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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Σο 2014 κα είναι για τουσ αγρότεσ χρονιά μεγάλων αλλαγϊν όςον 

αφορά τθν φορολόγιςθ του ειςοδιματοσ τουσ. Αλλαγζσ οι οποίεσ 

αναμζνεται να «αγγίξουν» ολόκλθρθ τθν ελλθνικι οικονομία με βάςθ 

τθν ροι τθσ αλυςίδασ των αγροτικϊν προιόντων ςτθν αγορά.  

Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι, μζςα απο αυτι, να αφομοιϊςουμε 

τισ αλλαγζσ, αλλά και να εκτιμιςουμε τισ ςυνζπειεσ που κα ζχουν ςτισ 

αγροτικζσ επιχειριςεισ, ςτθν ελλθνικι οικονομία και τθν ελλθνικι 

κοινωνία γενικότερα, αφοφ  ςτθν Ελλάδα ο αγροτικόσ τομζασ 

ςυνειςφζρει ςθμαντικά.  

Η γεωργία αποτελεί το 6,7 % του ελλθνικοφ ΑΕΠ, ενϊ ςε αυτι 

απαςχολοφνται το 17% του εκνικοφ εργατικοφ δυναμικοφ.Όςον αφορά 

τθν μεταποιθτικι βιομθχανία γεωργικϊν προιόντων διατροφισ, αυτι 

ςυμβάλλει ςτο 25,1% του ελλθνικοφ ΑΕΠ και απαςχολεί το 21,8% του 

εργατικοφ δυναμικοφ.  

Επομζνωσ οι Αγροτικζσ επιχειριςεισ και οι αλλαγζσ ςτο φορολογικό 

κακεςτϊσ που τισ αφοροφν  διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

ςυνολικι ελλθνικι οικονομία και κακθμερινότθτα. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ - ΣΕΚΜΑΡΣΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ 

 

Για τουσ αγρότεσ και για όςουσ αποκτοφν ειςόδθμα από γεωργικζσ 

εκμεταλλεφςεισ ιςχυουν τα αντικειμενικά κριτιρια. Σο ειςόδθμά τουσ 

κα προςδιοριςτεί και εφζτοσ  με τθν αντικειμενικι μζκοδο. Από εφζτοσ 

οι αγρότεσ κα υποβάλλουν το ζντυπο Ε1Α εφόςον αποκτοφν 

αποκλειςτικά ειςοδιματα από αγροτικι εκμετάλλευςθ. 

τθν αντικειμενικι μζκοδο προςδιοριςμοφ του αγροτικοφ 

ειςοδιματοσ ζχουν υπαχκεί όλεσ οι γεωργικζσ επιχειριςεισ που δεν 

τθροφν λογιςτικά βιβλία ι τθροφν βιβλία Α' ι Β' κατθγορίασ, 

ανεξάρτθτα από τθ νομικι μορφι με τθν οποία λειτουργοφν. Ετςι ςτθν 

αντικειμενικι μζκοδο δεν υπάγονται μόνο οι ατομικζσ αγροτικζσ 

επιχειριςεισ αλλά και αυτζσ που αςκοφνται εταιρικϊσ ωσ ομόρρυκμεσ ι 

ετερόρρυκμεσ ι αςτικζσ ι ςυμμετοχικζσ εταιρείεσ και ακόμθ οι 

κοινωνίεσ και οι κοινοπραξίεσ. 

τθν αντικειμενικι μζκοδο προςδιοριςμοφ του αγροτικοφ ειςοδιματοσ 

υπάγεται (εκτόσ από τουσ κατά κφριο επάγγελμα αγρότεσ) και κάκε 

άλλο φυςικό πρόςωπο το οποίο αποκτά ειςόδθμα από αγροτικι 

εκμετάλλευςθ, ζςτω και αν δεν είναι κατά κφριο επάγγελμα αγρότθσ. 

Ακόμθ και όταν υπάρχει επίμορτοσ αγρολθψία, ςτθν αντικειμενικι 

μζκοδο υπάγεται τόςο ο εκμιςκωτισ (γαιοκτιμονασ) όςο και ο 

μιςκωτισ του κτιματοσ (αγρολιπτθσ-ςζμπροσ). 

Εξαιροφνται μόνο οι αγροτικζσ επιχειριςεισ που τθροφν υποχρεωτικά ι 

προαιρετικά λογιςτικά βιβλία Γ' κατθγορίασ. Οι επιχειριςεισ αυτζσ 

εξαιροφνται του αντικειμενικοφ ςυςτιματοσ ζςτω και αν τα βιβλία τουσ 

κρικοφν ανακριβι ι αναλθκι. 

Αν το ετιςιο γεωργικό ειςόδθμα που προκφπτει από τα βιβλία και 

ςτοιχεία του Κϊδικα Βιβλίων και τοιχείων από τα οποία δεν εξάγεται 
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λογιςτικό αποτζλεςμα (βιβλία Β' κατθγορίασ)  ι, ςε περίπτωςθ που δεν 

τθροφνται βιβλία, το ειςόδθμα προςδιορίηεται τεκμαρτϊσ με 

πολλαπλαςιαςμό των ακακαρίςτων εςόδων με ειδικοφσ κατά κλάδο 

εκμετάλλευςθσ ςυντελεςτζσ κακαροφ κζρδουσ  είναι διαφορετικό από 

αυτό που προςδιορίηεται με τθν αντικειμενικι μζκοδο, ςε φόρο 

υπόκειται το κατά περίπτωςθ μεγαλφτερο ποςό ειςοδιματοσ. 

Ετςι παρζχεται θ ευχζρεια ςε όςουσ αποκτοφν γεωργικό ειςόδθμα, είτε 

είναι κατά κφριο επάγγελμα αγρότεσ είτε όχι και δεν τθροφν βιβλία του 

ΚΒ αλλά διακζτουν μόνο ςτοιχεία, τιμολόγια πωλιςεων, εκκακαρίςεισ 

κτλ., να προςδιορίηουν και να δθλϊνουν γεωργικό ειςόδθμα εκτόσ από 

αυτό που προςδιορίηεται με τθν αντικειμενικι μζκοδο και αυτό που 

προκφπτει με βάςθ τα ςτοιχεία που κατζχουν ι με βάςθ τθν αξία τθσ 

παραγωγισ τουσ.  

