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1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα 
 

Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις 

επιχειρηµατικές συναλλαγές µετά την αφαίρεση των επιχειρηµατικών δαπανών, των 

αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. 1 

 

Κατά συνέπεια οι ασκούντες επιχειρηµατική δραστηριότητα είτε ατοµικώς είτε εταιρικώς 

προσδιορίζουν τα καθαρά αποτελέσµατά τους (κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα) 

λογιστικά. 2 

 

2. Φορολογία εισοδήµατος αγροτικών επιχειρήσεων 
 

2.1. Έννοια ακαθαρίστων εσόδων αγροτικών επιχειρήσεων 
 

α) Για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα 

στα έσοδα από επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή 

γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών 

προϊόντων. 3 

 

β) Ειδικά, για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα : 4 

 

αα) Οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της 

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του κέρδους από 

αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα µόνο κατά το µέρος των ενισχύσεων και 

επιδοτήσεων που υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 ευρώ. 

 

Παραδείγµατα 
 

                                                             

 
1 Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013. 

 
2 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 το 

κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµικών προσώπων προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’, του Μέρους ∆εύτερου (Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων) του Κ.Φ.Ε., 

εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Τρίτου (Φορολογία 

Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και Νοµικών Οντοτήτων). 

 
3 Τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013. 

 
4 Τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 το οποίο προστέθηκε µε τις διατάξεις 

της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4328/2015 και ισχύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 

του ιδίου άρθρου, για τα εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η 

Ιανουαρίου 2014 και µετά,. 
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i) Ενισχύσεις – Επιδοτήσεις ύψους 10.000,00 ευρώ. To ποσό αυτό δεν 

περιλαµβάνεται στον προσδιορισµό του κέρδους από αγροτική 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

 

ii) Ενισχύσεις – Επιδοτήσεις ύψους 17.000,00 ευρώ. Περιλαµβάνεται στον 

προσδιορισµό του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα το 

ποσό των 5.000,00 ευρώ (17.000,00 – 12.000,00 = 5.000,00). 

 

ββ) Οι αγροτικές αποζηµιώσεις δεν συνυπολογίζονται στο σύνολό τους,  

 

2.1.1. Αγροτικές επιδοτήσεις και αποζηµιώσεις 
 

Σε ότι αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις αποζηµιώσεις, µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 

1116/10.6.2015 διευκρινίσθηκαν τα ακόλουθα : 

 

α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013, ρητά ορίζεται ότι 

«ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από 

επιχειρηµατικές συναλλαγές». Εποµένως στα έσοδα από αγροτική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα αρχικά περιλαµβάνονταν και οι αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις και 

αποζηµιώσεις.  

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4328/2015 όµως προστέθηκε νέο 

εδάφιο στο τέλος του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 σύµφωνα µε το οποίο, «ειδικά για τους 

ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και 

επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαµβάνονται 

στον προσδιορισµό του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα µόνο κατά το 

µέρος των επιδοτήσεων και ενισχύσεων που υπερβαίνει τα 12.000,00 ευρώ, οι δε αγροτικές 

αποζηµιώσεις στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται».  

 

Εποµένως, για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών από αγροτική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα : 

 

αα) ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη κανένα ποσό αποζηµιώσεων, και  

 

ββ) Από το σύνολο των επιδοτήσεων/ενισχύσεων θα λαµβάνεται το υπόλοιπο µετά 

την αφαίρεση του ποσού των 12.000,00 ευρώ.  

 

β) Οι αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις, για φορολογικούς σκοπούς, διαχωρίζονται σε δυο 

κατηγορίες : 

 

αα) Οι Επιδοτήσεις Παγίων - Κάλυψης ∆απανών.  

 

ββ) Οι Λοιπές Επιδοτήσεις (προσθετικές των εσόδων), όπως άλλωστε προκύπτει 

από το 35494/20.3.2015 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προς το Υπουργείο 

Οικονοµικών.  
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Από τους εκάστοτε νόµους περί ιδιωτικών επενδύσεων, και όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από 

τη ∆ιοίκηση (1033066/002/Α0012/29.3.2007 και 1053838/1065/Α0012/2005 έγγραφα) τα 

εισπραττόµενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικά 

στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της 

επιχείρησης, αλλά αποτελούν µειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγµατοποιηθεισών 

νέων επενδύσεων.  

 

Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν 

τα ποσά των επιχορηγήσεων (σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ.1093/5.5.1992 που έδινε οδηγίες 

εφαρµογής του Ν. 1892/1990). Συνεπώς, οι Αγροτικές Επιδοτήσεις Παγίων - Κάλυψης 

∆απανών µειώνουν το κόστος κτήσης τους.  

 

Επιπρόσθετα, στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1059/18.3.2015 διευκρινίζεται ότι, σε ότι αφορά στις 

επιχορηγήσεις που εισπράττονται στα πλαίσια αναπτυξιακών νόµων (π.χ. Ν. 1892/1990, Ν. 

3299/2004) συνεχίζουν να ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις καθώς 

και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρµογή τους, ενώ για τις επιχορηγήσεις που 

καταβάλλονται για την κάλυψη συγκεκριµένων δαπανών, αυτές δεν προσαυξάνουν τα 

έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν µειωτικό στοιχείο του 

κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε (π.χ. οι επιχορηγήσεις από τον Ο.Α.Ε.∆. για την 

καταπολέµηση της ανεργίας αποτελούν µειωτικό στοιχείο της δαπάνης για αµοιβές 

προσωπικού).  

 

γ) Στην περίπτωση που φορολογούµενος λαµβάνει ταυτόχρονα και τις δύο κατηγορίες 

αγροτικών επιδοτήσεων (επιδοτήσεις παγίων - κάλυψης δαπανών και λοιπές εισοδηµατικές - 

επιδοτήσεις) διευκρινίζεται ότι το ποσό των 12.000,00 ευρώ θα αφαιρείται κατ’ αρχάς από 

το ποσό των λοιπών εισοδηµατικών επιδοτήσεων που λαµβάνει συνολικά ο 

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

ποσά των επιδοτήσεων παγίων - κάλυψης δαπανών.  

 

Προσοχή : Το µειωµένο αυτό ποσό επιδοτήσεων παγίου θα αφαιρεθεί πλέον από το κόστος 

κτήσης παγίων ώστε επί υπολοίπου αυτού να υπολογιστούν οι αποσβέσεις.  

