π.Α 2 Αφανείς αγρότες 

χωρίς Κ.Α.∆. 3

Αφορά µόνο Φυσικά Πρόσωπα και επιλέγεται η ανάλο-
γη ένδειξη από τον αναδυόµενο πίνακα για τις περιπτώ-
σεις (1) και (2).
Η επιλογή 3 επιλέγεται εφόσον δηλώνονται Αγροτικά Ει-
σοδήµατα και οι φορολογούµενοι δεν έχουν δηλώσει στο 

Μητρώο ένταξη σε καθεστώς Φ.Π.Α. (δηλαδή, ούτε στο 
κανονικό ούτε στο ειδικό). Σ’ αυτή την περίπτωση δεν συ-
µπληρώνεται ο Κ.Α.∆. Οι αφανείς αγρότες χωρίς ΚΑ∆ 
(3) θα συµπληρώνεται από τον χρήστη συνδυαστικά µε 
την ένδειξη «µη υπόχρεοι» στον κωδ. 005.

Ο νέος κωδικός που προστέθηκε από φέτος, αφορά 
τους εγγεγραµµένους σε ενεργούς συνεταιρισµούς, 
οι οποίοι –εφόσον πληρούν τα κριτήρια που προβλέ-
πονται- θα απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύ-

µατος. Η ενηµέρωση αντλείται αυτόµατα, µέσω δι-
ασύνδεσης του Taxis µε την Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Συνεταιρισµών & Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
του ΥΠΑΑΤ.

(3) ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ
Κωδικοί 060. Το σύνολο των ενοικίων όπως προκύ-
πτει από τον αναλυτικό πίνακα Συµπληρώνεται στον 
πίνακα αυτό το σύνολο των ενοικίων που καταβλήθη-
καν µέσα στο φορολογικό έτος, και τα οποία εµφανίζο-
νται αναλυτικά στον πίνακα Γ1 
Ο κωδικός αυτός συµπληρώνεται αυτόµατα από το 

πρόγραµµα. Προ- συµπληρώνονται αυτόµατα από τα 
στοιχεία του εντύπου Ε3 του προηγούµενου φορολο-
γικού έτους. 
Ο χρήστης µπορεί να µεταβάλλει τα στοιχεία να δια-
γράψει και να εισάγει νέα. Παρέχεται η δυνατότητα 
υποβολής αυτών µε αρχείο.

∆ιεύθυνση 
εγκατάστασης

Αριθµός  
Παρ. 
Ρεύµατος

Χαρακτηρ. Εγκατάστα-
σης (Κεντρικό, Υποκα-
τάστηµα κτλ)

Περίοδος Μί-
σθωσης

Ονοµ/νυµο 
Εκµισθωτή

Α.Φ.Μ.  
Εκµισθωτή

∆ωρεάν  
Παραχώρηση

(4) ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆. ΠΟΣΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 070  
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ   
ΠΥΛΩΝΑΣ 1   
ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 071  

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 072  

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 073  

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 074  

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 075  

ΠΥΛΩΝΑΣ 2   

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 076  

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 077  

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 078  

ΑΛΙΕΙΣ   
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 079  

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 080  

Κωδικοί 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 
078, 079, 080

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδάφιου της 
παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 όπως αυτό αντι-
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καταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 112 (Μέρος 
Β, παράγραφος 3) του ν. 4387/2016, ειδικά, για τους 
ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριό-
τητα, στον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα περιλαµβάνονται εκ των άµεσων 
ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πο-
λιτικής, όπως αυτές ορίζονται, µόνο η βασική ενίσχυση 
καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα 
χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεµέ-
νες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζηµιώσεις στο σύνολό 
τους δεν περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του κέρ-
δους από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Οι βεβαιώσεις 
του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο 
έτος 2018 θα φέρουν ακριβή χαρακτηρισµό για τον 
ορθό φορολογικό χειρισµό τους.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις των αγροτικών επιδοτήσε-
ων, όπου αυτές υπάρχουν, εξακολουθούν να είναι ίδιες 
όσον αφορά στο χρόνο που αυτές βαρύνουν. Συγκεκρι-
µένα, και κατ’ εφαρµογή της ΠΟΛ.1116/10.6.2015 εγκυ-
κλίου, οι αγροτικές επιδοτήσεις αντιµετωπίζονται φορο-
λογικά στο έτος που αφορούν. Συνεπώς, οι επιδοτήσεις 
που αφορούν στα έτη 2017 και προηγούµενα θα ακολου-
θούν τον αντίστοιχο χαρακτηρισµό ούτως ώστε να αντι-
µετωπιστούν φορολογικά µε το εκάστοτε φορολογικό 
πλαίσιο (σχετική και η ΠΟΛ.1116/1.6.2015 εγκύκλιος).
Τα ποσά των κωδικών αυτών συµπληρώνονται από το 
χρήστη και κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενί-
σχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις των αγροτικών επιδοτήσε-
ων, όπου αυτές υπάρχουν, εξακολουθούν να είναι ίδιες 
όσον αφορά στο χρόνο που αυτές βαρύνουν. Συγκε-
κριµένα, και κατ’ εφαρµογή της ΠΟΛ.1116/10.6.2015 
εγκυκλίου, οι αγροτικές επιδοτήσεις καταχωρούνται φο-
ρολογικά στο έτος που αφορούν. 

(5) ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά - ∆ιπλογραφικά βιβλία)
Ο Πίνακας αυτός συµπληρώνεται από όλες τις επιχειρήσεις 
ανεξάρτητα της τήρησης βιβλίων (απλογραφικών ή διπλο-
γραφικών).Η συµπλήρωση του πίνακα Ζ’ προηγείται από 
αυτή του πίνακα ∆’, καθόσον από τα έσοδα, έξοδα και λοι-
πά πληροφοριακά στοιχεία (Ζ1, Ζ2 και Ζ3 αντίστοιχα) προ-
κύπτει ο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων του πίνακα ∆’
Απλογραφικά βιβλία: Σύµφωνα µε την παράγραφο 12 
του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 όταν, η οντότητα δεν 
συντάσσει ισολογισµό, δύναται, αντί του λογιστικού συ-
στήµατος της παραγράφου 10, να χρησιµοποιεί ένα κα-

τάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα (βιβλία εσό-
δων - εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία συ-
µπεριλαµβάνουν: α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκρι-
µένα σε έσοδα από πώληση εµπορευµάτων, από πώλη-
ση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα. 
β) Τα πάσης φύσεως κέρδη. γ) Τις πάσης φύσεως αγο-
ρές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριµένα σε αγορές 
εµπορευµάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), 
παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων. δ) 
Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριµένα σε αµοιβές προ-
σωπικού συµπεριλαµβανοµένων εισφορών σε ασφαλι-
στικούς οργανισµούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη 
λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα. ε) Τις πάσης φύ-
σεως ζηµίες. στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, 
ξεχωριστά κατά είδος.
Εποµένως µία επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βι-
βλία θα καταχωρήσει τα οικονοµικά δεδοµένα της 
χρήσης, ανάλογα µε την περιγραφή που ορίζεται στο 
Παράρτηµα Γ του ν. 4308/2014 και όπου συντρέχει πε-
ρίπτωση, ώστε να µπορεί να καταρτιστεί η «Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων για πολύ µικρές οντότητες» (υπόδειγ-
µα Β.6.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 
7 και 8 του άρθρου 16 του ως άνω νόµου.

Υπο - πίνακας Ζ’ 1 - Σύνολο Εσόδων

Αγροτική -  
Βιολογική δραστηριότητα

Κωδ. Ποσό

Ζ΄1 - Σύνολο Εσόδων   

Σύνολο Εσόδων 360  

Πωλήσεις αγαθών  
και υπηρεσιών [ Αναλύεται ]

361  

Λοιπά συνήθη έσοδα 362  

Πιστωτικοί τόκοι  
και συναφή έσοδα

363  

Πιστωτικές συναλλαγµατικές 
διαφορές

364  

Έσοδα συµµετοχών 365  

Κέρδη από διάθεση µη κυ-
κλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων

366  

Κέρδη από αναστροφή προ-
βλέψεων και αποζηµιώσεων

367  

Κέρδη από επιµέτρηση 
στην εύλογη αξία

368  

Φόρος Εισοδήµατος έσοδα 369  

Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 370  
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- Κωδικός 360 (αγροτική-βιολογική δραστηριότητα)
Άθροισµα των κωδικών: 361+362+363+364+365+366
+367+368+369+370)
Κωδικοί 361 (αγροτική-βιολογική δραστηριότητα).
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.
Με την είσοδο του χρήστη στο πεδίο κάθε ενός από τους 
παραπάνω κωδικούς ανοίγει ο αντίστοιχος «∆υναµικός 
Πίνακας» µε υποπεριπτώσεις και συµπληρώνεται ανάλο-
γα από το χρήση. Μπορούν να συµπληρωθούν πάνω από 
ένα πεδία και το άθροισµά τους µεταφέρεται στους κωδι-
κούς 161, 261, 361, 461 κατά περίπτωση. 
Σηµείωση: Οι πωλήσεις αναλύονται περαιτέρω σε πωλή-
σεις λιανικής και χονδρικής καθώς και πωλήσεις εσωτε-
ρικού και εξωτερικού, σύµφωνα µε τις πληροφοριακές 
ανάγκες της διοίκησης και τις απαιτήσεις της φορολογι-
κής αρχής ή άλλων δηµόσιων αρχών. Ειδικότερα, στον 
κωδικό 002 του υποπίνακα Ζι, αναγράφεται η αξία των 
χονδρικών πωλήσεων των εµπορευµάτων που εµπίπτουν 
στην παράγραφο 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 
2859/2000) και προσδιορίζονται στην ΠΟΛ.1150/2017 
εγκύκλιο, ανεξάρτητα εάν η πώλησή τους έχει επιβαρυν-
θεί ή όχι µε Φ.Π.Α. Στον κωδικό 004 του ίδιου υποπί-
νακα Ζ1, αναγράφεται η αξία των λιανικών πωλήσεων 
των εµπορευµάτων που εµπίπτουν στην παράγραφο 5 
του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και 
προσδιορίζονται στην ΠΟΛ.1150/2017 εγκύκλιο και µε 
τις σχετικές διατάξεις οι εν λόγω πωλήσεις θα πρέπει να 
έχουν επιβαρυνθεί µε Φ.Π.Α. (Σχετ. ΠΟΛ.1072/2018)

ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆. ΠΟΣΟ

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών 361  

Χονδρικές - Επιτηδευµατιών 001  

Χονδρικές βάσει άρθρ.39α παρ.5 
του Κώδικα ΦΠΑ. (Ν.2859/2000)

002  

Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία 003  

Λιανικές βάσει άρθρ.39α παρ.5 του 
Κώδικα ΦΠΑ. (Ν.2859/2000)

004  

Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές 005  

Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 006  

Λοιπά 007  

Κωδικός 362. Λοιπά συνήθη έσοδα
Συµπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστη-
ριότητας 
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ του ν. 4308/2014 στον 
λογαριασµό Λοιπά συνήθη έσοδα (71) περιλαµβάνο-
νται οι παρακάτω λογαριασµοί - 71. Λοιπά συνήθη έσο-

δα, 71.01 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων, 
71.02 Επιχορηγήσεις τόκων, 71.03 Επιχορηγήσεις λοι-
πών εξόδων, 71.04 Άλλα λειτουργικά έσοδα, 71.05 Άλλα 
λειτουργικά έσοδα από συνδεδεµένες οντότητες.
Το ποσό της Βασικής ενίσχυσης, που φορολογείται 
από το πρώτο ευρώ, (Πιν. Γ2, κωδικός 071) και το 
άθροισµα των πράσινων (κωδικός 072) και συνδε-
δεµένων ενισχύσεων (κωδικός 073) για το µέρος 
άνω των 12.000 ευρώ, µεταφέρεται στον κωδικό 
αυτόν 362.
Κωδικός 363. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
[∆εν προκύπτει τέτοια περίπτωση, για την « Ατοµική 
Αγροτική Εκµετάλλευση »]
Κωδικός 364. Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφο-
ρές
[∆εν προκύπτει συνήθως τέτοια περίπτωση, για την « 
Ατοµική Αγροτική Εκµετάλλευση »]
Κωδικός 365 Έσοδα συµµετοχών
[∆εν προκύπτει τέτοια περίπτωση, για την « Ατοµική 
Αγροτική Εκµετάλλευση »]
Κωδικός 166 και 366. Κέρδη από διάθεση
µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
[Συνηθισµένη περίπτωση, για την « Ατοµική Αγροτι-
κή Εκµετάλλευση », είναι η πώληση αγροτικού µηχανή-
µατος, µε κέρδος ]. (∆είτε αναλυτικά κεφ. 12.4.10 και 
12.2.4]
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ του ν. 4308/2014 στον 
λογαριασµό Κέρδη από διάθεση µη κυκλοφορούντων πε-
ριουσιακών στοιχείων (75) περιλαµβάνονται οι παρακά-
τω λογαριασµοί - 75 Κέρδη από διάθεση µη κυκλοφορού-
ντων περιουσιακών στοιχείων, 75.01 Κέρδη από διάθεση 
ενσώµατων παγίων, 75.02 Κέρδη από διάθεση άυλων 
πάγιων στοιχείων, 75.03. Κέρδη από διάθεση χρηµατο-
οικονοµικών στοιχείων, 75.04 Κέρδη από διάθεση µη κυ-
κλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεµέ-
νες οντότητες
Κωδικός 367. Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων 
και αποµειώσεων
[∆εν προκύπτει συνήθως τέτοια περίπτωση, για την « 
Ατοµική Αγροτική Εκµετάλλευση »]
Κωδικός 368. Κέρδη από επιµέτρηση 
στην εύλογη αξία
[∆εν προκύπτει τέτοια περίπτωση, για την « Ατοµική 
Αγροτική Εκµετάλλευση »]
Κωδικός 369. Φόρος εισοδήµατος έσοδο
[∆εν προκύπτει τέτοια περίπτωση, για την « Ατοµική 
Αγροτική Εκµετάλλευση »]
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Κωδικός 370. Ασυνήθη έσοδα και κέρδη
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ του ν. 4308/2014 στον 
λογαριασµό 79 περιλαµβάνονται οι παρακάτω λογαρια-
σµοί: - 79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη, κ.λπ
 
Υπο - πίνακας Ζ’ 2 – Σύνολο Εξόδων

Ζ΄2 - Σύνολο Εξόδων ΚΩ∆.  ΠΟΣΟ

Σύνολο Εξόδων 380  

Παροχές σε εργαζόµενους  
[Αναλύεται]

381  

Ζηµιές επιµέτρησης  
περιουσιακών στοιχείων

382  

Χρεωστικές συναλλαγµατικές  
διαφορές

383  

Ζηµιές από διάθεση- απόσυρση µη κυ-
κλοφ.περιουσιακών στοιχείων

384  

∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα
[Αναλύεται]

385  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 386  

Αποσβέσεις 387  

Ασυνήθη έξοδα, ζηµιές και πρόστιµα 388  

Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για 
το προσωπικό)

389  

Φόρος Εισοδήµατος 390  

Οι κωδικοί 180, 280, 380, 480 και 580 είναι υπολογι-
στικοί και όχι καταχωρητικοί κωδικοί και υπολογίζονται 
από την εφαρµογή ανάλογα µε τους παρακάτω κανόνες: 
Κωδικός 380 (αγροτική - βιολογική δραστηριότητα)
Άθροισµα των κωδ. 381+382+383+384+385+386+38
7+388+389+390
Κωδικός 381 (αγροτική-βιολογική δραστηριότητα). 
Με την είσοδο του χρήστη στο πεδίο κάθε ενός από τους 
παραπάνω κωδικούς ανοίγει ο αντίστοιχος «∆υναµικός 
Πίνακας» µε υποπεριπτώσεις και συµπληρώνεται ανάλο-
γα από το χρήση. Μπορούν να συµπληρωθούν πάνω από 
ένα πεδία και το άθροισµά τους µεταφέρεται στους κωδι-
κούς 181, 281, 381, 481 κατά περίπτωση. 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆. ΠΟΣΟ

Παροχές σε εργαζόµενους 381  

Μικτές αποδοχές 001  

Εργοδοτικές εισφορές 002  

Λοιπές παροχές 003  

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ του ν. 4308/2014 στον 
λογαριασµό 60 περιλαµβάνονται οι παρακάτω λογαρια-
σµοί: - 60 Παροχές σε εργαζόµενους

- 60.01 Μικτές αποδοχές, - 60.02 Εργοδοτικές εισφο-
ρές, - 60.03 Λοιπές παροχές
- 60.04 Προβλέψεις για παροχές µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία (καθαρό ποσό)
- 60.05 Παροχές σε εργαζόµενους σε συνδεδεµένες 
οντότητες.
Στον κωδικό 381/001, πρέπει να καταχωρηθεί 
και η συνολική αξία του Εργοσήµου.
Κωδικός 382.
Ζηµιές επιµέτρησης περιουσιακών στοιχείων
[∆εν προκύπτει τέτοια περίπτωση, για την « Ατοµική 
Αγροτική Εκµετάλλευση »]
Κωδικός 383. Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφο-
ρές
[ ∆εν προκύπτει συνήθως τέτοια περίπτωση, για την « 
Ατοµική Αγροτική Εκµετάλλευση »]
Κωδικός 384. Ζηµιές από διάθεση- απόσυρση µη κυ-
κλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
[ Συνηθισµένη περίπτωση, για την « Ατοµική Αγροτική 
Εκµετάλλευση », είναι η πώληση αγροτικού µηχανήµα-
τος, µε ζηµιά ]. (∆είτε αναλυτικά κεφ. 12.4.10 και 12.2.4]
Κωδικός 385 (αγροτική- βιολογική δραστηριότητα).
Καταχωρούνται τα πάσης φύσεως 
διάφορα λειτουργικά έξοδα
- Με την είσοδο του χρήστη στο πεδίο κάθε ενός από 
τους παραπάνω κωδικούς ανοίγει ο αντίστοιχος «∆υ-
ναµικός Πίνακας» µε υποπεριπτώσεις και συµπληρώνε-
ται ανάλογα από το χρήση. Μπορούν να συµπληρωθούν 
πάνω από ένα πεδία και το άθροισµά τους µεταφέρεται 
στους κωδικούς 185, 285, 385, 485 κατά περίπτωση. 
 