Ωσ κακαρό γεωργικό ειςόδθμα, ςτθν περίπτωςθ που δεν τθροφνται 

βιβλία του ΚΒ από τα οποία να εξάγεται λογιςτικό αποτζλεςμα για τθ 

δραςτθριότθτα αυτι, κεωρείται θ πρόςοδοσ από το ζδαφοσ, το 

κεφάλαιο και τθν εργαςία, από τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν παραγωγικι 

δραςτθριότθτα μιασ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ θ οποία προςδιορίηεται 

με αντικειμενικι μζκοδο. 

Για τον προςδιοριςμό αυτόν λαμβάνεται το κακαρό γεωργικό ειςόδθμα, 

όπωσ αυτό υπολογίηεται με βάςθ τισ κακιερωμζνεσ αρχζσ τθσ γεωργικισ 

λογιςτικισ ανά ςτρζμμα και είδοσ προϊόντοσ ι κατά κεφαλιν και είδοσ 

εκτρεφομζνων ηϊων ι κατ' άλλθ μονάδα παραγωγισ για τισ ειδικζσ 

περιπτϊςεισ, επί τον αρικμό των ςτρεμμάτων ι των εκτρεφομζνων 

ηϊων ι των άλλων μονάδων παραγωγισ ι ςυνδυαςμό αυτϊν. 
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Κζρδοσ ι ηθμιά γεωργικισ εκμετάλλευςθσ με τα 

ςθμερινα δεδομενα. 

 

Κζρδοσ ι ηθμιά γεωργικισ 

εκμετάλλευςθσ κεωρείται θ 

διαφορά μεταξφ τθσ αξίασ τθσ 

παραγωγισ και του ςυνόλου 

των δαπανϊν τθσ 

παραγωγισ.  

 

Σρόποσ υπολογιςμοφ του κακαροφ ειςοδιματοσ  

Λειτουργία των πινάκων 

Οι πίνακεσ περιλαμβάνουν όλα τα καλλιεργοφμενα ςτθν επικράτεια 

αγροτικά προϊόντα κατά νομό. Για κάκε προϊόν δίδεται το κακαρό 

ειςόδθμα ανά ςτρζμμα καλλιεργουμζνθσ ζκταςθσ ι κατά κεφαλιν 

εκτρεφομζνου ηϊου ι κατ' άλλο είδοσ παραγωγισ, με εξειδίκευςθ αν το 

προϊόν καλλιεργείται ςε πεδινι αρδευομζνθ ι όχι περιοχι ι ςε 

θμιορεινι ι ορεινι. 

υγκεκριμζνα οι πίνακεσ του κακαροφ γεωργικοφ ειςοδιματοσ 

καταρτίηονται με τθ διαδικαςία του άρκρου 42 Ν. 2238/1994.: 

Οι τελικοί πίνακεσ εγκρίνονται από τον υπουργό Οικονομικϊν και με 

ευκφνθ του προζδρου τθσ παραπάνω επιτροπισ κοινοποιοφνται ςτισ 

νομαρχίεσ και ςτισ δθμόςιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ των νομϊν. Με 

ευκφνθ των νομαρχϊν οι πίνακεσ αυτοί κοινοποιοφνται ςε όλουσ τουσ 

οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, τισ ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ 

και τουσ αγροτικοφσ ςυλλόγουσ ωσ τισ 10 Φεβρουαρίου κάκε ζτουσ. 

Οι πίνακεσ αυτοί αποτελοφν τθ βάςθ λειτουργίασ τθσ αντικειμενικισ 

μεκόδου προςδιοριςμοφ του κακαροφ γεωργικοφ ειςοδιματοσ.  
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ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

τθ ηωι και τθν κακθμερινότθτα των αγροτϊν μπαίνουν οριςτικά από 

τo 2014  τα λογιςτικά βιβλία, όπωσ προκφπτει από τον νεο ΚΩΔΙΚΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (ΚΦΕ). Αλλάηουν ριηικά τα δεδομζνα για 

τον αγροτικό κόςμο, αφοφ ουςιαςτικά τον εξομοιϊνει με τουσ 

υπόλοιπουσ επιτθδευματίεσ. 

 

Ο αντικειμενικόσ προςδιοριςμόσ κα εφαρμοςτεί για τελευταία φορά το 

2014 και από το επόμενο ζτοσ (2015) οι επαγγελματίεσ του κλάδου κα 

κλθκοφν από τθν εφορία να πλθρϊςουν με βάςθ τθ διαφορά που κα 

προκφπτει από τθν αφαίρεςθ «ζςοδα μείον ζξοδα», όπωσ αυτά κα 

τεκμθριϊνονται από τα φορολογικά ςτοιχεία και τα παραςτατικά που -

υποχρεωτικά- κα ζχουν τθριςει από τθν 1θ Ιανουαρίου 2014 

Σο κακαρό ειςόδθμα που κα προκφπτει λογιςτικά κα φορολογείται -

από το πρϊτο ευρϊ- με ςυντελεςτι 13%. Ο ςυντελεςτισ αυτόσ είναι 

οριηόντιοσ ενϊ το αφορολόγθτο καταργείται.   

Σο ειςόδθμα από αγροτικι (ι κτθνοτροφικι ι αλιευτικι) εκμετάλλευςθ 

αντιμετωπίηεται ωσ ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.  

 

υγκεκριμζνα,  ωσ ειςόδθμα από γεωργικι δραςτθριότθτα νοείται: 

Σο ειςόδθμα από τθν ατομικι ι εταιρικι άςκθςθ αγροτικισ επιχείρθςθσ 

το οποίο αποκτάται από τθν εκμετάλλευςθ μιασ ι περιςςοτζρων 

γεωργικϊν επιχειριςεων κάκε μορφισ, όπωσ είναι οι αγροτικζσ, 

κτθνοτροφικζσ, πτθνοτροφικζσ, μελιςςοκομικζσ, ςθροτροφικζσ, 

δαςικζσ, αλιευτικζσ κ.λπ. 
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Πϊσ κα γίνεται ο υπολογιςµόσ 

 

Σο ακακάριςτο ειςόδθμα προκφπτει από τα τθροφμενα βιβλία και 

ςτοιχεία. Tο κακαρό ειςόδθμα των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων 

που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και τθροφν απλογραφικά ι 

διπλογραφικά βιβλία εξευρίςκεται λογιςτικά με ζκπτωςθ από τα 

ακακάριςτα ζςοδα του κόςτουσ των πωλθκζντων και του ςυνόλου 

γενικά των εξόδων που πραγματοποιεί θ επιχείρθςθ και αφοροφν τθ 

διαχειριςτικι περίοδο. Η ζκπτωςθ των ωσ άνω δαπανϊν διενεργείται 

εφόςον είναι βζβαιεσ και 

εκκακαριςμζνεσ, ςχετίηονται 

με τθν επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα, ςτθρίηονται ςε 
φορολογικά ςτοιχεία και ζχουν 

καταχωρθκεί ςτα τθροφμενα 

βιβλία». 

 υνεπϊσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 21 του ΚΦΕ, ωσ κζρδοσ 

από επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα κεωρείται το 

ςφνολο των εςόδων από τισ 

επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ 

μετά τθν αφαίρεςθ των 

επιχειρθματικϊν δαπανϊν, των 

αποςβζςεων και των προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. τα 

ζςοδα από τισ επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ περιλαμβάνονται και τα 

ζςοδα από τθν πϊλθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ, 

κακϊσ και το προϊόν τθσ εκκακάριςισ τθσ, όπωσ αυτά προκφπτουν ςτθ 

διάρκεια του φορολογικοφ ζτουσ. 

φμφωνα με τθν παραγραφο 3  του άρκρο 29 του ΚΦΕ, τα κζρδθ  από 

ατομικι αγροτικι επιχείρθςθ κα φορολογοφνται με ςυντελεςτι 

δεκατρία τοισ εκατό (13%). 



 10 of 36 
 

Κακαρό γεωργικό ειςόδθμα 

 

Για πρϊτθ φορά 1,2 εκατομμφρια φορολογοφμενοι, οι οποίοι διλωςαν 

το 2010 μζςο ετιςιο ειςόδθμα από αγροτικζσ εργαςίεσ 1.580 ευρϊ 

(πθγθ: tanea.gr), τίκενται ςτο ςτόχαςτρο τθσ Εφορίασ αφοφ πλζον δεν 

κα φορολογοφνται με τεκμαρτό προςδιοριςμό, όπωσ ςυμβαίνει 

ςιμερα, αλλά κα  φορολογοφνται επί των κερδϊν τουσ, δθλαδι ζςοδα 

μείον ζξοδα, με ςυντελεςτι  13%. 

 

 

Νζα φοροειςπρακτικά μζτρα 

 

το πακζτο των νζων φόρων για τουσ αγρότεσ που ςυμφϊνθςε θ 

κυβζρνθςθ με τθν Ευρωπαικι Επιτροπι ςυμπεριλαμβάνονται 

φοροειςπρακτικά μζτρα, όπωσ: 

- Μείωςθ τθσ επιςτροφισ του φόρου πετρελαίου κατά περίπου 30 εκατ. 

ευρϊ ετθςίωσ (από τα 160 εκατ. ευρϊ μειϊνεται ςτα 130 εκατ. ευρϊ το 

ςχετικό κονδφλι). 

- Μείωςθ τθσ επιςτροφισ του ΦΠΑ από το 2013 για το τρζχον 

οικονομικό ζτοσ 2012 κατά 5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

Ετςι, από το 11% το ποςοςτό τθσ επιςτροφισ κα πζςει ςτο 6% ενϊ το 

ςχετικό κονδφλι κα μειωκεί για τουσ αγρότεσ από τα 280 εκατ. ευρϊ 

περίπου ετθςίωσ ςτα 152 εκατ. ευρϊ. Από τθν επόμενθ χρονιά, το 2014, 

και για το οικονομικό ζτοσ 2013, οι αγρότεσ δεν κα λαμβάνουν 

επιςτροφι ΦΠΑ, αφοφ κα φορολογοφνται με βάςθ τα «ζςοδα - ζξοδα», 

άρα και ο ΦΠΑ κα ςυμψθφίηεται, όπωσ ςυμβαίνει με όλουσ τουσ 

ελεφκερουσ επαγγελματίεσ που τθροφν βιβλία Β' κατθγορίασ. 

http://www.tanea.gr/
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Επί τθσ ουςίασ το ελλθνικό Δθμόςιο υπολογίηει ςε αφξθςθ των 

φορολογικϊν εςόδων από τουσ αγρότεσ που μζχρι ςιμερα 

φορολογοφνταν με βάςθ ςυντελεςτζσ ανάλογα με τισ καλλιζργειεσ που 

διλωναν ςτο ΟΔΕ, θ οποία μπορεί να φκάςει και ςτα 500 εκατ. ευρϊ 

ετθςίωσ, ενϊ ιδθ γίνεται εξοικονόμθςθ ςτισ παροχζσ από το Δθμόςιο 

τθσ τάξεωσ των 200 εκατ. ευρϊ ετθςίωσ από τισ περικοπζσ ςτισ 

επιςτροφζσ ΦΠΑ και πετρελαίου. τα μζτρα που προορίηονται για τον 

αγροτικό τομζα κα πρζπει να προςτεκοφν και εκείνα που αφοροφν τθν 

αφξθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν προσ τον ΟΓΑ για τθν κφρια 

αςφάλιςι τουσ, θ οποία περιλαμβάνεται ςτο νζο πακζτο μζτρων των 

13,5 δις. ευρϊ που διαπραγματεφεται θ κυβζρνθςθ με τθν Ευρωπαικι 

Επιτροπι. 

φμφωνα με μελζτθ του κακθγθτι Κϊςτα Βεργόπουλου, οι ζλλθνεσ και 

οι πορτογάλοι αγρότεσ ζχουν ςτθν Ευρϊπθ των 17 χωρϊν τθσ 

ευρωηϊνθσ τθ μικρότερθ κρατικι ενίςχυςθ μζςω τζτοιων ενεργειϊν, 

όπωσ θ επιςτροφι φόρου ςτο πετρζλαιο ι θ επιςτροφι ΦΠΑ. 

τθ διαμόρφωςθ του ειςοδιματοσ των ελλινων ι των πορτογάλων 

αγροτϊν το Δθμόςιο ςυμμετζχει με ποςοςτό κάτω του 15% ζναντι 

ποςοςτοφ 50% ςτθ Γαλλία, 60% ςτθ Γερμανία και ςχεδόν 80% και άνω 

ςτισ ςκανδιναβικζσ χϊρεσ. Για τον λόγο αυτόν, ςφμφωνα με τουσ ίδιουσ 

τουσ αγρότεσ, δεν κα πρζπει να αναρωτιοφνται ι να αποροφν κάποιοι 

γιατί τα ελλθνικά αγροτικά και κτθνοτροφικά προϊόντα δεν είναι 

ανταγωνιςτικά ωσ προσ τα ευρωπαϊκά όςον αφορά τισ τιμζσ. 

Ο Δρ Π.Παναγόπουλοσ υποςτθριηει (ςε θμερίδα ςτο Γεωπονικό Παν. 