 

Παράδειγµα 1ο  

 

Αγρότης λαµβάνει αγροτική εισοδηµατική επιδότηση ύψους 9.000,00 ευρώ και 

επιδότηση παγίων/κάλυψης δαπανών ύψους των 20.000,00 ευρώ. Συνολικά έχει 

επιδοτήσεις ύψους 29.000,00 ευρώ εκ των οποίων τα 12.000,00 ευρώ δεν προσµετρώνται 

κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από ατοµική αγροτική δραστηριότητα. Η συνολική 

αξία κτήσης του παγίου ανήλθε στα 50.000,00 ευρώ.  

 

Στην περίπτωση αυτή από το ποσό των 12.000,00 ευρώ που δεν συνυπολογίζονται κατά 

τον προσδιορισµό των κερδών : 

 

i) Το ποσό των 9.000,00 ευρώ θα αφαιρεθεί από την εισοδηµατική επιδότηση, (9.000,00 – 

9.000,00 = 0,00). 

 



ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ 

 

4      TAX ADVISORS 

ii) Το υπόλοιπο ποσό των 3.000,00 ευρώ θα αφαιρεθεί από τις επιδοτήσεις παγίων - 

κάλυψης δαπανών, (20.000,00 – 3.000,00 = 17.000,00) 

 

iii) Το εναποµένον ποσό των 17.000,00 ευρώ, θα αφαιρεθεί από το κόστος των 

πραγµατοποιηθεισών νέων επενδύσεων, επί του οποίου θα υπολογίζονται οι αποσβέσεις, 

(50.000,00 – 17.000,00 = 33.000,00). Το ποσό των 33.000,00 ευρώ αποτελεί την 

αποσβεστέα αξία του παγίου. 

 

Παράδειγµα 2ο 
 

Αγρότης λαµβάνει αγροτική εισοδηµατική επιδότηση ύψους 50.000,00 ευρώ και 

επιδότηση παγίων/κάλυψης δαπανών ύψους των 10.000,00 ευρώ. Συνολικά έχει 

επιδοτήσεις ύψους 60.000,00 ευρώ εκ των οποίων τα 12.000,00 ευρώ δεν προσµετρώνται 

κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από ατοµική αγροτική δραστηριότητα. Η συνολική 

αξία κτήσης του παγίου ανήλθε στα 50.000,00 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή : 

 

i) Το ποσό των 12.000,00 ευρώ θα αφαιρεθεί από την εισοδηµατική επιδότηση, 

(50.000,00 – 12.000,00 = 38.000,00). Το ποσό των 38.000,00 ευρώ θα προστεθεί ως έσοδο 

από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

 

ii) Το ποσό των 10.000,00 ευρώ (επιδότηση παγίων/κάλυψης δαπανών), θα αφαιρεθεί από 

το κόστος των πραγµατοποιηθεισών νέων επενδύσεων, επί του οποίου θα υπολογίζονται οι 

αποσβέσεις, (50.000,00 – 10.000,00 = 40.000,00). Το ποσό των 40.000,00 ευρώ αποτελεί 

την αποσβεστέα αξία του παγίου. 

 

δ) Οι αγροτικές επιδοτήσεις κατά το µέρος που υπερβαίνουν το όριο των 12.000,00 ευρώ 

λαµβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από ατοµική αγροτική 

δραστηριότητα σύµφωνα µε τα ανωτέρω στο έτος που αφορούν.  

 

Στη περίπτωση που καθίσταται αδύνατο να προσδιοριστεί το φορολογικό έτος που 

αφορούν, µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1116/10.6.2015 έγινε δεκτό ότι συµπεριλαµβάνονται στο 

εισόδηµα του έτους που εισπράχθηκαν. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι οι 

επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζηµιώσεις που αφορούν χρήσεις πριν το 2014 (όπου είχε ισχύ 

ο αντικειµενικός προσδιορισµός του Ν. 2238/1994) και εισπράχθηκαν µετά την 1.1.2014, θα 

πρέπει να συνοδεύονται µε σχετικές βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε ποια χρήση 

αντιστοιχούν και θα δηλωθούν µε συµπληρωµατικές δηλώσεις στα έτη που δηµιουργήθηκε 

το δικαίωµα γι’ αυτές τις επιδοτήσεις.  

 

Προσοχή : Η καταχώρηση των αγροτικών αυτών επιδοτήσεων/ενισχύσεων στις 

συµπληρωµατικές δηλώσεις, θα γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της 

∆ιοίκησης.  

 

ε) Το µέρος των εισοδηµατικών (λοιπών) αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων που δεν 

λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1116/10.6.2015 έγινε δεκτό ότι, µπορεί να 
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καλύπτει τεκµήρια. Για αυτό το λόγο, το ποσό αυτό, αναγράφεται στους κωδικό 659/660 

του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήµατος.  

 

Προσοχή : Κατ’ ανάλογη εφαρµογή µε όσα ισχύουν για την επιχειρηµατική δραστηριότητα 

γενικά, οι αγροτικές αποζηµιώσεις δεν δύνανται να καλύπτουν τεκµήριο. 

 

στ) Το σύνολο των επιδοτήσεων αναγράφεται στον Πίνακα Ε' του εντύπου Ε3 (για 

πληροφοριακούς λόγους) αλλά µόνο το µέρος που υπερβαίνει το όριο των 12.000,00 ευρώ 

µεταφέρεται στον Πίνακα ΣΤ’ του Ε3 ούτως ώστε να προσµετρηθεί στην διαδικασία 

προσδιορισµού του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική. 

 

2.2. Λογιστικός προσδιορισµός – Κατάργηση τεκµαρτού προσδιορισµού 

 

Οι αγροτικές επιχειρήσεις για τα φορολογικά έτη 2014 και επόµενα προσδιορίζουν τα 

καθαρά τους αποτελέσµατα λογιστικά.  

 

Προσοχή : Ο τεκµαρτός προσδιορισµός του καθαρού αγροτικού εισοδήµατος ο οποίος 

προβλέπετο στον παλαιό Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994) καταργήθηκε για τα φορολογικά έτη που 

ξεκίνησαν από την 1.1.2014 και µετά. 5 

 

2.3. Φορολογία κερδών από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα 

 

α) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013, τα 

κέρδη από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται µε 

συντελεστή 13%. 

 

β) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 58 του Ν. 4172/2013, τα 

κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί 

και οι οµάδες παραγωγών φορολογούνται µε συντελεστή 13%. 