ΕΙ∆ΟΣ Κωδ. Ποσό

∆ιάφορα λειτουργικά  
έξοδα

385  

Προµήθειες διαχείρησης ηµεδαπής 
- αλλοδαπής (management fees)

001  

∆απάνες από συνδεδεµένες επι-
χειρήσεις

002  

∆απάνες από µη συνεργαζόµενα 
κράτη ή από κράτη µε προνοµιακό 
φορολογικό καθεστώς

003  

∆απάνες για ενηµερωτικές ηµε-
ρίδες

004  

Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 005  

Έξοδα ταξιδίου εξωτερικού 006  

Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπα-
σχολούµενων

007  

Έξοδα και προµήθειες παραγγελιο-
δόχου για λογαριασµό αγροτών

008  

Λοιπές αµοιβές για υπηρεσίες ηµε-
δαπής

009  
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Λοιπές αµοιβές για υπηρεσίες αλ-
λοδαπής

010  

Ενέργεια 011  

Ύδρευση 012  

Τηλεπικοινωνίες 013  

Ενοίκια 014  

∆ιαφήµιση και προβολή 015  

Λοιπά έξοδα 016  

- Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ του ν. 4308/2014 στον 
λογαριασµό 64 περιλαµβάνονται οι παρακάτω λογαρια-
σµοί: 64 ∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα,- 64.01 Αµοιβές για 
υπηρεσίες, - 64.02 Ενέργεια, - 64.03 Ύδρευση, - 64.04 
Τηλεπικοινωνίες 
- 64.05 Ενοίκια, - 64.06 Ασφάλιστρα, - 64.07 Μεταφο-
ρικά, - 64.08 Αναλώσιµα, - 64.09 Επισκευές και συντη-
ρήσεις, - 64.10 ∆ιαφήµιση και προβολή, - 64.11 Φόροι 
και τέλη (πλην φόρου εισοδήµατος), - 64.12 Λοιπά έξο-
δα, κ.λπ
Κωδικός 386. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Κωδικός 387. Αποσβέσεις
Κωδικός 388. Ασυνήθη έξοδα, ζηµιές και πρόστιµα
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ του ν. 4308/2014 στον 
λογαριασµό 67 περιλαµβάνονται οι παρακάτω λογαρια-
σµοί: - 67 Ασυνήθη έξοδα, ζηµιές και πρόστιµα, 
Κωδικός 389. Προβλέψεις
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ του ν. 4308/2014 στον 
λογαριασµό 68 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί: - 68 
Προβλέψεις 
Κωδικός 390. Φόρος εισοδήµατος
Συµπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία 
δραστηριότητας
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ του ν. 4308/2014 στον 
λογαριασµό 69 περιλαµβάνει οι παρακάτω και τον λογα-
ριασµό, 69.01 Τρέχον φόρος (έξοδο) περιόδου

Υπο - πίνακας Ζ’ 3 – Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία

Ζ΄3 - Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία

Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία 

Έξοδα σε Ιδιοπαραγωγή 395  

Επιδοτήσεις - 
Επιχορηγήσεις

  

Επιδοτήσεις - 
Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικούς σκοπούς - 
κάλυψη δαπανών

  

Λοιπά 398  

[∆εν συµπληρώνονται από τους έχοντες αγροτική δρα-
στηριότητα οι γραµµές: «Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις» 
και «Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκο-
πούς - κάλυψη δαπανών» ]
Κωδικός 395: Συµπληρώνεται από το χρήστη
Κωδικός 398: (Λοιπά)
Ανοίγει «∆υναµικός Πίνακας» µε υποπεριπτώσεις και συ-
µπληρώνεται ανάλογα από το χρήση. Μπορούν να συ-
µπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισµά τους 
µεταφέρεται στον κωδικό 398.

ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆. ΠΟΣΟ

Πωλήσεις αγαθών που 
υπάγονται σε ΕΦΚ 398  

Αγορές αγαθών  
που υπάγονται σε ΕΦΚ

001  

∆απάνες από συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις

002  

∆απάνες από συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις

003  

(6) ΠΙΝΑΚΑΣ ∆’. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ Ε
ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά - ∆ιπλογραφικά Βι-
βλία)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(Απλογραφικά - 
∆ιπλογραφικά Βιβλία)

Κωδ. Ποσό

∆1
 Πωλήσεις αγαθών  
και παροχή υπηρεσιών

300  

  Υλικά Παραγωγής   

 α) Πρώτες ύλες & λοιπά υλικά   

 Πρώτες ύλες και υλικό έναρξης 301  

 
Αγορές πρώτων υλών και υλικών 
χρήσης (καθαρό ποσό) [ Αναλύ-
εται ]

302  

 
Αποµείωση πρώτων υλών και 
υλικών

303  

 
Απόθεµα λήξης πρώτων υλών 
και υλικών

304  

 
 Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπα-
ραδόσεις - Καταστροφές αποθε-
µάτων (µείον)

305  

 
Κόστος αναλώσεων πρώτων 
υλών και λοιπών υλικών

306  

 
β) Προϊόντα και παραγωγή σε 
εξέλιξη

  

 
Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλι-
ξη έναρξη

307  

 
Αποµείωση προϊόντων και παρα-
γωγής σε εξέλιξη

308  

 
Προϊόντα και παραγωγή σε εξέ-
λιξη λήξης

309  
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 Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπα-
ραδόσεις - Καταστροφές αποθε-
µάτων (µείον)

310  

 
Κόστος αναλώσεων προϊόντων και 
παραγωγής σε εξέλιξη [ Υπολογίζε-
ται αυτόµατα ]

311  

∆3
Κόστος πωληθέντων 
παραγωγικής δραστηριότητας 
(α+β+γ)

  

 
Αγροτική - Βιολογική  
δραστηριότητα

  

 α) Υλικά στοιχεία   

 
Αποθέµατα έναρξης 
(ζώων - φυτών)

312  

 
Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό 
ποσό) [ Αναλύεται ]

313  

 
Αποµείωση ζώων - φυτών - 
εµπορευµάτων

314  

 
Αποθέµατα τέλους (ζώων - φυ-
τών)

315  

 
Κόστος αναλώσεων ζώων και 
φυτών

316  

 β) Έξοδα παραγωγής 317  

 
γ) Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτο-
παραδόσεις - Καταστροφές απο-
θεµάτων (µείον)

318  

∆4
Κόστος πωληθέντων  
αγροτικής - βιολογικής  
δραστηριότητας (α+β+γ)

319  

∆6 Σύνολο (∆2+∆3+∆4+∆5) 320  

∆7 Μικτό κέρδος (∆1-∆6) 321  

Κωδικοί 301, 303, 304: Συµπληρώνονται από το χρήστη
Κωδικός 302: Μεταφέρεται το σύνολο του εσωτερικού 
πίνακα της στήλης (αγροτική - βιολογική δραστηριότητα) 
ο οποίος είναι ο κάτωθι: 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆. ΠΟΣΟ

[ ∆3] Αγορές πρώτων  
υλών και υλικών χρήσης  
(καθαρό ποσό)

302  

Χονδρικές 001  

Λιανικές 002  

Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές 003  

Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 004  

Λοιπά 005  

Κωδικός 305: Συµπληρώνονται από το χρήστη και ελέγ-
χεται µε το ποσό του κωδικού 395 του Ζ3 πίνακα
Κωδικός 306: Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 
και ισούται µε 301+302-303-304-305 =306
Κωδικοί 307, 308, 309, 310 (αγροτική- βιολογική 
δραστηριότητα): Συµπληρώνονται από το χρήστη
Κωδικός 311: Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 
και ισούται µε 307-308-309-310
Κωδικοί 312, 314, 315 (αγροτική- βιολογική δρα-

στηριότητα): Συµπληρώνονται από το χρήστη
Κωδικός 313: Μεταφέρεται το σύνολο του εσωτερικού 
πίνακα της στήλης (αγροτική - βιολογική δραστηριότητα) 
ο οποίος είναι ο κάτωθι: 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆. ΠΟΣΟ

[∆4] Αγορές ζώων - φυτών 
(καθαρό ποσό)

313  

Χονδρικές 001  

Λιανικές 002  

Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές 003  

Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 004  

Λοιπά 005  

Κωδικός 316: Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 
και ισούται µε 312+313-314-315
Κωδικοί 317, 318: Συµπληρώνονται από το χρήστη
Κωδικός 319: Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 
και ισούται µε 316+317-318
Κωδικός 320: Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 319
Κωδικός 321: Είναι το ποσό ∆1- ∆6
……………………………….