Ακθνϊν) ότι με δεδομζνο ότι θ ανταγωνιςτικότθτα και θ βιωςιμότθτα 

των Γεωργικϊν Εκμεταλλεφςεων ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθ δυνατότθτα 

τουσ να ςυμβάλλουν τόςο ςτθ βελτίωςθ του Ιςοηυγίου Εξωτερικϊν 

Πλθρωμϊν, όςο και ςτθν Εξαςφάλιςθ Αυτάρκειασ τθσ χϊρασ -food 

security- (πινακασ 1.1), που απαςχολεί ςιμερα ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ, 

κρίνεται απαραίτθτο να εκτιμθκεί κατά πόςον θ Νζα Φορολόγθςθ και 

οι λοιπζσ Νζεσ Επιβαρφνςεισ τουσ, επιδροφν ςτισ παραπάνω λειτουργίεσ 

των Γεωργικϊν Εκμεταλλεφςεων. 
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πινακας 1.1 
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Όπωσ επιςθμαίνει ο Δρ Φ. 

Βακάκθσ: Σο ςυνολικό 

ειςόδθμα των γεωργϊν 

χωρίσ επιδοτιςεισ 

διαμορφϊκθκε το 2011 

κατά τον ΕΛΣΑΣ μόνο ςε 

798 εκ € και αντιςτοιχεί 

ςτο 7,4% τθσ ςυνολικισ 

Ακακάριςτθσ Αξίασ 

Παραγωγισ. 

Με αυτό το ειςόδθμα, 

γράφει ο Δρ Φ. Βακάκθσ, 

οι γεωργοί κα πρζπει να 

καλφψουν: τθν τεκμαρτι 

αξία εργαςίασ των ίδιων 

και των μελϊν τθσ 

οικογζνειάσ τουσ που 

χρθςιμοποίθςαν ςτθ 

γεωργικι εκμετάλλευςθ, 

τα τεκμαρτά ενοίκια γθσ 

και τουσ τεκμαρτοφσ 

τόκουσ (ι αποςβζςεισ) των ίδιων κεφαλαίων που ζχουν επενδφςει ι 

χρθςιμοποιοφν ςτθν γεωργικι εκμετάλλευςι τουσ. 

Εάν ςτο ειςόδθμα των 798 εκατ. ευρϊ που διαμορφϊκθκε το 2011 

προςτεκοφν και τα 3015 εκατ. ευρϊ επιδοτιςεισ, το ςυνολικό 

ειςόδθμα των γεωργϊν κα ιταν αρκετό να καλφψει μόλισ ζνα ετιςιο 

ειςόδθμα 7.500 ευρϊ για 500.000 γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ, χωρίσ 

περικϊρια για τθν γθ & τισ επενδφςεισ. 

Με ζνα τόςο χαμθλό ειςόδθμα (επί παραγωγισ 372 εκατ. Ευρϊ), το 

2011, οι γεωργοί πλιρωςαν ςυνολικό φόρο, που αντιςτοιχεί ςτο 46,6% 

του ςυνολικοφ ειςοδιματόσ τουσ χωρίσ τισ επιδοτιςεισ. 
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Αναπτυξιακι διάςταςθ 

 

φμφωνα με το υπ. Οικονομικων, το υπ. Αγροτικθσ αναπτυξθσ και τθν 

ευρωπαΐκι επιτροπθ, θ φορολόγθςθ των επαγγελματιϊν αγροτϊν κα  

γίνεται με κριτιρια που λαμβάνουν υπόψθ τουσ κυρίωσ τα παραγωγικά 

και επαγγελματικά δεδομζνα των αγροτϊν, ϊςτε με τισ επιλογζσ που κα 

γίνουν να ενιςχυκεί ο αναπτυξιακόσ χαρακτιρασ τθσ πρωτογενοφσ 

παραγωγισ.  

 

ε αυτι τθν κατεφκυνςθ, τα κριτιρια μποροφν κα βαςιςτοφν  ςε μια 

ενοποιθμζνθ δεξαμενι δεδομζνων με όλα τα ςτοιχεία που είναι 

διακζςιμα βάςει του ΑΦΜ του αγρότθ, τθν κακιζρωςθ θλεκτρονικοφ 

τιμολογίου κακϊσ επίςθσ και τθν ανά τρίμθνο επιςτροφι του ΦΓΙΑ και 

του ΕΦΚ πετρελαίου: 

 

● ςτο μθτρϊο αγροτϊν με τουσ χαρακτθριςμοφσ των κατά κφριο ι κφριο 

επάγγελμα αγροτϊν, 

 

● ςτο φψοσ των ενιςχφςεων που λαμβάνουν και το ελάχιςτο ειςόδθμα 

που δθλϊνουν ι προκφπτει με βάςθ το μθτρϊο αγροτϊν ι τθν 

αςφαλιςμζνθ αξία παραγωγισ ςτον ΕΛΓΑ, 

 

● ςτθν ζκταςθ και τα ηϊα που κατζχουν και τα οποία είναι δθλωμζνα 

ςτο ΟΔΕ και ςχετίηονται με το Ε9, 

 

● ςτο γραφειοκρατικό κόςτοσ τιρθςθσ βιβλίων ςε ςχζςθ με το 

ειςόδθμα που κα δθλϊνεται, 
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● ςτθν κακιζρωςθ του θλεκτρονικοφ τιμολογίου, 

 

● ςτθν αυτοματοποιθμζνθ  και απλοποιθμζνθ τιρθςθ των λογιςτικϊν 

εγγραφϊν για προςδιοριςμό του ειςοδιματοσ,  τθν επιςτροφι ΦΠΑ, 

τθν επιςτροφι του ΕΦΚ Πετρελαίου, τθν αποφυγι ελλθνοποιιςεων  και 

τθ μείωςθ τθσ ψαλίδασ τιμϊν ανάμεςα ςτον παραγωγό και 

καταναλωτι. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΦΟΡΟΤ 

 

Ασ εφαρμοςουμε λοιπον τα 2 ςυςτθματα ςτα   παραδειγματα ενωσ 

πατατοπαραγωγου θμιορεινθσ ηωνθσ και ενωσ κτθνοτροφου ςτθν 

Κορινκια. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο 

Με δεδομενα, για τθν καλλιεργεια πατατασ, τα εξθσ : 

Η ςτρεμματικι απόδοςθ τθσ πατάτασ, είναι 3000 κιλα  ανά ςτρζμμα 

-Σο κόςτοσ παραγωγισ τθσ είναι 10 με 15 λεπτά το κιλό. 