 

3. Θέµατα φορολογίας εισοδήµατος αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

 

3.1. Έννοια κέρδους από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα 6 

 

α) Όσοι αποκτούν εισόδηµα από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται ή όχι από την τήρηση βιβλίων και την ένταξη τους ή 

όχι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., προσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα κέρδη τους 

                                                             

 
5 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 από την έναρξη ισχύος του 

Ν. 4172/2013 (φορολογικά έτη που ξεκίνησαν από την 1.1.2014 και µετά), παύουν να ισχύουν οι διατάξεις 

του Ν. 2238/1994 συµπεριλαµβανοµένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν 

εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόµου. 

 
6 Σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1041/4.2.2015. 
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λογιστικά (µε βάση τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία) και σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 21 έως και 28 του νέου Ν. 4172/2013.  

 

Επισηµάνσεις 
 

i) Οι αγρότες που δεν είναι υπόχρεοι και δεν τηρούν βιβλία θα προσδιορίζουν τα κέρδη 

τους µε βάση τα δεδοµένα των προβλεποµένων φορολογικών στοιχείων, τα οποία 

οφείλουν να τηρούν και να διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής. 

 

ii) Σε περίπτωση που αγρότες µη υπόχρεοι σε έκδοση στοιχείων έχουν πραγµατοποιήσει 

και λιανικές πωλήσεις, προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδά τους και τις πωλήσεις αυτές 

που αποδεικνύονται είτε µε απλές αποδείξεις είσπραξης, είτε µε οποιοδήποτε άλλο 

πρόσφορο µέσο.  

 

β) Για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών, οι ασκούντες αγροτική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, εκτός των άλλων, και τις παρακάτω 

κατηγορίες δαπανών, εφόσον αποδεικνύονται µε τα κατάλληλα παραστατικά : 7 

 

αα) Αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασµάτων και φαρµάκων. 

 

ββ) Καλλιεργητικές δαπάνες. 

 

γγ) ∆απάνες άρδευσης. 

 

δδ) ∆απάνες για ηµεροµίσθια εργατών. 

 

Προσοχή : για να αναγνωριστεί το κόστος των εργατικών ως εκπιπτόµενη δαπάνη 

θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι γενικές διατάξεις της εργατικής και 

ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Συνεπώς το εργόσηµο κρίνεται απαραίτητο για την 

φορολογική αναγνώριση της δαπάνης των εργατικών. 

 

εε) Κόστος καυσίµων και συντήρησης των αγροτικών µηχανηµάτων. 

 

στστ) Τόκοι και τα έξοδα των δανείων που σχετίζονται µε την αγροτική 

εκµετάλλευση. 

 

ζζ) Αποσβέσεις παγίου εξοπλισµού κ.λπ. 

 

γ) Προκειµένου να δηλωθεί εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα για το 

φορολογικό έτος 2014 είναι απαραίτητη η συµπλήρωση του εντύπου Ε3. Ειδικότερα, το 

έντυπο Ε3 θα υποβάλλουν : 

 

                                                             

 
7 Σχετικές οι εγκύκλιοι ΠΟΛ. 1041/4.2.2015 και ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 µε τις οποίες δόθηκαν οδηγίες για τις 

εκπιπτόµενες και µη εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
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αα) Οι κατ’ επάγγελµα αγρότες (είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος 

Φ.Π.Α.). 

 

ββ) Όσοι δεν είναι κατ’ επάγγελµα αγρότες (π.χ. ιδιωτικοί και δηµόσιοι υπάλληλοι, 

συνταξιούχοι κ.λπ.), οι οποίοι µέχρι και το οικονοµικό έτος 2014 δήλωναν τεκµαρτό 

αγροτικό εισόδηµα. Τα ανωτέρω πρόσωπα θα υποβάλλουν έντυπο Ε3 µόνο εφόσον : 

 

i) Απέκτησαν πραγµατικό εισόδηµα από πώληση παραγόµενων αγροτικών 

προϊόντων. Στην περίπτωση που έχουν παράγει π.χ. λάδι το οποίο 

χρησιµοποίησαν αποκλειστικά για προσωπική – οικογενειακή χρήση, δεν 

είναι υπόχρεοι υποβολής εντύπου Ε3. 

 

ii) Εισέπραξαν επιδοτήσεις (επί παραγωγής ή µέσων παραγωγής) 

ανεξαρτήτως ποσού. 

 

iii)  Απέκτησαν πραγµατικό εισόδηµα από πώληση παραγόµενων αγροτικών 

προϊόντων και εισέπραξαν επιδοτήσεις. 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφέστατα ότι το φυσικό πρόσωπο, που µέχρι και 

το οικονοµικό έτους 2014 δήλωνε τεκµαρτό αγροτικό εισόδηµα, δεν 

υποχρεούται να υποβάλλει έντυπο Ε3 και να δηλώσει αγροτικό εισόδηµα 

εφόσον δεν πούλησε τα παραγόµενα αγροτικά προϊόντα και δεν έλαβε 

επιδοτήσεις. 

 

3.2. Φορολογία του κέρδους από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα 8 
 

3.2.1. Πώληση ιδιοπαραγόµενων προϊόντων 
 

α) Τα έσοδα των παραγωγών γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, 

υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται είτε από την πώληση των 

προϊόντων που παράγουν είτε από την εξαγωγή τους, φορολογούνται µε φορολογικό 

συντελεστή 13%.  

 

Ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρµόζεται επί των κερδών από αγροτική 

επιχειρηµατική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο (χονδρικά ή 

λιανικά) πώλησης των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων. 

 

Ειδικότερα, οι ως άνω παραγωγοί φορολογούνται µε συντελεστή 13% µόνο στην 

περίπτωση πώλησης (χονδρικά ή λιανικά) των δικών τους προϊόντων, δηλαδή των 

προϊόντων που έχουν παράγει οι ίδιοι (και µόνο αυτά) είτε από δικό τους κατάστηµα είτε 

σε λαϊκές αγορές. Κατά συνέπεια, κύρια προϋπόθεση για την εφαρµογή του συντελεστή 

                                                             

 
8 Σχετικές οι εγκύκλιοι ΠΟΛ. 1041/4.2.2015, ΠΟΛ. 1088/17.4.2015 και ΠΟΛ. 1097/28.4.2015. 
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13% σύµφωνα µε τα ανωτέρω, είναι τα πωλούµενα προϊόντα να παράγονται 

αποκλειστικά από τον παραγωγό και να µην έχουν υποστεί µεταποίηση. 9 

 

Προσοχή : Στην έννοια της µεταποίησης δεν συµπεριλαµβάνεται η απλή συσκευασία.  