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε-
∆ΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 (Απλογραφικά -  
∆ιπλογραφικά Βιβλία)

Κωδ. Ποσό

∆8
Λοιπά έσοδα εξαιρούµενων  
των πιστωτικών τόκων

322  

∆9
Λοιπά έξοδα εξαιρούµενων  
των τόκων και αποσβέσεων

323  

∆10
Αποτελέσµατα προ φόρων-τόκων 
και αποσβέσεων EBITDA

324  

∆11 Αποσβέσεις 325  

∆12
Αποτελέσµατα προ φόρων 
και τόκων ΕΒΙΤ

326

∆13
Πιστωτική τόκοι και συναφή  
έσοδα

327  

∆14
Χρεωστική τόκοι και συναφή  
έξοδα

328  

∆15 Αποτελέσµατα προ φόρων 329  

 Ποσοστά µικτού κέρδους 330  

Κωδικός 322: Υπολογίζεται αυτόµατα από το 
σύστηµα και είναι το άθροισµα των κωδικών 
362+364+365+366+367+368+370 (πίνακας Ζ1)
Κωδικός 323: Συµπληρώνεται από το χρήστη
Κωδικός 324: Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 
και είναι το άθροισµα των κωδικών 326 + 387
Κωδικός 325: Συµπληρώνεται από το χρήστη
Κωδικός 326: Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 
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και είναι το αποτέλεσµα των κωδικών [326] = [321] + 
[322] - [323] - [325]
Κωδικός 327: Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 363 
του πίνακα Ζ1
Κωδικός 328: Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 386 
του πίνακα Ζ2
Κωδικός 329: Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 
και είναι το άθροισµα των κωδικών 326+327-328
Κωδικός 330: Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 
και είναι: κωδ 321/κωδ 300*100

(7) ΠΙΝΑΚΑΣ Ε’. ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ-
ΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
« Στον πίνακα Ε’ καταχωρούνται οι προσωρινές δια-
φορές µεταξύ λογιστικής αξίας, για τις επιχειρήσεις 
που τηρούν τα βιβλία τους µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστι-
κά Πρότυπα (∆.Λ.Π) ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυ-
πα (Ε.Λ.Π.) και φορολογικής αξίας, όπως αυτές προκύ-
πτουν µε βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013.
Ειδικότερα, στη στήλη «Λογιστική Βάση» καταχωρεί-
ται η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαρια-
σµών της περιγραφόµενης κατηγορίας (π.χ. ενσώµατα 
πάγια, προβλέψεις κ.ο.κ), όπως προκύπτει από τα τη-
ρούµενα βιβλία (∆.Λ.Π. ή Ε.Λ.Π) της επιχείρησης στην 
οποία υφίστανται διαφορές από την αντίστοιχη αξία που 
προκύπτει µε βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013 και 
η οποία καταχωρείται στην στήλη «Φορολογική Βάση».
Στην συνέχεια, στη στήλη «∆ιαφορές» και ειδικότερα 
στους κωδικούς 722, 730, υπολογίζονται από το σύστη-
µα οι διαφορές (θετικές - αρνητικές) για τους λογαρια-
σµούς εσόδων µε βάση τα δεδοµένα που αναγράφο-
νται στους εσωτερικούς υποπίνακες των κωδικών 706 
και 714, ενώ στους κωδικούς 723, 731, υπολογίζονται 
οι αντίστοιχες διαφορές για τους λογαριασµούς εξόδων 
µε βάση τα δεδοµένα που αναγράφονται στους εσωτε-
ρικούς υποπίνακες των κωδικών 707 και 715, προκει-
µένου στη συνέχεια να µεταφερθεί το σύνολο των δια-
φορών (θετικών - αρνητικών) από τους κωδικούς 732 
και 733 στους αντίστοιχους κωδικούς 118 και 119 του 
εντύπου Ν. Προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις τα 
ποσά των κωδικών 732 και 733 καταχωρούνται στους 
κωδικούς 141, 241, 341 και 441 καθώς και 142, 242, 
342 και 442 του πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3 κατά πε-
ρίπτωση.
Τα ποσά από ετεροχρονισµό εξόδων και εσόδων που 
αντιµετωπίζονται ως προσωρινές διαφορές δεν κατα-
χωρούνται και στην κατάσταση φορολογικής αναµόρ-

φωσης ή στον κωδικό 462 του εντύπου Ν, αντίστοιχα.
Τέλος, στους αντίστοιχους κωδικούς 716, 724, 717, 725, 
718, 726, 719, 727, 720, 728, 721 και 729 δεν υπολο-
γίζονται διαφορές µε βάση τα δεδοµένα της λογιστικής 
- φορολογικής βάσης καθόσον οι διαφορές αυτές αφο-
ρούν λογαριασµούς ενεργητικού - παθητικού, οι οποίες 
δεν λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό των φο-
ρολογικών αποτελεσµάτων του τρέχοντος φορολογικού 
έτους στο έντυπο Ν και στον πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3 
για τις ατοµικές επιχειρήσεις.» (ΠΟΛ. 1072/2018).
Για τον πίνακα Ε΄ (πρώην Κ) σηµειώνουµε τα εξής: 
α) Για τους αγρότες του « ειδικού καθεστώτος» και 
τους « αφανείς», δεν πρέπει να συµπληρώνεται, 
αφού αυτοί δεν είναι υποχρεωµένοι να εφαρµό-
ζουν τον Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) και άρα η «βάση» 
τους είναι µόνο µια, η φορολογική.
β) Για τους αγρότες του « κανονικού καθεστώ-
τος», η πιο συχνή περίπτωση προσωρινής διαφο-
ράς µεταξύ «λογιστικής αξίας» και «φορολογικής 
βάσης», είναι η εκπρόθεσµή πληρωµή των ασφαλι-
στικών εισφορών του Αγρότη. 
Κατά την άποψή µας, όµως το ποσό δεν είναι «ου-
σιώδες µέγεθος» και άρα θα µπορούσε 
ως «λογιστική αξία», να ληφθεί το ποσό 
της «φορολογικής βάσης».

(8) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ’. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο πίνακας αυτός συµπληρώνεται αποκλειστικά και µόνο 
από τις ατοµικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αν τηρούν 
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και η συµπλήρωσή 
του αποτελεί προϋπόθεση για τη µεταφορά των φορολο-
γητέων καθαρών αποτελεσµάτων στη δήλωση φόρου ει-
σοδήµατος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ’. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωδ. Ποσό

 (α) Αποτελέσµατα προ φόρου
340

 

 (β) Πλέον: προσωρινές διαφορές 
µεταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής Βάσης

341  

 (γ) Μείον: προσωρινές διαφορές µε-
ταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής Βάσης

342  

 (δ) Πλέον: ∆απάνες µη εκπιπτόµε-
νες

343  

 (ε) Μείον: Αφορολόγητα έσοδα 344  

 (στ) Μείον: Το κέρδος του άρθρ. 71 
του ν.3842/2010

345  
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 (ζ) Μείον: Κέρδη από διάθεση ηλε-
κτρικής ενέργειας (παρ.6 άρθρου 29 
ν. 4172/2010)

346  

 (η) Μείον: Έκπτωση λόγω απασχό-
λησης ατόµων µε αναπηρία (παρ. 10 
άρθρ. 4 ν.3522/2010)

347  

 (θ) Μείον: Αξία πώλησης οχήµατος 
Ι.Χ. (άρθρ. 5 του ν. 1146/1972)

348  

 (ι) Μείον: Αφορολόγητες εκπτώσεις 
αναπτυξιακών νόµων

349  

 (ια) Μείον: ∆απάνες Επιστηµονικής 
και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 
22Α Ν.4172/2013)

350  

 (ιβ) Μείον: Ποσό επένδυσης για πα-
ραγωγή κινηµατογραφικού έργου 
(παρ. 9-13 άρθρο 73 ν.3842/2010)

351  

Φορολογητέα καθαρά αποτελέσµατα 
από αγροτική - βιολογική δραστηριό-
τητα (α+β-γ+δ-ε-στ-ζ-η-θ-ι-ια-ιβ)