-Σο κόςτοσ 

διάκεςισ τθσ 

είναι ςυνικωσ 

όχι παραπάνω 

από 30 λεπτά 

(χονδρικθ) 

Αυτό ςθμαίνει 

πωσ το κακαρό 

κζρδοσ για τον 

παραγωγό, είναι 

λιγότερο από 15 

λεπτά, ασ ποφμε 

15 λεπτά. 

Άρα, αν όλα 

πάνε καλά και 

μπορζςει να πουλιςει τθν ολόκλθρθ τθν ςοδειά του, κα ειςπράξει 

από ζνα ςτρζμμα περιπου 450 €. 
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Α ) υνεπωσ μετα απο τον λογιςτικο υπολογιςμο με τα νεα δεδομενα 

ςτθν φορολογια  κα εχουμε φορο ιςο με  450€ * 13% = 58.50 € / 

ςτρεμμα 

Β) Τπολογιηοντασ τωρα τον φορο ςυμφωνα με τον Αντικειμενικο – 

Σεκμαρτο υπολογιςμο με βαςθ τουσ  πίνακεσ των γεωργικϊν 

ειςοδθμάτων  (που δθμοςιεφτθκαν ςτο ΦΕΚ B 806 - 08.04.2013), 

καλλιεργεια 1 ςτρεμματοσ πατατασ ςτθν Κορινκια ςτθν θμιορεινθ ηωνθ 

υπολογιηεται τεκμαρτα οτι εχει ειςοδθμα 191,02 €. υνεπωσ ο 

παραγωγοσ μασ δεν κα πλθρωνε φορο 191,02 < 5.000. 

Αν ςτο ιδιο παραδειγμα δοκιμαςουμε να ανεβαςουμε τθν τιμθ των 

ςτρεμματων και να υπολογιςουμε ομοιωσ κα εχουμε τα εξθσ: 

 

 

Για 10 ςτρεμματα. 

 

Α) Με λογιςτικο προςδιοριςμο 

Σο ειςοδθμα ειναι ιςο με 450€ * 10 ςτρ = 4.500€ 

Και ο φοροσ κα ειναι ιςοσ με 4.500 * 13%  = 585 €   

 

Β) Με Αντικειμενικο – Σεκμαρτο υπολογιςμο  

 Σο ειςοδθμα ειναι ιςο με 191,02 * 10ςτρ. = 1.910, 20€  

Και ο φοροσ ειναι μθδενικοσ  αφου 1910,20 < 5.000 
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Για 30 ςτρεμματα.  

 

Α) Με λογιςτικο προςδιοριςμο 

Σο ειςοδθμα ειναι ιςο με 450€ * 30 ςτρ = 13.500€ 

Και ο φοροσ κα ειναι ιςοσ με 13.500 * 13%  = 1.755 €   

 

Β) Με Αντικειμενικο – Σεκμαρτο υπολογιςμο  

 Σο ειςοδθμα ειναι ιςο με 191,02 * 30ςτρ. = 5.730,60  €  

Και ο φοροσ ειναι  730,60 * 10% = 73,06 € 

Για 50 ςτρεμματα. 

 

Α) Με λογιςτικο προςδιοριςμο 

Σο ειςοδθμα ειναι ιςο με 450€ * 50 ςτρ = 22.500€ 

Και ο φοροσ κα ειναι ιςοσ με 22.500 * 13%  = 2.925 €   

 

Β) Με Αντικειμενικο – Σεκμαρτο υπολογιςμο  

 Σο ειςοδθμα ειναι ιςο με 191,02 * 50ςτρ. = 9.551 €  

Και ο φοροσ ειναι 9.551€ – 5.000€ = 4.551€ * 10% = 455,10 € 

 

 

Για 100 ςτρεμματα. 

 

Α) Με λογιςτικο προςδιοριςμο 
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Σο ειςοδθμα ειναι ιςο με 450€ * 100 ςτρ = 45.000€ 

Και ο φοροσ κα ειναι ιςοσ με 45.000 * 13%  = 5.850 €   

 

Β) Με Αντικειμενικο – Σεκμαρτο υπολογιςμο  

 Σο ειςοδθμα ειναι ιςο με 191,02 * 100ςτρ. = 19.102€  

Και ο φοροσ ειναι ιςοσ με  

Απο 0 εωσ 5.000 ειναι ιςοσ με 0 

Απο 5.000 εωσ 12.000 ειναι ιςοσ με 7.000 *    10% =  700 € 

Απο 12.000 εωσ  16.000 ειναι ιςοσ με 4.000 * 18% = 720  € 

Απο 16.000 εωσ 19.102 ειναι ιςοσ με 3.102 *  25% = 775,50 € 

υνολικα δθλαδθ ο φοροσ ειναι 2.195,50 € 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο 

Με δεδομενα, για τθν εκτροφθ προβατων, τα εξθσ : 

 

υμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα που δθμιοφργθςε ο ΕΛΟΓΑΚ με 

ςτοιχεία του 2012 και παρουςιάηεται θ παραγϊμενθ ανά περιφζρεια 

(και ανά νομό) ποςότθτα πρόβειου γάλακτοσ αλλά και θ τιμι που 

επικρατεί ςε αυτζσ τισ 

περιοχζσ, θ τιμθ του 

προβειου γαλατοσ ςτθν 

Κορινκια ειναι περιπου 0,97 

€ το λιτρο.  

Επειδθ οι αποδοςεισ 

κυμενονται αναλογα με τθν 

ρατςα των προβατων ςτο 

παραδειγμα μασ κα 

χρθςιμοποιθςουμε τθν φυλθ 

ASSAF.E. υμφωνα με τθν 

ιςπανικθ ομοςπονδια 

ASSAF.E ο μεςοσ οροσ  γαλακτοπαραγωγισ των προβατων αυτων, ςε 

210 θμζρεσ αρμεγισ, κυμαίνεται ςτα 500 lt / προβατο.   

 

Άρα, αν όλα πάνε καλά και μπορζςει ο κτθνοτροφοσ να πουλιςει τθν 

γαλατοπαραγωγθ, κα ειςπράξει από ζνα προβατο περιπου 500lt * 

0.97 € = 485€. 