 

β) Για την ερµηνεία του όρου της απλής συσκευασίας και προκειµένου να υπάρξει 

συµβατότητα µε την µέχρι σήµερα διαδικασία που διαχωρίζει την αγροτική από την 

εµπορική δραστηριότητα, µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1116/10.6.2015 έγινε δεκτός ο όρος της 

πρώτης µεταποίησης που έχει υιοθετήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Γεωργίας.  

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµό Β3 32/26.3.2003, των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας ως πρώτη µεταποίηση πρωτογενών προϊόντων 

θεωρείται η φάση που περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες διεργασίες που πραγµατοποιούνται 

µετά την πρωτογενή παραγωγή και δεν συνιστούν ενέργειες επεξεργασίας που καθιστούν τα 

πρωτογενή προϊόντα µεταποιηµένα. ∆ιεργασίες πρώτης µεταποίησης θεωρούνται :  

 

αα) Για τα µεν ζωικά, οι διαδικασίες σφαγής µέχρι τον τεµαχισµό, ο τεµαχισµός και 

η τυποποίηση του κρέατος, η αποστέωση, η ψύξη και κατάψυξη, η αφαίρεση του 

κελύφους δίθυρων µαλακίων και σαλιγκαριών, ο αποκεφαλισµός και εκσπλαχνισµός 

των αλιευµάτων, η ωοσκόπηση των αυγών, η πρόψυξη του γάλακτος και η 

παραλαβή του µελιού.  

 

ββ) Για τα δε φυτικά, ο καθαρισµός, ο καλλωπισµός, η διαλογή, η αποξήρανση, η 

ψύξη, η τυποποίηση και η συσκευασία.  

 

Προσοχή : Βασική προϋπόθεση για τους φορολογικούς σκοπούς είναι η πρώτη µεταποίηση 

να γίνεται σε ίδια παραγωγή, να µην συνιστά βιοµηχανική επεξεργασία και να µην 

προσδίδει προστιθέµενη αξία στο πρωτογενές προϊόν αλλά µόνο να διευκολύνει την 

έξοδο του προϊόντος από την αγροτική εκµετάλλευση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η 

αποξήρανση της σταφίδας, η εκκόκκιση του καλαµποκιού, η αποφλοίωση ρυζιού, η 

αποξήρανση των σύκων, ο αλωνισµός των δηµητριακών, ο τεµαχισµός κατεψυγµένων και 

νωπών ζώων, η φυσική ζύµωση κρασιού, η παραγωγή και εµφιάλωσή του, η 

κονσερβοποίηση από τον παραγωγό ελαίων της δικής του παραγωγής και η πώληση τους 

στον τόπο της παραγωγής, δεν συνιστούν βιοµηχανική επεξεργασία.  

 

3.2.2. Πώληση προϊόντων τρίτων – Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 

 

α) Στην περίπτωση που ο παραγωγός των παραπάνω προϊόντων πωλεί (χονδρικά ή λιανικά), 

παράλληλα µε τα δικά του, και προϊόντα που έχει προµηθευτεί από άλλους παραγωγούς, 

τότε θεωρείται ότι ασκείται παράλληλα επιχειρηµατική εµπορική δραστηριότητα και 

για τα έσοδα αυτά (δηλαδή για τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση προϊόντων 

τρίτων, και µόνο για αυτά) εφαρµόζεται η κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 

4172/2013 (τα πρώτα 50.000,00 µε συντελεστή 26% και το υπερβάλλον ποσό µε συντελεστή 

                                                             

 
9 Σχετικό το έγγραφο µε Αρ. πρωτ.: ∆12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014. 
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33%). Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆ιοίκησης, ο φορολογικός 

συντελεστής 13% δεν εφαρµόζεται :  

 

αα) Για δραστηριότητες εκµετάλλευσης του εξοπλισµού των παραπάνω 

παραγωγών (π.χ. µίσθωση αγροτικών µηχανηµάτων κ.λπ.), καθώς η δραστηριότητα 

αυτή συνιστά παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και όχι αγροτική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. 

 

ββ) Για την αµοιβή που τυχόν λαµβάνει παραγωγός αγροτικών προϊόντων ή τρίτος 

για υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος σε άλλες αγροτικές εκµεταλλεύσεις καθόσον δεν 

αποτελεί αγροτικό εισόδηµα. 

 

Προσοχή : Εξαιρείται η εκτροφή πτηνών (φασόν πτηνοτροφικών). 

 

γγ) Για τις υπηρεσίες που προσφέρουν ως εθελοντική εργασία τα µέλη των 

Αγροτικών Συνεταιρισµών προς τους συνεταιρισµούς. Τα έσοδα αυτά των µελών 

προκύπτουν από τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους προς τον συνεταιρισµό και όχι ως 

έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, 

δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων που στοιχειοθετούν την 

αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013. 10 

 

β) Σε µια τέτοια περίπτωση πρέπει να γίνει επιµεριστικά διαχωρισµός στην καταχώρηση 

των εσόδων και των εξόδων. 

 

Προσοχή : Στην περίπτωση που µια αγροτική εκµετάλλευση δραστηριοποιείται και σε µη 

αγροτικές δραστηριότητες (π.χ. µεταποίηση – παροχή υπηρεσιών), και υπάρχουν κοινές 

δαπάνες και για τις δυο ή τρείς δραστηριότητες, θα πρέπει να γίνει επιµερισµός των 

κοινών δαπανών. 

 

Πώληση ιδιοπαραγόµενων 

προϊόντων 
Πώληση προϊόντων τρίτων 

Παροχή υπηρεσιών σε 

τρίτους 

Εισόδηµα από ατοµική 

αγροτική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα 

Εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα (Εµπορία – 

µεταποίηση και παροχή υπηρεσιών) 

Φορολογία µε συντελεστή 

13% 

Φορολογία µε την κλίµακα : 

 

Φορολογητέο 

εισόδηµα 

(Ευρώ) 

Φορολογικός 

συντελεστής 

≦ 50.000,00 26% 

> 50.000,00 33% 
 

 

                                                             

 
10 Σχετικό και το υπ’ αριθµόν ∆ΕΑΦΑ 1075426 ΕΞ 2015/2.6.2015 έγγραφο. 
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3.3. Μη συµψηφισµός της ζηµιάς από τους διαφορετικούς κλάδους της εµπορικής ή 

αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
 

Όπως διευκρινίζεται µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1097/28.4.2015 η ζηµία που προκύπτει από 

τους διαφορετικούς κλάδους της εµπορικής ή αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

µεταφέρεται για συµψηφισµό µε βάση τις οικίες διατάξεις,11 ωστόσο η ζηµία του ενός 

κλάδου δεν συµψηφίζεται µε κέρδη του άλλου καθόσον το αποτέλεσµα του καθενός 

φορολογείται µε διαφορετικό τρόπο.  