352  

Κωδικός 340: Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 329 
από τον πίνακα ∆15, Κωδικός 341: Συµπληρώνονται 
από το χρήστη, Κωδικός 342: Συµπληρώνονται από το 
χρήστη, Κωδικός 343: Συµπληρώνονται από το χρήστη, 
Κωδικός 344: Συµπληρώνονται από το χρήστη, Κωδι-
κός 345: Συµπληρώνονται από το χρήστη, Κωδικός 
346: Συµπληρώνονται από το χρήστη, Κωδικός 347: 
Συµπληρώνονται από το χρήστη, Κωδικός 348: Συ-
µπληρώνονται από το χρήστη, Κωδικός 349: Συµπλη-
ρώνονται από το χρήστη, Κωδικός 350: Συµπληρώνο-
νται από το χρήστη
Κωδικός 351: Συµπληρώνονται από το χρήστη, Κωδι-
κός 352: Υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα 352= 
340+341- (342)+343- (344)- (345)- (346)- (347)- 
(348)- (349)- (350)- (351).
(8) Επισηµάνσεις για την συµπλήρωση του εντύπου Ε3 
α) Οι πίνακες του Ε3 συµπληρώνονται κατά περί-
πτωση µε την ακόλουθη σειρά: 
1) Πίνακες Α, Β, Γ (1η Σελίδα του εντύπου)
2) Υποπίνακες Ζ 
3) Πίνακας Ζ (Η συµπλήρωση του σχετικού πίνακα Ζ’ 
είναι υποχρεωτική και για τις επιχειρήσεις που τηρούν 
απλογραφικά βιβλία, οι οποίες θα καταχωρούν τα δεδο-
µένα των βιβλίων τους µε βάση την προτεινόµενη περι-
γραφή των λογαριασµών που περιγράφονται στον πίνα-
κα αυτό.)
4) Υποπίνακες ∆ (∆2,∆3,∆4)
5) Πίνακας ∆ (∆1,∆2,∆3,∆4,∆5,∆6,∆7 και ∆8 έως ∆15 
(οι περισσότεροι υποπίνακες υπολογίζονται αυτόµατα 
από το πρόγραµµα)

6) Υποπίνακας Ε 
7) Πίνακας Ε
8) Πίνακας ΣΤ. Οι ατοµικές επιχειρήσεις (µε απλογρα-
φικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα) συµπληρώνουν 
επίσης και τον πίνακα ΣΤ, για τον προσδιορισµό των φο-
ρολογητέων κερδών, τα οποία µετά θα µεταφερθούν στο 
Έντυπο Ε1.
β) Πίνακας ∆
Στους πίνακες ∆2-∆5 συµπληρώνουµε τις αγορές των 
αποθεµάτων, τα αποθέµατα έναρξης – λήξης καθώς επί-
σης τις τυχόν µεταβολές των αποθεµάτων λόγω αποµειώ-
σεων, καταστροφών, ή αυτοπαραδόσεων. Συµπληρώνου-
µε επίσης τα λοιπά έξοδα τα οποία επηρεάζουν το κόστος 
πωληθέντων, στον κωδικό 317 «Έξοδα παραγωγής».
Επόµενο βήµα η συµπλήρωση του πίνακα ∆’ (υποπινά-
κες ∆6’-∆15’)
Συµπληρώνουµε τους υποπίνακες ∆9’ και ∆11’. Οι υπό-
λοιποι υποπίνακες του πίνακα ∆’ ενηµερώνονται αυτό-
µατα από το πρόγραµµα µε τα δεδοµένα των υποπινά-
κων Ζ1, Ζ2 και ∆1 έως ∆5 
γ) Καταχώρηση στους υποπίνακες του πίνακα Ζ’
Εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2017 η καταχώρηση 
στους υποπίνακες του πίνακα Ζ’ θα πραγµατοποιείται µε 
βάση τα δεδοµένα των βιβλίων των επιχειρήσεων εφό-
σον προκύπτουν ευχερώς και είναι εφικτή η καταχώρη-
ση µε βάση την ανάλυση του νέου εντύπου Ε3.
δ) Το άθροισµα των ποσών των Κωδικών [ 317 
«Έξοδα παραγωγής» και ∆7 - 323 «Λοιπά έξοδα 
εξαιρούµενων των τόκων και αποσβέσεων» ] πρέ-
πει να ισούται µε: [ το σύνολο του πίνακα Ζ2 - 380 
« Σύνολο εξόδων»] µείον [ κωδικό Ζ2 - 386 «Χρε-
ωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» και Ζ2 – 325 Απο-
σβέσεις].

● Ταξινόµηση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
στους Κωδικούς του πίνακα Γ2, του Εντύπου Ε3.
Ανωτέρω αναφέρουµε τους κωδικούς του πίνακα Γ2 
«Στοιχεία Αγροτικών επιδοτήσεων - ενισχύσεων », του 
εντύπου Ε3. ∆υστυχώς όµως δεν υπάρχει «επίσηµη» 
αντιστοίχιση, των κωδικών αυτών µε τους κωδικούς 
που εµφανίζονται στην « ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ ΦΟ-
ΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 », που εκδίδει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Κατωτέρω προσπαθήσαµε να συγκεντρώσουµε και να 
ταξινοµήσουµε τους κωδικούς (αναφέρονται στην πρώ-
τη στήλη της κατάστασης), που εµφανίζονται στις «βε-
βαιώσεις» του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
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ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΩ∆. Ε3 [ Παλιός] ΚΩ∆. Ε3 Πιν. Γ2 [Νέος] ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1    

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 901 071 6

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 902 072 7

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 903 073 8

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 907 074 9

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 908 075 10

ΠΥΛΩΝΑΣ 2    

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 910 076 11

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 911 077 12

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 912 078 13 

ΑΛΙΕΙΣ    

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 913 079  

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 914 080  

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι επιδοτήσεις που αφορούν έτη πριν από το 2018, δεν 
περιλαµβάνονται στο φορολογικό έτος 2018 για φορο-
λόγηση. Για τα ποσά αυτά, που τυχόν λήφθηκαν εντός 
του 2018, πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες τροποποιητι-

κές δηλώσεις στα έτη που αφορούν. 
Σηµειώνεται ότι: Η υποβολή των τροποποιητικών δηλώ-
σεων, µπορεί να γίνει χωρίς πρόστιµο, µέχρι το τέλος 
του έτους έκδοσης της βεβαίωσης στην οποία συµπε-
ριλαµβάνονται.

15. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Με σκοπό την κατανόηση του τρόπου υπολογισµού του φό-
ρου, παραθέτουµε το ακόλουθο «ενδεικτικό» παράδειγµα.
Αγρότης «κατά κύριο επάγγελµα», χωρίς προστατευόµε-
να µέλη. ∆εν υπόκειται στο «τέλος επιτηδεύµατος». Κα-
λύπτει τα « τεκµήρια». Είχε προκαταβολή από το προη-
γούµενο έτος, ποσού 1.000 ευρώ.
α) Έσοδα (αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα 1).

β) Επιδοτήσεις - Αποζηµιώσεις (αναλύονται
 στον κατωτέρω πίνακα 2).
γ) Έξοδα (αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα 3).
δ) Αποτελέσµατα (αναλύονται στον κατωτέρω 
πίνακα 4).
[Σχετικά µε τα έντυπα Ε1 και Ε1 µπορείτε 
να δείτε στο κεφ. 14 ]

Πίνακας 1: Έσοδα
α/α Κατάλογος Εσόδων Ποσό Κωδικος Πιν. Ζ 1

1 Τιµολόγια πώλησης (αγρότες κανονικού καθεστώτος) 35.000,00 361-001

2 Αποδείξεις λιανικής και ‘’Ζ’’ ταµειακής µηχανής. 8.000,00 361-003

3 Εκκαθαρίσεις για λογ/µό Αγροτών (από Συνεταιρισµούς κ.λ.π) 7.000,00 361-001

4
Τιµολόγιο «αυτοτιµολόγησης», που εκδίδει ο αγοραστής  
για λογαριασµό του Αγρότη.

4.000,00 361-001

5 Επιδοτήσεις (Φορολογούνται κατά περίπτωση) - Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. [Από ΠΙΝ. Γ2 ] 18.000,00 362

6 Επιστροφή Ειδικού Φόρου Πετρελαίου 1.200,00 362

7 ΣΥΝΟΛΟ 73.200,00  

Πίνακας 2: Επιδοτήσεις - Αποζηµιώσεις

ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆. ΠΟΣΟ

 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 070 7.000,00

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ   

ΠΥΛΩΝΑΣ 1  65.000,00

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 071 8.000,00

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 072 4.000,00

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 073 18.000,00
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ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 074 32.000,00

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 075 3.000,00

[Λαµβάνονται υπόψη στα έσοδα (δηλ. φορολογούνται) οι κωδικοί: α) 071 και β) 072 και 073, 
κατά το ποσό, που το άθροισµά τους υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.]

Πίνακας 3: Έξοδα
α/α  Είδος Εξόδων Ποσό Κωδικός Πιν. Ζ 2 Κωδ. 317 Κωδ. 323

1  «Εργόσηµα» 8.000,00 381-001 8.000,00  

2  Πληρωµές στον Ο.Γ.Α/ΕΦΚΑ, για την προσωπική ασφάλιση. 1.400,00 385-007  1.400,00

3  Τιµολόγια για αγορές γεωργικών εφοδίων 10.500,00 385-016 10.500,00  

4  Ενοίκια χωραφιών ή αγροτικών εγκαταστάσεων 4.000,00 385-014 4.000,00  

5 «Ενιαία ∆ήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής» (Ασφάλιστρα). 800,00 385-009 800,00  

6 Εκκαθαρίσεις (έξοδα) 630,00 385-009 630,00  

7
Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, για υπηρεσίες  
που παρασχέθηκαν από Γεωπόνους και Κτηνιάτρους.

2.100,00 385-009 2.100,00  

8
Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, για υπηρεσίες που παρασχέ-
θηκαν από Λογιστές, ∆ικηγόρους, κ.λ.π.