Α ) υνεπωσ μετα απο τον λογιςτικο υπολογιςμο με τα νεα δεδομενα 

ςτθν φορολογια  κα εχουμε φορο ιςο με  485€ * 13% = 63,05 € / 

προβατο 

Β) Τπολογιηοντασ τωρα τον φορο ςυμφωνα με τον Αντικειμενικο – 

Σεκμαρτο υπολογιςμο με βαςθ τουσ  πίνακεσ των γεωργικϊν 

ειςοδθμάτων  (που δθμοςιεφτθκαν ςτο ΦΕΚ B 806 - 08.04.2013), 
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εκτροφθ 1 προβατου ςτθν  Κορινκια ςτθν θμιορεινθ ηωνθ υπολογιηεται  

τεκμαρτα οτι εχει ειςοδθμα 26,46 € 

υνεπωσ ο παραγωγοσ μασ δεν κα πλθρωνε φορο 26,46  < 5.000. 

 

Αν ςτο ιδιο παραδειγμα δοκιμαςουμε να ανεβαςουμε τθν τιμθ των  

προβατων και να υπολογιςουμε ομοιωσ κα εχουμε τα εξθσ: 

Για 10 προβατα. 

 

Α) Με λογιςτικο προςδιοριςμο 

Σο ειςοδθμα ειναι ιςο με 485€ * 10 πρβ = 4.850€ 

Και ο φοροσ κα ειναι ιςοσ με 4.850 * 13%  = 630,5 €   

Β) Με Αντικειμενικο – Σεκμαρτο υπολογιςμο  

 Σο ειςοδθμα ειναι ιςο με 26,46  * 10 πρβ. = 264,60 €  

Και ο φοροσ ειναι μθδενικοσ  αφου 264,60 < 5.000 

 

Για 50 προβατα. 

 

Α) Με λογιςτικο προςδιοριςμο 

Σο ειςοδθμα ειναι ιςο με 485€ * 50 πρβ = 24.250 € 

Και ο φοροσ κα ειναι ιςοσ με 24.250 * 13%  = 3.152,5 €   

 

Β) Με Αντικειμενικο – Σεκμαρτο υπολογιςμο  

 Σο ειςοδθμα ειναι ιςο με 26,46  * 50 πρβ. = 1.323 €  

Και ο φοροσ ειναι μθδενικοσ  αφου 1.323 < 5.000 
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Για 100 προβατα. 

 

Α) Με λογιςτικο προςδιοριςμο 

Σο ειςοδθμα ειναι ιςο με 485€ * 100 πρβ = 48.500€ 

Και ο φοροσ κα ειναι ιςοσ με 48.500 * 13%  = 6.305 €   

 

Β) Με Αντικειμενικο – Σεκμαρτο υπολογιςμο  

 Σο ειςοδθμα ειναι ιςο με 26,46  * 100 πρβ. = 2.646 €  

Και ο φοροσ ειναι μθδενικοσ  αφου 2.646 < 5.000 

 

 

Για 200 προβατα. 

 

Α) Με λογιςτικο προςδιοριςμο 

Σο ειςοδθμα ειναι ιςο με 485€ * 200 πρβ = 97.000€ 

Και ο φοροσ κα ειναι ιςοσ με 97.000 * 13%  = 12610 €   

 

Β) Με Αντικειμενικο – Σεκμαρτο υπολογιςμο  

 Σο ειςοδθμα ειναι ιςο με 26,46  * 200 πρβ. = 5.292€  

Και ο φοροσ ειναι  

Απο 0 εωσ 5000 = 0 

Απο 5.000 εωσ 5.292 ειναι ιςοσ με 292 * 10% = 29,20 € 
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Οπωσ βλεπουμε λοιπον ςτα παραδειγματα οι αποκλιςεισ ειναι 

τεραςτιεσ,  θ αλλαγθ αυτθ ςτθν φορολογια ειςοδθματοσ αγροτικων 

επιχειρθςεων αναμφιςβιτθτα φζρνει μαηί τθσ μεγαλφτερεσ 

επιβαρφνςεισ (αφοφ ςιμερα ζνα μεγάλο κομμάτι γεωργϊν και 

κτθνοτρόφων δεν πλθρϊνουν φόρο). Η κατάργθςθ του αφορολογιτου 

ςυνιςτά ςαφζςτατθ επιβάρυνςθ για το ςφνολο των ςυντελεςτϊν τθσ 

αγροτικισ παραγωγισ που πλιττει ωςτόςο πολφ βαριά τουσ 

μικροκαλλιεργθτζσ και γενικά τουσ μικροεπαγγελματίεσ του χϊρου που 

κινοφνται γφρω από τα όρια τθσ φτϊχειασ. 

Σο κετικο τθσ αλλαγθσ ειναι θ απλουςτευςθ του υπολογιςμου, θ 

καταργθςθ των «παρακυρων» του αντικειμενικου προςδιοριςμου και θ 

επιβολθ του πραγματικου φορου ςτα μεγαλα ειςοδθματα. 
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ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 

 

Καινοφργια δεδομζνα ςτθν αγορά γθσ και δθ των αγροτικϊν εκτάςεων 

δθμιουργεί ο νζοσ φόροσ ακινιτων που αναμζνεται να τεκεί ςε ιςχφ 

από το 2013 και ςτον οποίο κα ςυμπεριλθφκεί και ο ιδιότυποσ «φόροσ 

κατοχισ αγροτικισ γθσ». 

 Σο Ζκτακτο Ειδικό Σζλοσ Ηλεκτροδοτοφμενων Δομθμζνων Επιφανειϊν 

(το γνωςτό «χαράτςι») και ο Φόροσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ (ΦΑΠ) κα 

αντικαταςτακοφν από ζνα νζο ενιαίο φόρο. Ο φόροσ αυτόσ κα 

επιβλθκεί και ςε ακίνθτα που ςιμερα απαλλάςςονται τθσ φορολογίασ, 

όπωσ τα αγροτεμάχια, οι αγροί και οι υπόλοιπεσ εκτόσ ςχεδίου πόλεων 

ι οικιςμϊν εκτάςεισ γθσ. 

Η όποια αντικειμενικι αξία των αγροτεμαχίων, κα προςτίκεται ςτθν 

αντικειμενικι αξία των άλλων ακινιτων που τυχόν ζχει ο 

φορολογοφμενοσ και κα φορολογείται για το ςφνολο τθσ περιουςίασ. Σο 

αφορολόγθτο από το νζο φόρο  είναι ςτισ 100.000 ευρϊ και θ 

επιβάρυνςθ κλιμακϊνεται ανάλογα με τθν αξία τθσ περιουςίασ που κα 

εκτιμά θ εφορία. 