 

Εµπορία – µεταποίηση Παροχή υπηρεσιών Αγροτική δραστηριότητα 

Ζηµιά 3.000,00 Κέρδος 15.000,00 Ζηµιά 2.000,00 

Το κέρδος 12.000,00 ευρώ (15.000,00 – 3.000,00) 

φορολογείται µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 

29 του Ν. 4172/2013 

Η ζηµία 2.000,00 ευρώ δεν 

συµψηφίζεται µε το κέρδος 

των 12.000,00 ευρώ και 

µεταφέρεται για 
συµψηφισµό στα επόµενα 5 

χρόνια 

 

3.4. Συνιδιοκτησία – Συνεκµετάλλευση  

 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1024/17.1.2014 και στην περίπτωση συνιδιοκτησίας 

αγροτεµαχίων, ζώων, πτηνών, κ.λπ. : 

 

α) Εφόσον η εκµετάλλευση αυτών γίνεται διακεκριµένα από τους ιδιοκτήτες κατά το 

ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, πρόκειται για ξεχωριστές ατοµικές αγροτικές 

εκµεταλλεύσεις. Κατά συνέπεια το καθαρό εισόδηµα κάθε ιδιοκτήτη από την πώληση 

(χονδρικά ή/και λιανικά) των, παραγοµένων από αυτούς προϊόντων φορολογείται µε 

συντελεστή 13%. 

 

β) Στην από κοινού εκµετάλλευση πρόκειται για µια αγροτική εκµετάλλευση που 

πραγµατοποιείται από κοινωνία αστικού δικαίου και όχι για ξεχωριστές αγροτικές 

εκµεταλλεύσεις. Κατά συνέπεια το κέρδος από την επιχειρηµατική δραστηριότητα της 

κοινωνίας φορολογείται µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 

4172/2013, ήτοι : 

 

Φορολογητέο 

εισόδηµα (Ευρώ) 

Φορολογικός 

συντελεστής 

≦ 50.000,00 26% 

> 50.000,00 33% 

                                                             

 
11 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Ν. 4172/2013 εάν µε τον προσδιορισµό 

των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα το αποτέλεσµα είναι ζηµία εντός του φορολογικού έτους, η 

ζηµία αυτή µεταφέρεται για να συµψηφισθεί µε τα επιχειρηµατικά κέρδη διαδοχικά στα επόµενα 5  

φορολογικά έτη. Η ζηµία του προγενέστερου έτους συµψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζηµίας 

µεταγενέστερου έτους. 
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3.5. Ιδιοχρησιµοποίηση γης και ακινήτων 
 

3.5.1. Γενικά 
 

α) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Ν. 

4172/2013, ο όρος εισόδηµα από ακίνητη περιουσία σηµαίνει το εισόδηµα σε χρήµα ή σε 

είδος, που προκύπτει από την εκµίσθωση ή την ιδιοχρησιµοποίηση ή τη δωρεάν 

παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων.  

 

β) Σε ότι δε αφορά την ιδιοχρησιµοποίηση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο 

της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόµου, το εισόδηµα τεκµαίρεται ότι συνίσταται στο 

3% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου.  

 

Προσοχή : Η αντικειµενική αξία προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 41 και 41α του Ν. 

1249/1982. 12 

 

γ) Ειδικά για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν 

υπολογίζεται τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς 

ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται 

λιβάδια, καλλιεργήσιµες γαίες, βοσκήσιµες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή 

εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. 

 

3.5.2. Ιδιοχρησιµοποίηση γης και ακινήτων από φυσικό πρόσωπο που ασκεί 

επιχειρηµατική δραστηριότητα 
 

α) Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1069/23.3.2015 διευκρινίσθηκε ότι, το εισόδηµα από 

ιδιοχρησιµοποίηση γης ή ακινήτων αποτελεί τεκµαρτό εισόδηµα για τον κύριο του 

ακινήτου (εισόδηµα από ακίνητη περιουσία δηλαδή εισόδηµα από κεφάλαιο) και ταυτόχρονα 

εκπιπτόµενη δαπάνη όταν χρησιµοποιείται για την άσκηση της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 22 του Ν. 

4172/2013, ήτοι κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 

23, οι οποίες : 

 

αα) Πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις 

εµπορικές συναλλαγές της. 

 

ββ) Αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν 

κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η 

Φορολογική ∆ιοίκηση. 

 

                                                             

 
12 Σχετική και η αναφορά της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1113/2.6.2015. 
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γγ) Εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου 

κατά την οποία πραγµατοποιούνται και αποδεικνύονται µε κατάλληλα 

δικαιολογητικά. 

 

Προσοχή : Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση η οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων, 

οι δαπάνες του άρθρου 22 εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον 

συντρέχουν οι λοιπές αναφερόµενες πιο πάνω προϋποθέσεις, πλην αυτής της 

εγγραφής στα τηρούµενα βιβλία (π.χ. απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων σύµφωνα 

µε την απόφαση της Γ.Γ.∆.Ε. ΠΟΛ.1007/9.1.2015). 

 

β) Βάσει των ανωτέρω το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα 

(ατοµική επιχείρηση εµπορίας – µεταποίησης ή/και παροχής υπηρεσιών) και 

ιδιοχρησιµοποιεί ακίνητο, υπολογίζει το εισόδηµα από την ιδιοχρησιµοποίηση µε 

συντελεστή 3% επί της αντικειµενικής αξίας, το οποίο : 

 

αα) ∆ηλώνεται ως εισόδηµα από ακίνητα (υποχρέωση υποβολής εντύπου Ε2 και 

µεταφορά του εισοδήµατος στο έντυπο Ε1), για να φορολογηθεί µε την κλίµακα : 

 

Φορολογητέο 

εισόδηµα (Ευρώ) 

Φορολογικός 

συντελεστής 

≦ 12.000,00 11% 

> 12.000,00 33% 

 

ββ) Καταχωρείται ως δαπάνη στα βιβλία, εφόσον τηρούνται, και µεταφέρεται στο 

έντυπο Ε3. 