900,00 385-009  900,00

9 Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών (έξοδα),όργωµα, ράντισµα, κ.λ.π 1.800,00 385-009 1.800,00  

10  Τιµολόγια αγοράς ανταλλακτικών και υλικών. 700,00 385-016 700,00  

11
Ασφαλιστήρια µηχανηµάτων και αγροτικών 
µεταφορικών µέσων.

400,00 385-016 400,00  

12
 Λογαριασµοί ∆.Ε.Η που χρησιµοποιείται 
για αγροτικές εργασίες. 

2.500,00 385-011 2.500,00  

13 Αποδείξεις πληρωµής στον ΤΟΕΒ, για την ύδρευση. 450,00 385-012 450,00  

14
Τιµολόγια του µεταφορέα, για µεταφορές προϊόντων, εφοδί-
ων, κ.λπ. 

700,00 385-016  700,00

15 Αποδείξεις αγοράς πετρελαίου, βενζίνης ή υγραερίου 2.500,00 385-016 2.500,00  

16 Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης εξόδων 400,00 385-016 400,00  

17 ∆απάνες τηλεφώνων 890,00 385-013  890,00

18 Τιµολόγια για αγορά Έντυπων και γραφικής ύλης. 150,00 385-016  150,00

19 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 890,00 385-005  890,00

20 Έξοδα µετακινήσεων 800,00 385-016  800,00

21 Τ.Π.Υ., από την εταιρεία που συνέταξε την δήλωση του Ο.Σ.∆.Ε. 150,00 385-009  150,00

22 Αποδείξεις πληρωµής «Τέλους Λαϊκής Αγοράς ‘’ 550,00 385-016  550,00

23 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) 100,00 385-016  100,00

24 Τόκοι και έξοδα δανείων 7.400,00 386 και 328   

25 Αποσβέσεις παγίων [ Από το Μητρώο Παγίων] 2.800,00 387 2.800,00  

26 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. 7.000,00 389 7.000,00  

27 ΣΥΝΟΛΟ 58.510,00  44.580,00 6.530,00

Κωδ. 328 7.400,00

Πίνακας 4: Φορολογητέο αποτέλεσµα

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΣΟ

Έσοδα 73.200,00

Έξοδα 58.510,00

Λογιστικό αποτέλεσµα 14.690,00

∆απάνες µη εκπιπτόµενες 100,00

Φορολογητέο ποσό 14.790,00

Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ.071) από το πρώτο 
ευρώ καθώς και το άθροισµα των πράσινων (κωδ.072) και 
συνδεδεµένων ενισχύσεων (κωδ.073) για το µέρος άνω 
των 12.000 ευρώ, µεταφέρεται στον κωδ.362 του πίνακα 
Ζ1 και στον κωδ.322 του πίνακα ∆8, για να προσµετρηθούν 
στη διαµόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα.
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Συµπλήρωση των πινάκων Ζ και ∆ του Εντύπου Ε3 
Πίνακας Ζ1 - Έσοδα

Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα Κωδ. Ποσό

Ζ΄1 - Σύνολο Εσόδων   
Σύνολο Εσόδων 360 73.200,00
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών [ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ] 361 54.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα 362 19.200,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 363  
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 364  
Έσοδα συµµετοχών 365  
Κέρδη από διάθεση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 366  
Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και αποζηµιώσεων 367  
Κέρδη από επιµέτρηση στην εύλογη αξία 368  
Φόρος Εισοδήµατος έσοδα 369  
Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 370  

Υπο-Πίνακας (κωδ. 361)
ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆. ΠΟΣΟ

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 361 54.000,00

Χονδρικές - Επιτηδευµατιών 001 46.000,00

Χονδρικές βάσει άρθρ.39α παρ.5 του Κώδικα ΦΠΑ. (Ν.2859/2000) 002  

Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία 003 8.000,00

Λιανικές βάσει άρθρ.39α παρ.5 του Κώδικα ΦΠΑ. (Ν.2859/2000) 004  

Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές 005  

Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 006  

Λοιπά 007  

Πίνακας Ζ2 - Έξοδα

Ζ΄2 - Σύνολο Εξόδων  ΚΩ∆.  ΠΟΣΟ

Σύνολο Εξόδων 380 58.510,00

Παροχές σε εργαζόµενους [ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ] 381 8.000,00
Ζηµιές επιµέτρησης περιουσιακών στοιχείων 382  
Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές 383  
Ζηµιές από διάθεση- απόσυρση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 384  
∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα [ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ] 385 33.310,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 386 7.400,00
Αποσβέσεις 387 2.800,00
Ασυνήθη έξοδα, ζηµιές και πρόστιµα 388  

Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) 389 7.000,00

Φόρος Εισοδήµατος 390  

Υπο-Πίνακας (κωδ. 381)
ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆. ΠΟΣΟ

Παροχές σε εργαζόµενους 381 8.000,00

Μικτές αποδοχές 001 8.000,00

Εργοδοτικές εισφορές 002  

Λοιπές παροχές 003  

Υπο-Πίνακας (κωδ. 385)
ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆. ΠΟΣΟ

∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα 385 33.310,00

Προµήθειες διαχείρισης ηµεδαπής - αλλοδαπής (management fees) 001  

∆απάνες από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 002  

∆απάνες από µη συνεργαζόµενα κράτη ή από κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς 003  

∆απάνες για ενηµερωτικές ηµερίδες 004  

Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 005 890,00
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Έξοδα ταξιδίου εξωτερικού 006  

Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούµενων 007 1.400,00

Έξοδα και προµήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασµό αγροτών 008  

Λοιπές αµοιβές για υπηρεσίες ηµεδαπής 009 6.380,00

Λοιπές αµοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής 010  

Ενέργεια 011 2.500,00

Ύδρευση 012 450,00

Τηλεπικοινωνίες 013 890,00

Ενοίκια 014 4.000,00

∆ιαφήµιση και προβολή 015  

Λοιπά έξοδα 016 16.800,00

Πίνακας ∆ (∆1 – ∆7) – Προσδιορισµός Μικτού Κέρδους

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
(Απλογραφικά - ∆ιπλογραφικά Βιβλία)

Κωδ. Ποσό

∆1  Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών [ * ] 300 54.000,00

  Υλικά Παραγωγής   

 α) Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά   

 Πρώτες ύλες και υλικό έναρξης 301  

 Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό) 302  

 Αποµείωση πρώτων υλών και υλικών 303  

 Απόθεµα λήξης πρώτων υλών και υλικών 304  

  Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεµάτων (µείον) 305  

 Κόστος αναλώσεων πρώτων υλών και λοιπών υλικών 306  

 β) Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη   

 Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη έναρξη 307  

 Αποµείωση προϊόντων και παραγωγής σε εξέλιξη 308  

 Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη λήξης 309  

  Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεµάτων (µείον) 310  

 Κόστος αναλώσεων προιόντων και παραγωγής σε εξέλιξη 311  

∆3 Κόστος πωληθέντων παραγωγικής δραστηριότητας (α+β+γ)   

 Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα   

 α) Υλικά στοιχεία   

 Αποθέµατα έναρξης (ζώων - φυτών) 312  

 Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό) 313  

 Αποµείωση ζώων - φυτών - εµπορευµάτων 314  

 Αποθέµατα τέλους (ζώων - φυτών) 315  

 Κόστος αναλώσεων ζώων και φυτών 316  

 β) Έξοδα παραγωγής 317 44.580,00

 γ) Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεµάτων (µείον) 318  

∆4 Κόστος πωληθέντων αγροτικής - βιολογικής δραστηριότητας (α+β+γ) [ * ] 319 44.580,00

∆6 Σύνολο (∆2+∆3+∆4+∆5) [ * ] 320 44.580,00

∆7 Μικτό κέρδος (∆1-∆6) [ * ] 321 9.420,00

Επισηµάνσεις: Το ποσό που έχει συµπληρωθεί στον Κωδ. 317 «Έξοδα παραγωγής», προκύπτει από την ανάλυση 
(µερισµό), που έχει γίνει ανωτέρω (Πιν. 3).

Πίνακας ∆ (∆8 – ∆15) – Αποτελέσµατος προ φόρων

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
(Απλογραφικά - ∆ιπλογραφικά Βιβλία)

Κωδ. Ποσό

∆8 Λοιπά έσοδα εξαιρούµενων των πιστωτικών τόκων [ * ] 322 19.200,00

∆9 Λοιπά έξοδα εξαιρούµενων των τόκων και αποσβέσεων 323 6.530,00

∆10 Αποτελέσµατα προ φόρων-τόκων και αποσβέσεων EBITDA [ * ] 324 24.890,00

∆11 Αποσβέσεις 325 0,00

∆12 Αποτελέσµατα προ φόρων και τόκων ΕΒΙΤ [ * ] 326 22.090,00

∆13 Πιστωτική τόκοι και συναφή έσοδα 327  

∆14 Χρεωστική τόκοι και συναφή έξοδα [ * ] 328 7.400,00
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∆15 Αποτελέσµατα προ φόρων [ * ] 329 14.690,00

 Ποσοστά µικτού κέρδους [ * ] 330 17,44%

[ * ] = Μεταφέρεται αυτόµατα από τον πίνακα Ζ ή υπολογίζεται από τα άλλα δεδοµένα του πίνακα ∆
Σηµαντικές επισηµάνσεις: α) Το άθροισµα των ποσών των Κωδικών [ 317 «Έξοδα παραγωγής» και ∆7 - 323 
«Λοιπά έξοδα εξαιρούµενων των τόκων και αποσβέσεων» ] πρέπει να ισούται µε: [ το σύνολο του πίνακα Ζ2 
- 380 « Σύνολο εξόδων» µείον τον κωδικό Ζ2 - 386 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» και Ζ2, β) Ο κωδι-
κός ∆11 «Αποσβέσεις», αφορά τις µη «κοστολογηθείσες αποσβέσεις», οι οποίες δεν υπάρχουν στο παράδειγ-
µά µας (όλες οι Αποσβέσεις του παραδείγµατός µας περιλαµβάνονται στον Κωδ. 317).