Εξαίρεςθ προβλζπεται μόνο για τισ αγροτικζσ γαίεσ οι οποίεσ ανικουν 

και καλλιεργοφνται από κατά κφριο επάγγελμα αγρότεσ. Από 1 μζχρι 3 

ευρϊ το ςτρζμμα κα είναι ο φόροσ που κα καταβάλουν το 2014 οι 

επαγγελματίεσ αγρότεσ για τισ καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ που ζχουν ςτθν 

κατοχι τουσ, ενϊ διπλάςιοι κα είναι οι ςυντελεςτζσ με βάςθ τουσ 

οποίουσ κα φορολογθκοφν οι ετεροεπαγγελματίεσ. Αυτό προκφπτει 

από το τελικό ςχζδιο του υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ενιαίο Φόρο 

Ακινιτων το οποίο, αφοφ ζλαβε το «πράςινο φωσ» τθσ τρόικασ, 

αναμζνεται να κατατεκεί το επτζμβριο προσ ψιφιςθ ςτθ Βουλι. 

ε κάκε περίπτωςθ, ο νζοσ φόροσ ακινιτων κα «πονζςει» περιςςότερο 

τουσ κατόχουσ αγροτικισ γθσ που δεν αςκοφν κατ’ ουςία το επάγγελμα 

και είτε εμφανίηονται ωσ καλλιεργθτζσ είτε υπάρχουν ωσ ιδιότυποι 

ενοικιαςτζσ, διατθρϊντασ αποςτάςεισ από τθ φορολογικι διαδικαςία. 

Μακροπρόκεςμα, ωςτόςο, μπορεί να βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ των 
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εκμεταλλεφςεων των πραγματικϊν καλλιεργθτϊν και τθν 

ανταγωνιςτικότθτα του κλάδου μζςω τθσ εξάλειψθσ του φαινομζνου 

που είναι γνωςτό και ωσ «μιςακά αγροκτιματα». 

  

Μεταβιβάςεισ γθσ από ετεροεπαγγελματίεσ που 

φοβοφνται τθ φορολογία αγροτεμαχίων 

Με τo ςαφι διαχωριςμό μεταξφ κατ’ επάγγελμα αγροτϊν - 

ετεροεπαγγελματι

ϊν και μεταξφ 

παραγωγικϊν και 

«αςτικϊν» 

αγροτεμαχίων 

όςον αφορά τθ γθ, 

θ ςυηιτθςθ 

ουςιαςτικά ανοίγει 

από τθν αρχι ςτο 

πλαίςιο του νζου 

ενιαίου φόρου 

ακινιτων που κα 

τεκεί ςε εφαρμογι 

από το 2014. 

Ζχουμε ζτςι νζα 

δεδομζνα τόςο για 

το κόςτοσ 

ενοικίαςθσ αγροτικισ γθσ όςο και για τθν ενεργοποίθςθ δικαιωμάτων 
επί αγροτικϊν ενιςχφςεων. 

 

 

 

 



 26 of 36 
 

 

 

 

 

    

 

 



 27 of 36 
 

Με τθν εξειδικευςθ ςτθν φορολογιςθ και τον νζο ενιαίο φόρο ακινιτων 

δθμιουργοφνται (κεωρθτικά τουλάχιςτον) αντικινθτρα ςε οςουσ 

κατεχουν γθ υψθλθσ παραγωγικοτθτασ και τθν κρατουν ςε 

αγραναπαυςθ. 

Ο «φόροσ κατοχισ αγροτικισ γθσ» ( κα ιςχφςει για τουσ 

ετεροεπαγγελματίεσ κακϊσ και όςουσ διακζτουν αγροτεμάχια που δεν 

καλλιεργοφν, όχι όμωσ και για τουσ επαγγελματίεσ αγρότεσ). Ζτςι 

δθμιουργοφνται νζα δεδομζνα τόςο για το κόςτοσ ενοικίαςθσ 

αγροτικισ γθσ όςο και για 

τθν ενεργοποίθςθ 

δικαιωμάτων επί αγροτικϊν 

ενιςχφςεων. Κακϊσ, 

μάλιςτα, ζνασ μεγάλοσ 

αρικμόσ 

ετεροεπαγγελματιϊν 

αναμζνεται να προχωριςει 

ςε πωλιςεισ και 

μεταβιβάςεισ γθσ 

προκειμζνου να αποφφγει 

τθ φορολόγθςθ, φαίνεται ότι 

δθμιουργοφνται οι 

προχποκζςεισ για το 

δραςτικό περιοριςμό του 

φαινομζνου που είναι  

ευρζωσ γνωςτό ωσ «μιςακά» 

αγροκτιματα... 

Ο φόροσ κατοχισ αγροτικισ 

γθσ, αναμζνεται λοιπόν, να 

προςφζρει ευκαιρίεσ ςτουσ πραγματικοφσ καλλιεργθτζσ (νζουσ και 

παλαιοφσ)  να αποκτιςουν φκθνότερθ γθ. Κάνοντασ ζτςι πιο εφκολθ 

τθν απόφαςθ ενϊσ νζου να βρει διζξοδο απο τθν ανεργία ςτο χϊρο τθσ 

γεωργίασ. 
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ΔΙΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΟΝ ΧΩΡΟ ΣΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

τα χωράφια επζςτρεψαν και βρικαν εργαςιακό «καταφφγιο» περίπου 

38.000 άτομα, κατά τθν τριετία 2008 – 2010, ανάμεςά τουσ πολλοί 

άνκρωποι που ζμειναν άνεργοι λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, θ οποία 

«χτφπθςε» δεκάδεσ εργαςιακοφσ κλάδουσ. Από το ςφνολο των 

παραπάνω κζςεων το 95% αφορά τθν αγροτικι δραςτθριότθτα και το 

υπόλοιπο 5% τθν αλιεία. τουσ αγροτικοφσ νομοφσ τθσ Βόρειασ Ελλάδασ 

βρικαν δουλειά ςτο γεωργικό κλάδο ςυνολικά 7.679 άτομα. Σα 

παραπάνω ςτοιχεία προκφπτουν από ζρευνα τθσ Πανελλινιασ 

υνομοςπονδίασ Ενϊςεων Γεωργικϊν υνεταιριςμϊν Ελλάδοσ 

(ΠΑΕΓΕ), που ζδειξε ότι τθν τελευταία τριετία αυξικθκε κατά 7% θ 

απαςχόλθςθ ςτον πρωτογενι τομζα, τθν ϊρα που ςτο δευτερογενι και 

τριτογενι τομζα οι δείκτεσ ανεργίασ και απαιςιοδοξίασ βρίςκονται «ςτο 

κόκκινο». 