 

Προσοχή : Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκµαρτό εισόδηµα από 

ιδιοχρησιµοποίηση είναι µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από την εφαρµογή 

συντελεστή 3% επί της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων, τότε θα αναµορφωθεί 

φορολογικά το υπερβάλλον ποσό διότι σύµφωνα µε την περίπτωση η’ του άρθρου 

23 του Ν. 4172/2013 δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα το τεκµαρτό µίσθωµα 

της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το µέτρο που 

υπερβαίνει το 3% επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. 

 

Προσοχή : Στην περίπτωση κατά την οποία δεν τηρούνται βιβλία το ποσό της δαπάνης 

αναγράφεται απευθείας στο έντυπο Ε3. 

 

Παράδειγµα 1ο 
 

Ατοµική επιχείρηση (εµπορία – µεταποίηση) ιδιοχρησιµοποιεί ακίνητο αντικειµενικής 

αξίας 150.000,00 ευρώ για το οποίο έχει υπολογίσει ετήσιο τεκµαρτό µίσθωµα 4.500,00 

ευρώ (3% επί της αντικειµενικής αξίας). Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούµενος : 
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i) Θα υποβάλει έντυπο Ε2 και θα δηλώσει στο έντυπο Ε1, ως εισόδηµα από ακίνητη 

περιουσία, για να φορολογηθεί µε την κλίµακα της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν. 

4172/2013 το ποσό των 4.500,00 ευρώ. 

 

ii) Θα αναγράψει το ποσό των 4.500,00 ευρώ ως δαπάνη στα βιβλία του, εφόσον 

τηρούνται, και θα το µεταφέρει στο έντυπο Ε3. Στην περίπτωση αυτή το ποσό αυτό 

εκπίπτει λογιστικά και φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. 

 

Παράδειγµα 2ο 

 

Ατοµική επιχείρηση (παροχή υπηρεσιών) ιδιοχρησιµοποιεί ακίνητο αντικειµενικής αξίας 

150.000,00 ευρώ για το οποίο έχει υπολογίσει ετήσιο τεκµαρτό µίσθωµα 7.500,00 ευρώ 

(5% επί της αντικειµενικής αξίας). Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούµενος : 

 

i) Θα υποβάλει έντυπο Ε2 και θα δηλώσει στο έντυπο Ε1, ως εισόδηµα από ακίνητη 

περιουσία, για να φορολογηθεί µε την κλίµακα της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν. 

4172/2013 το ποσό των 7.500,00 ευρώ. 

 

ii) Θα αναγράψει το ποσό των 7.500,00 ευρώ ως δαπάνη στα βιβλία του, εφόσον 

τηρούνται, και θα το µεταφέρει στο έντυπο Ε3. Στην περίπτωση αυτή το ποσό αυτό 

εκπίπτει λογιστικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ενώ 

φορολογικά θα πρέπει να αναµορφωθεί το ποσό που υπερβαίνει το 3% της αντικειµενικής 

αξίας του ακινήτου.  

 

Η µη εκπιπτόµενη από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνη θα υπολογισθεί ως εξής : 

 

 
Τεκµαρτό µίσθωµα λόγω 

ιδιοχρησιµοποίησης 
 

  
 

7.500,00 

Μείον Τεκµαρτό µίσθωµα που εκπίπτει 

(150.000,00 χ 3%) 
 

4.500,00 
 

  

 Τεκµαρτό µίσθωµα που δεν εκπίπτει    3.000,00 

 

3.5.3. Ιδιοχρησιµοποίηση γης και ακινήτων από νοµικά πρόσωπα και νοµικές 

οντότητες 

 

α) Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1069/23.3.2015 διευκρινίσθηκε ότι, το εισόδηµα που 

τεκµαίρεται από ιδιοχρησιµοποίηση γης ή ακινήτου υπόκειται σε φορολογία στο όνοµα 

του νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας, χωρίς καµία εξαίρεση για αυτό που 

προκύπτει από την ιδιοχρησιµοποίηση βιοµηχανοστασίων, ξενοδοχείων, κλπ., ενώ ειδικά 

για την περίπτωση της ιδιοχρησιµοποίησης εκπίπτει, κατά τον προσδιορισµό του κέρδους 

από επιχειρηµατική δραστηριότητα των παραπάνω νοµικών προσώπων και νοµικών 

οντοτήτων, το τεκµαρτό µίσθωµα κατά το µέτρο που δεν υπερβαίνει 3% επί της 

αντικειµενικής αξίας του ακινήτου.  
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β) Βάσει των ανωτέρω το νοµικό πρόσωπα ή νοµική οντότητα που ιδιοχρησιµοποιεί 

ακίνητο, υπολογίζει το εισόδηµα από την ιδιοχρησιµοποίηση µε συντελεστή 3% επί της 

αντικειµενικής αξίας, το οποίο : 

 

αα) Καταχωρείται ως εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα στα 

τηρούµενα βιβλία, µεταφερόµενο στο έντυπο Ε3. Θα υποβληθεί και το έντυπο Ε2. 13 

 

ββ) Καταχωρείται ως δαπάνη στα βιβλία, µεταφερόµενη στο έντυπο Ε3. 

 

Προσοχή : Για τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά τον 

προσδιορισµό του εισοδήµατος από ακίνητη περιουσία, εκπίπτει το τεκµαρτό 

µίσθωµα στο σύνολό του ανεξάρτητα αν υπερβαίνει το 3% επί της αντικειµενικής 

αξίας του ακινήτου. 14 

 

γ) Το αποτέλεσµα του ανωτέρω χειρισµού στην περίπτωση της ιδιοχρησιµοποίησης γης ή 

ακινήτου είναι φορολογικά αδιάφορο για τα νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, εφόσον 

το τεκµαρτό αυτό εισόδηµα είναι το 3% της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων. 

 

Παράδειγµα 1ο 

 

Νοµικό πρόσωπο ιδιοχρησιµοποιεί ακίνητο αντικειµενικής αξίας 200.000,00 ευρώ για το 

οποίο έχει υπολογίσει ετήσιο τεκµαρτό µίσθωµα 6.000,00 ευρώ (3% επί της αντικειµενικής 

αξίας). Στην περίπτωση αυτή το νοµικό πρόσωπο : 

 

i) Θα αναγράψει το ποσό των 6.000,00 ευρώ ως έσοδο από επιχειρηµατική δραστηριότητα 

στα βιβλία του και θα το µεταφέρει στο έντυπο Ε3. Θα υποβληθεί επίσης και το έντυπο Ε2. 