Συµπλήρωση του πίνακα Στ του Εντύπου Ε3 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ’. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κωδ. Ποσό

 (α) Αποτελέσµατα προ φόρου [ Από ∆15 ] 340 14.690,00

 (β) Πλέον: προσωρινές διαφορές µεταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής Βάσης 341  

 (γ) Μείον: προσωρινές διαφορές µεταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής Βάσης 342  

 (δ) Πλέον: ∆απάνες µη εκπιπτόµενες 343 100,00

 (ε) Μείον: Αφορολόγητα έσοδα 344  

 (στ) Μείον: Το κέρδος του άρθρ. 71 του ν.3842/2010 345  

 (ζ) Μείον: Κέρδη από διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας (παρ.6 άρθρου 29 ν. 4172/2010) 346  

 (η) Μείον: Έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόµων µε αναπηρία (παρ. 10 άρθρ. 4 ν.3522/2010) 347  

 (θ) Μείον: Αξία πώλησης οχήµατος Ι.Χ. (άρθρ. 5 του ν. 1146/1972) 348  

 (ι) Μείον: Αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακών νόµων 349  

 (ια) Μείον: ∆απάνες Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22Α Ν.4172/2013) 350  

 (ιβ) Μείον: Ποσό επένδυσης για παραγωγή κινηµατογραφικού έργου 
(παρ. 9-13 άρθρο 73 ν.3842/2010)

351  

Φορολογητέα καθαρά αποτελέσµατα από αγροτική - βιολογική  
δραστηριότητα (α+β-γ+δ-ε-στ-ζ-η-θ-ι-ια-ιβ)

352 14.790,00

Το ποσό του κωδικού 352 «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσµατα από αγροτική - βιολογική δραστηριότητα» µεταφέρε-
ται στους κωδικούς 461 - 462 και 465¬466 (κέρδη - ζηµίες) από την άσκηση ατοµικής αγροτικής επιχειρηµατικής δρα-
στηριότητας του υποπίνακα 4Γ1 του Ε1.

Συµπλήρωση πινάκων του Εντύπου Ε1 
 Γ1. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΌ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Κωδικός Ποσό

1. Καθαρό εισόδηµα από άσκηση ατοµικής αγροτικής δραστηριότητας 461 14.790,00

1. Καθαρό εισόδηµα από άσκηση ατοµικής αγροτικής δραστηριότητας αλλοδαπής προέλευσης 463  

3. Zηµία του ίδιου φορολογικού έτους από άσκηση ατοµικής αγροτικής δραστηριότητας 465  

4. Ζηµίες προήγουµενων ετών από άσκηση ατοµ. Αγροτ. ∆ραστηριότητας 467  

5. Ακαθάριστα έσοδα από άσκηση ατοµικής αγροτικής δραστηριότητας 475 73.200,00

6. Φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή 469  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

Κωδικός Ποσό

2. Εισοδήµατα που αποκτήσατε το 2018, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται µε ειδικό 
τρόπο χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση 

659 15.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΟΣΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ

1. ∆απάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών .049 3.000,00

Εκκαθάριση φόρου
Κύριος Φόρος: 1.353,80 [Φόρος κλίµακας µείον µειώσεις φόρου = 3.253,80 – 1.900,00 ], Προκαταβολή Φόρου επόµενου 
έτους: 1.353,80 [ 100% του Κύριου φόρου], Εισφορά αλληλεγγύης: 665,50 [ Κέρδος συν Κωδ. 659 (14.790,00+15.000) 
], Προκαταβολή Φόρου προηγούµενου έτους (µείον): 1.000,00. Συνολική φορολογική επιβάρυνση: 2.373,10
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κωδ. Ποσό

∆1  Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών 300 54.000,00

 β) Έξοδα παραγωγής 317 44.580,00

∆5 Σύνολο δαπανών από παροχή υπηρεσιών   

∆6 Σύνολο (∆2+∆3+∆4+∆5) 320 44.580,00

∆7 Μικτό κέρδος (∆1-∆6) 321 9.420,00

∆8 Λοιπά έσοδα εξαιρούµενων των πιστωτικών τόκων 322 41.200,00

∆9 Λοιπά έξοδα εξαιρούµενων των τόκων και αποσβέσεων 323 6.530,00

∆10 Αποτελέσµατα προ φόρων-τόκων και αποσβέσεων EBITDA 324 44.090,00

∆11 Αποσβέσεις 325 0,00

∆12 Αποτελέσµατα προ φόρων και τόκων ΕΒΙΤ 326 44.090,00

∆14 Χρεωστική τόκοι και συναφή έξοδα 328 7.400,00

∆15 Αποτελέσµατα προ φόρων 329 36.690,00

 Ποσοστά µικτού κέρδους 330 17,44%

……………………………….
Κατάσταση Αποτελεσµάτων («Υπόδειγµα Β6») Με βάση τα ανωτέρω δεδοµένα συµπληρώνεται ως εξής: 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017  

 Ποσά

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 54.000,00

Λοιπά συνήθη έσοδα [ Σύνολο εισοδηµατικών ενισχύσεων και επιστροφή Ε.Φ.Κ ] 34.200,00

Μεταβολές αποθ/των (+αύξηση, -µείωση) 0,00

Αγορές εµπορευµάτων και υλικών 0,00

Παροχές σε εργαζόµενους 8.000,00

Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων 2.800,00

Λοιπά έξοδα και ζηµιές [ Κωδ. 385 & 389 ] 40.310,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη [ Αποζηµιώσεις ] 7.000,00

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) [ Κωδ. 386 ] 7.400,00

Αποτέλεσµα προ φόρων 36.690,00

Φόροι [ ∆είτε ανωτέρω ] 1.353,80

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 35.336,20

…………………….
 Περισσότερα παραδείγµατα υπολογισµού Φόρου µπορείτε να δείτε στο βιβλίο: 
«Φορολογικός και Λογιστικός Σύµβουλος του Αγρότη 2018 »

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (Ενδεικτικός) ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ «ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»
α/α Κατάλογος Εσόδων.

1 Τιµολόγια πώλησης (αγρότες κανονικού καθεστώτος)

2 Τιµολόγια αγοράς (αγρότες ειδικού καθεστώτος)

3 Αποδείξεις λιανικής και ‘’Ζ’’ ταµειακής µηχανής.

4 Εκκαθαρίσεις για λογ/µό Αγροτών (από Συνεταιρισµούς κ.λ.π)

5 Τιµολόγιο ‘’αυτοτιµολόγησης΄΄, που εκδίδει ο αγοραστής για λογαριασµό του Αγρότη.

6 Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, για υπηρεσίες που παρείχατε.

7 Επιδοτήσεις (Φορολογούνται κατά περίπτωση) - Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. 

8
Αποζηµιώσεις (∆εν φορολογούνται ανεξαρτήτως ποσού. Καταχωρούνται όµως, ως πληροφορία) - Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ – Κατάσταση δηµοσιοποίησης πληρωµών. . 

9 Επιστροφή Ειδικού Φόρου Πετρελαίου 

10 Έσοδα από διανοµή «Πλεονάσµατος» Συνεταιρισµού.

11 Μεταβίβαση «∆ικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης»

12 Πωλήσεις Παγίων της « αγροτικής εκµετάλλευσης ».
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∆είτε αναλυτικά στο Κεφ. 12.4, του βιβλίου: « Φορολογικός και Λογιστικός Σύµβουλος του Αγρότη 2018 »

α/α Κατάλογος Εξόδων.

1  «Εργόσηµα»: Αποδεικτικά πληρωµής και «κουπόνια».

2  Πληρωµές στον Ο.Γ.Α/ΕΦΚΑ, για την προσωπική ασφάλιση του Αγρότη.

3 Εργάτες που απασχολούνται µε ασφάλιση στο ΕΦΚΑ/ΙΚΑ. (Μισθοδοσία)

4  Τιµολόγια για αγορές γεωργικών εφοδίων: Όλα τα εφόδια (φάρµακα, λιπάσµατα, ζωοτροφές, σπόροι, φυτά, κ.λ.π)

5  Τιµολόγια για αγορές ζώων.