 

ii) Θα αναγράψει το ποσό των 6.000,00 ευρώ ως δαπάνη στα βιβλία του και θα το 

µεταφέρει στο έντυπο Ε3. Στην περίπτωση αυτή το ποσό αυτό εκπίπτει λογιστικά και 

φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 

Παράδειγµα 2ο 
 

Νοµικό πρόσωπο ιδιοχρησιµοποιεί ακίνητο αντικειµενικής αξίας 200.000,00 ευρώ για το 

οποίο έχει υπολογίσει ετήσιο τεκµαρτό µίσθωµα 10.000,00 ευρώ (5% επί της αντικειµενικής 

αξίας). Στην περίπτωση αυτή το νοµικό πρόσωπο : 

 

                                                             

 
13 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 όλα τα έσοδα που 

αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 

θεωρούνται έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Το εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση, αν και 

χαρακτηρίζεται εισόδηµα από ακίνητη περιουσία ιδίως για τις ανάγκες υποβολής της δήλωσης 

πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας, θεωρείται σε κάθε περίπτωση έσοδο από 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

 
14 Ερµηνευτική παραδοχή της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1113/2.6.2015. 
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i) Θα αναγράψει το ποσό των 10.000,00 ευρώ ως έσοδο από επιχειρηµατική δραστηριότητα 

στα βιβλία του και θα το µεταφέρει στο έντυπο Ε3. Θα υποβληθεί επίσης και το έντυπο Ε2. 

 

ii) Θα αναγράψει το ποσό των 10.000,00 ευρώ ως δαπάνη στα βιβλία του και θα το 

µεταφέρει στο έντυπο Ε3. Στην περίπτωση αυτή το ποσό αυτό εκπίπτει λογιστικά από τα 

ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ενώ φορολογικά θα πρέπει να 

αναµορφωθεί το ποσό που υπερβαίνει το 3% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου.  

 

Η µη εκπιπτόµενη από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνη θα υπολογισθεί ως εξής : 

 

 
Τεκµαρτό µίσθωµα λόγω 

ιδιοχρησιµοποίησης 
 

  
 

10.000,00 

Μείον Τεκµαρτό µίσθωµα που εκπίπτει 

(200.000,00 χ 3%) 
 

6.000,00 
 

  

 Τεκµαρτό µίσθωµα που δεν εκπίπτει    4.000,00 

 

3.5.4. Ιδιοχρησιµοποίηση – δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων από τους 

ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα 

 

Σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν. 4172/2013, 

ειδικά για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν 

υπολογίζεται τεκµαρτό εισόδηµα : 

 

α) Από ιδιοχρησιµοποίηση αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται λιβάδια, 

καλλιεργήσιµες γαίες, βοσκήσιµες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που 

χρησιµοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. 

 

β) Από δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων 

στις οποίες περιλαµβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιµες γαίες, βοσκήσιµες γαίες, και κάθε 

είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την άσκηση της 

δραστηριότητας αυτής. 

 

3.6. Απογραφή εµπορευσίµων αγαθών  

 

α) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 32 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, όπως 

αυτή τέθηκε µε το άρθρο 89 του Ν. 4316/2014, ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν 

απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων τους του 

οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρµοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της 

περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 (ήτοι τεκµαρτή 

απογραφή), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισµό του φορολογητέου 

εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2014 : 

 

αα) Ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό 10% των αγορών της διαχειριστικής 

χρήσης του 2013, και  
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ββ) Ως απογραφή λήξης το 10% των αγορών του φορολογικού έτους 2014, 

ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εµπορεύσιµων περιουσιακών 

στοιχείων.  

 

Επισηµάνσεις 

 

i) Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως για τους αγρότες που πριν την 1.1.2014 

τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.  

 

ii) Οι αγρότες και λοιποί επιτηδευµατίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, 

δύνανται να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσµα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς 

απογραφές έναρξης και λήξης είτε να προβούν σε αποτίµηση των εµπορεύσιµων 

περιουσιακών στοιχείων τους της 1.1.2014 µε οποιονδήποτε αξιόπιστο τρόπο και σε 

σύνταξη απογραφής λήξης της 31.12.2014 µε τον ίδιο τρόπο, όπως και της απογραφής 

έναρξης σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής. 

 

β) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της απόφασης ΠΟΛ. 

1019/16.1.2015, οι έχοντες ως κύριο αντικείµενο των εργασιών της (άνω του 50% του 

συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών) τις ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

 

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

εκµεταλλεύσεις.  

 

ββ) Όσοι διενεργούν πωλήσεις οπωρολαχανικών, νωπών αλιευµάτων και λοιπών 

αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς 

και  

 

γγ) Ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές,  

 

εφόσον εµπίπτουν στην παράγραφο 2(γ) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 και 

κατατάσσονται την κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του ιδίου νόµου 

και εκ του λόγου αυτού συντάσσουν µόνο Κατάσταση Αποτελεσµάτων (απλογραφικό 

λογιστικό σύστηµα), δύνανται να µη διενεργούν φυσική απογραφή των αποθεµάτων τους 

στο τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος).  

 

Προσοχή : Στην περίπτωση αυτή και από το φορολογικό έτος 2015 και επόµενα, δεν θα 

διενεργείται τεκµαρτή απογραφή αλλά οι αγορές ή/και η παραγωγή της περιόδου θα 

θεωρούνται έξοδο (κόστος πωληθέντων). 

 

3.7. Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος  
 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 35 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, όπως 

αυτή τέθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του Ν. 4328/2015, ειδικά για το 

φορολογικό έτος 2014 για όσους αποκτούν εισόδηµα από ατοµική αγροτική 
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επιχειρηµατική δραστηριότητα το προς βεβαίωση ποσό προκαταβολής φόρου 

εισοδήµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 περιορίζεται στο µισό. 

 

3.8. Λοιπά θέµατα που αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος των αγροτών 15 
 

3.8.1. Φορολογία διαφοράς τεκµηρίων 
 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν. 

4172/2013, η διαφορά που προκύπτει µεταξύ του τεκµαρτού και του συνολικού 

εισοδήµατος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο 

εισόδηµα, φορολογείται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 29 ήτοι µε συντελεστή 

13%, εφόσον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από ατοµική αγροτική επιχείρηση ή 

εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων του προκύπτει από ατοµική αγροτική 

επιχείρηση. 

 

Προσοχή : Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν. 4172/2013, 

όταν ο προσδιορισµός των κερδών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η 

ζηµιά του ίδιου ή των προηγούµενων φορολογικών ετών δεν εκπίπτει και δεν 

µεταφέρεται για συµψηφισµό στα επόµενα φορολογικά έτη.  

 

3.8.2. Φορολογική αντιµετώπιση του εισοδήµατος που προκύπτει από τη διαχείριση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 Kw 

 

α) Με το άρθρο 116 του νόµου 4316/2014, στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 

2 του Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» προστέθηκε νέο 

εδάφιο µε το οποίο ορίζεται ότι, ειδικά για το εισόδηµα που προκύπτει από τη διαχείριση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 Kw, ο ως άνω ορισµός της αγροτικής 

δραστηριότητας ισχύει και για λόγους φορολόγησης του ως άνω εισοδήµατος. 

Σύµφωνα δε µε το άρθρο 128 του εν λόγω νόµου, η έναρξη ισχύος ορίζεται από τη 

δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή την 24η ∆εκεµβρίου του 2014.  

 

β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 το κέρδος 

από επιχειρηµατική δραστηριότητα προσδιορίζεται µε βάση το λογαριασµό αποτελεσµάτων 

χρήσης ο οποίος συντάσσεται σύµφωνα µε το Ελληνικό  Λογιστικό Σχέδιο και τον 

Κ.Φ.Α.Σ.  

 

Κατά συνέπεια το κέρδος από τη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 Kw 

των χρήσεων που λήγουν από 24.12.2014 και στο εξής φορολογείται µε συντελεστή 13%.  

 

3.8.3. Παραγωγή προηγούµενου έτους που έχει φορολογηθεί µε τον αντικειµενικό 

προσδιορισµό 
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Η παραγωγή του έτους 2013, που έχει φορολογηθεί µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό του 

άρθρου 42 του Ν. 2238/1994 (κατ’ εφαρµογή της έννοιας του γεωργικού έτους του άρθρου 40 

του Ν. 2238/1994), εφόσον πωληθεί και τα σχετικά φορολογικά παραστατικά έχουν εκδοθεί 

µετά την 1.1.2014, δεν λαµβάνεται υπόψη στα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού 

έτους 2014.  

 

Προσοχή : Το ανωτέρω είναι θέµα πραγµατικό και υπόκειται στις ελεγκτικές 

διαδικασίες.  

 

3.8.4. Αποσβέσεις ζωικού – φυτικού κεφαλαίου 

 

Όπως έχει γίνει δεκτό µε την εγκύκλιο ΠΟΛ.1073/31.3.2015, εάν κάποιο πάγιο, δεν µπορεί 

να ενταχθεί σε µια από τις κατηγορίες της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013, 

ο συντελεστής απόσβεσης αυτού θα είναι εκείνος των λοιπών πάγιων στοιχείων, δηλαδή 

10% και όχι εκείνος που τυχόν προκύπτει από την ωφέλιµη διάρκεια ζωής του παγίου 

αυτού.  

 

Κατά συνέπεια, για την απόσβεση του ζωικού κεφαλαίου καθώς και του φυτικού 

κεφαλαίου πολυετούς καλλιέργειας θα εφαρµόζεται ο συντελεστής απόσβεσης 10%.  

 

3.8.5. ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την υποβολή δηλώσεων φορολογικού έτους 2014 

 

3.8.5.1. Αγρότες κανονικού και ειδικού καθεστώτος 
 

Κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2014 για 

όσους δηλώσουν εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, είναι απαραίτητη 

η συµπλήρωση του εντύπου Ε3 (Πίνακας ΣΤ’), ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαλλαγή 

ή όχι από την τήρηση βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. και την ένταξη τους ή όχι στο ειδικό ή στο 

κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για το φορολογικό έτος 2014.  

 

Το αποτέλεσµα του καθαρού εισοδήµατος από άσκηση ατοµικής αγροτικής 

δραστηριότητας, όπως αυτό προκύπτει στο έντυπο Ε3, µεταφέρεται στο έντυπο Ε1 στον 

Πίνακα Γ1 «Εισόδηµα από Αγροτική Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα».  

 

Προσοχή : Οι κωδικοί 595 - 596 του εντύπου Ε3, συµπληρώνονται για τις αγροτικές 

επιχειρήσεις υπαγόµενες στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και στο ειδικό καθεστώς 

Φ.Π.Α. 

 

3.8.5.2. Λοιπά πρόσωπα που αποκτούν αγροτικό εισόδηµα 
 

Όσοι δεν υπάγονται ούτε στο κανονικό καθεστώς, ούτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., θα 

µπορούν, αν δηλώνουν εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, εφόσον 

συµπληρώνουν στο Ε3 ως αριθµό ΚΑ∆ τον οκταψήφιο κωδικό 99999998 (αφανές 

καθεστώς αγροτών).  
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3.8.5.3. Αναγραφή στο έντυπο Ε3 των αγροτικών επιδοτήσεων, ενισχύσεων και 

αποζηµιώσεων 
 

Λόγω της σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης σχετικά µε τη φορολογική αντιµετώπιση των 

αγροτικών επιδοτήσεων, ενισχύσεων και αποζηµιώσεων : 

 

α) Στον κωδικό 907 του πίνακα Ε’ του εντύπου Ε3 αναγράφονται οι αγροτικές 

επιδοτήσεις παγίων και λοιπών δαπανών. 

 

β) Στον κωδικό 908 του πίνακα Ε’ του εντύπου Ε3 αναγράφονται οι λοιπές αγροτικές 

επιδοτήσεις. 

 

γ) Στον κωδικό 909 του πίνακα Ε’ του εντύπου Ε3 αναγράφονται οι αποζηµιώσεις.  

 

3.9. Τέλος επιτηδεύµατος 

 

α) Σύµφωνα µε την απόφαση ΠΟΛ. 1167/2.8.2011 για την επιβολή τέλους επιτηδεύµατος 

οι αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. δεν θεωρούνται επιτηδευµατίες. 16 

 

β) Σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1053/17.2.2014 :  

 

αα) Για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. που θα τηρήσουν βιβλία και 

θα ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για πρώτη φορά, η ηµεροµηνία 

µεταβολής θα θεωρείται ως πρώτη έναρξη και από την ηµεροµηνία αυτή και για 

τα επόµενα 5 έτη θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος.  

 

ββ) Θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος όσοι αγρότες 

τηρήσουν βιβλία και ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και έχουν κλείσει 

το 62ο έτος της ηλικίας τους. 

 

                                                             

 
16 Τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της απόφασης. 

 