6  Συµφωνητικά, για τις µισθώσεις χωράφια ή αγροτικών εγκαταστάσεων (προκύπτουν τα ενοίκια που πληρώνετε).

7 «Ενιαία ∆ήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής» (αναγράφονται και τα ασφάλιστρα της αγροτικής παράγωγης).

8 Εκκαθαρίσεις (εκτός από τα έσοδα, προκύπτουν και έξοδα (π.χ προµήθειες και ειδικά έξοδα εκκαθάρισης)

9 Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από Γεωπόνους, Κτηνιάτρους, ∆ικηγόρους, Συµβούλους, κ.λ.π.

10 Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, για υπηρεσίες (όργωµα, ράντισµα, κ.λ.π) που σας παρείχαν άλλοι Αγρότες ή επαγγελµατίες. 

11
 Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών και αγοράς ανταλλακτικών και υλικών: Για επισκευές και συντηρήσεις αγροτικών µηχανηµάτων 
/µεταφορικών µέσων αλλά και αγροτικών εγκαταστάσεων (αποθήκες κ.λ.π).

12
Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών όταν η πληρωµή γίνεται σε είδος (π.χ θερισµός, υπηρεσίες ελαιοτριβείου). ∆εν έχει σηµασία ότι η 
πληρωµή έγινε σε είδος.

13 Ασφαλιστήρια µηχανηµάτων και αγροτικών µεταφορικών µέσων.

14  Λογαριασµοί ∆.Ε.Η που χρησιµοποιείται για αγροτικές εργασίες. 

15 Αποδείξεις πληρωµής στον ΤΟΕΒ, για την ύδρευση / Ή βεβαίωση οφειλής.

16 Τιµολόγια του µεταφορέα, για µεταφορές προϊόντων, εφοδίων, κ.λ.π. 

17 Αποδείξεις αγοράς πετρελαίου, βενζίνης ή υγραερίου (εφόσον χρησιµοποιήθηκε για αγροτικό µηχάνηµα) 

18
Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.), όταν η δαπάνη είναι µέχρι 100 ευρώ, (ή τιµολόγια για µεγαλύτερα ποσά). Για διάφορες 
αγορές υλικών π.χ. µικροεργαλεία, σύρµατα, ανταλλακτικά, χρώµατα, κ.λ.π. 

19 Αποδείξεις Συνδροµών σε περιοδικά και εφηµερίδες.

20 Τιµολόγια για αγορά Έντυπων και γραφικής ύλης.

21
Έξοδα µετακινήσεων, για µετάβαση που αφορά την εργασία του αγρότη (π.χ. σε ∆ιευθύνσεις Υπουργείων, Αγροτικές Εκθέσεις 
κ.λπ). 

22 Τιµολόγια για αγορά ειδικής ένδυσης για την προστασία στις αγροτικές εργασίες.

23 Τ.Π.Υ., από την εταιρεία που συνέταξε την δήλωση του Ο.Σ.∆.Ε. 

24 Αποδείξεις πληρωµής «Τέλους Λαϊκής Αγοράς ‘’

25 «∆ήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης» από τους µικρούς αποσταγµατοποιούς (διήµερους) για την παραγωγή τσίπουρου.

26 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) 

27
 Βεβαιώσεις, χρεωστικά σηµειώµατα κ.λ.π των τόκων και εξόδων των δανείων, (καλλιεργητικών, αγοράς γεωργικού εξοπλισµού 
και αγροτικών εγκαταστάσεων), που σας χρέωσε η Τράπεζα.

28 Αγορές παγίων (µηχανήµατα, κατασκευή εγκαταστάσεων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λ.π) 

29 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (κατάλογο πελατών που ενδεχοµένως έχουν καθυστερήσει τις πληρωµές).

∆είτε αναλυτικά στα Κεφ. 12.5, 12.6, 12.7 και 12.8, του βιβλίου: 
« Φορολογικός και Λογιστικός Σύµβουλος του Αγρότη 2018 » Επίσης παραστατικά για τα παρακάτω 
Έξοδα (αναγνωρίζονται φορολογικά, υπό προϋποθέσεις ή αναγνωρίζεται ένα τµήµα αυτών): 

α/α
Κατάλογος Εξόδων 
 (αναγνωρίζονται φορολογικά, υπό προϋποθέσεις ή αναγνωρίζεται ένα τµήµα αυτών).

1 Λογαριασµοί κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.
2  Έξοδα Ε.Ι.Χ (καύσιµα, επισκευές, ασφάλιστρα, κ.λ.π).
3 Έξοδα φιλοξενίας.
4  Αποδείξεις αγορών ειδών σούπερ-µάρκετ.

∆είτε αναλυτικά στα Κεφ. 12.5 και 12.8, του βιβλίου:  «Φορολογικός και Λογιστικός Σύµβουλος του Αγρότη 2018 »

Κυκλοφόρησε «Φορολογικός και Λογιστικός Σύµβουλος του Αγρότη 2018 »
(880 σελ. – τιµή : 50 ευρώ).  ISBN:978-618-83144-1-2
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KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΙΩΑΝ. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής 
 «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος 
Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. Καρδίτσας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Ο Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής , Πρόεδρος του ∆.Σ της 
εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», η οποία είναι εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λο-
γιστών και συµβούλων επιχειρήσεων. Γεννήθηκε στο Ριόλο Αχαΐας το 1964, από γονείς αγρότες και σπούδα-
σε στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών). Το 2016 εκλέχθηκε αντιπρόσωπος στην « Συνέλευση 
των Αντιπροσώπων » (ΣτΑ) του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε). Είναι επιστηµονικός συνεργά-
της και αρθρογράφος στην φορολογική και λογιστική πύλη - ιστοσελίδα ενηµέρωσης « www.taxheaven.gr 
» (από το 2008 έως σήµερα), µέλος της Συντακτικής Επιτροπής και αρθρογράφος του τριµηνιαίου Οικονο-
µικού Περιοδικού « ACCOUNTANCY GREECE » (από το 2010 έως σήµερα) , αρθρογράφος σε φορολογικά 
θέµατα αγροτών στην εφηµερίδα «AGRENDA» και συγγραφέας πολλών άρθρων, τα οποία έχουν δηµοσιευ-
τεί σε διάφορες οικονοµικές εφηµερίδες και περιοδικά. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Φορολογικός και Λο-
γιστικός Σύµβουλος του αγρότη» (2017) . Επίσης είναι εισηγητής σεµιναρίων (Εγγεγραµµένος στο Μητρώο 
Εισηγητών του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και στο Μητρώο Εισηγητών του ΛΑΕΚ – ΟΑΕ∆) σε θέ-
µατα Φορολογίας Εισοδήµατος και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
…………………………..

Ο Παπαδηµητρίου Γεώργιος του Θωµά, είναι Λογιστής–Φοροτεχνικός, (Ηρώων Πολυτεχνείου 16, Καρ-
δίτσα, Τ.Κ. 43100, E:  gpap.061166@gmail.com, W:  taxtutor.gr) ειδικός σε θέµατα φορολογίας Αγρο-
τών, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελµατιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων Νο-
µού Καρδίτσας (Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ., www.seelfok.gr), από το 2008 µέχρι και σήµερα, ενώ από το 2009 είναι 
µέλος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.). Γεννήθηκε 
στο Μελισσοχώρι (Κουβανάδες) Καρδίτσας το 1966, από γονείς αγρότες, σπούδασε Λογιστική στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης και ολοκλήρωσε τις σπουδές του, στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Τµήµα Λογιστικής της Σ.∆.Ο.). Αρ-
θρογραφεί στα µέσα ενηµέρωσης, στην φορολογική και λογιστική πύλη - ιστοσελίδα ενηµέρωσης «www.
taxheaven.gr», στο οποίο είναι και επιστηµονικός συνεργάτης στα θέµατα φορολογίας αγροτών, της εφη-
µερίδας «AGRENDA» και αναλύει φορολογικά θέµατα σε εκποµπές τηλεοπτικών σταθµών για αγροτικά 
θέµατα. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Φορολογικός και Λογιστικός Σύµβουλος του αγρότη» (2017) . Εί-
ναι επίσης εισηγητής σεµιναρίων [εγγεγραµµένος στο Μητρώο Εισηγητών του ΛΑΕΚ – ΟΑΕ∆] σε θέµατα 
Φορολογίας µε ειδικότητα την φορολογία των Αγροτών

Ο Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος είναι Πρόεδρος και ο Γεώργιος Παπαδηµητρίου είναι Γενικός Γραµµατέας 
του ΓΕΟ.Φ.ΙΝ (ΓΕΩΡΓΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ), το οποίο είναι ένα Ινστιτούτο (Σωµα-
τείο) , µε σκοπό την µελέτη των οικονοµικών (φορολογικών, λογιστικών, οργανωτικών, χρηµατοοικονοµι-
κών κ.λ.π), θεµάτων των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, Αγροτικών Συνεταιρισµών και Οµάδων Παραγωγών.
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