  

Αγροτοςυνδικαλιςτζσ από τθ Βόρεια Ελλάδα ανζφεραν  ότι τουσ 

τελευταίουσ μινεσ παρατθρείται τάςθ επιςτροφισ ςτισ αγροτικζσ 

περιοχζσ, κυρίωσ από ανκρϊπουσ που ζχαςαν τθ δουλειά τουσ είτε 

ςτθν περιφζρεια είτε ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα, ςε επαγγζλματα 

ςυναφι με τθν οικοδομικι δραςτθριότθτα, τισ μεταφορζσ, τισ 

βιοτεχνίεσ, τον τουριςμό κ.ά. 

Οι περιςςότεροι απαςχολοφνται ςτα χωράφια ωσ εργάτεσ γθσ, ενϊ 

οριςμζνοι ξαναγυρίηουν ςτα αγροκτιματα των πατεράδων τουσ ι 

νοικιάηουν ζνα κομμάτι γθσ και γίνονται αγρότεσ. Να ςθμειωκεί ότι ο 

αγροτικόσ τομζασ απαςχόλθςε το 2010, αμζςωσ μετά το εμπόριο, το 

μεγαλφτερο αρικμό εργαηομζνων, που εκτιμϊνται ςε 551.300, 

καλφπτοντασ ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 12,5% ςτο ςφνολο του οικονομικά 

ενεργοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ. 
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Γεωγραφικι κατανομι 

  

φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ, θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ -κατά 

τθν τελευταία τριετία- ςτθν Περιφζρεια τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

κυμαίνεται ςτο 5%, ποςοςτό που ςε απόλυτουσ αρικμοφσ αντιςτοιχεί 

ςε 4.969 κζςεισ εργαςίασ. 

Αντίςτοιχα, ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ φτάνει επίςθσ ςτο 5% 

με 972 κζςεισ εργαςίασ, ενϊ ςτθν Ανατολικι Μακεδονία και τθ Θράκθ θ 

αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ αγγίηει το 3%, με 1.738 κζςεισ εργαςίασ. 

«Είναι γεγονόσ ότι παρατθρείται ζνα ρεφμα επιςτροφισ ςτα χωράφια. 

Ανεργοι, κυρίωσ θλικίασ από 35 μζχρι 50 ετϊν, βρίςκουν δουλειά ςτθ 

γεωργία. Αυτιν τθν περίοδο ςτο χωράφι μου απαςχολϊ πζντε εργάτεσ, 

από τουσ οποίουσ οι τρεισ είναι Ελλθνεσ που ζμειναν άνεργοι από τον 

κλάδο τθσ οικοδομισ και τθσ κτθνοτροφίασ», είπε ο Χριςτοσ Γκότηιασ, 

αγροτοςυνδικαλιςτισ από 

τθ Δράμα. 

Με εξαίρεςθ τθν 

Πελοπόννθςο και τα Ιόνια 

Νθςιά, όπου παρατθρείται 

μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ 

ςτθ γεωργία κατά 9,1% και 

5,2% αντίςτοιχα, και ςτισ 

υπόλοιπεσ περιοχζσ τθσ 

χϊρασ καταγράφεται 

ςθμαντικι άνοδοσ. 

Ετςι, ςτθν Κριτθ το 

ποςοςτό τθσ αφξθςθσ τθσ 

απαςχόλθςθσ ςτθ γεωργία 

και τθν αλιεία φτάνει ςτο 

24,1%, ςτο Νότιο Αιγαίο ςτο 

21,8%, ςτθ Θεςςαλία ςτο 



 30 of 36 
 

17,5%, ςτθν Αττικι ςτο 14,2%, ςτθ Δυτικι Ελλάδα ςτο 12,4%, ςτθν 

Ηπειρο ςτο 10,7%, ςτθ τερεά Ελλάδα ςτο 8,7% και ςτο Βόρειο Αιγαίο 

ςτο 7,5%. 

 

 Ηλικίασ 45 ζωσ 64 ετϊν 

οι «νζοι» αγρότεσ 

 Ενα από τα πιο ςθμαντικά ευριματα τθσ ζρευνασ είναι το γεγονόσ ότι θ 

αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθ γεωργία που καταγράφεται ςε επίπεδο 

χϊρασ αφορά κυρίωσ 

τθ μεςαία κατθγορία 

θλικιϊν (45 ζωσ 64 

ετϊν). Πρόκειται 

ςυνικωσ για 
ανκρϊπουσ που 

ζχαςαν τθ δουλειά 

τουσ και 

αποφάςιςαν να 

αναηθτιςουν 

μεροκάματο ςτθν 

αγροτιά. 

Σο μεγαλφτερο 

ποςοςτό 

ειςερχομζνων ςε 

αγροτικζσ 

δραςτθριότθτεσ που 

ανικουν ςτθν 

παραπάνω θλικιακι κατθγορία καταγράφεται πανελλαδικά ςτθ Δυτικι 

Μακεδονία, όπου φτάνει ςτο 31,7%, ενϊ ςτθν Κεντρικι Μακεδονία και 

τθν Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ κυμαίνεται ςτο 15,2% και 15,3% 

αντίςτοιχα. 
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«Παρατθρείται μια μικρι τάςθ το τελευταίο διάςτθμα άνεργοι να 

αναηθτοφν δουλειά ςτα χωράφια. Σα προβλιματα που προζκυψαν με 

το κλείςιμο εργοςταςίων, βιοτεχνιϊν, αλλά και το ''πάγωμα'' τθσ 

οικοδομισ ζχουν οδθγιςει αρκετοφσ ςτο επάγγελμα του αγρότθ, που 

δεν απαιτεί και άδεια για να το αςκιςει κανείσ. Κάποιοι επιςτρζφουν 

ςτα χωράφια των πατεράδων τουσ ι νοικιάηουν μικρά χωράφια και 

ςπζρνουν λαχανικά για να βγάλουν ζνα μεροκάματο», είπε ο Χριςτοσ 

Σςιχίτασ, πρόεδροσ τθσ Ενωςθσ Αγροτικϊν υνεταιριςμϊν 

Θεςςαλονίκθσ. 

Επιπλζον, ςτθν Κριτθ, τθ Δυτικι Ελλάδα και τθ Θεςςαλία 

καταγράφονται ςθμαντικά ποςοςτά, από 22% ζωσ 24%, ατόμων που 

επζςτρεψαν ςτα χωράφια και είναι θλικίασ 45 ζωσ 64 ετϊν, ςτοιχείο 

που ςυνδζει τθν είςοδο ςτθν αγροτικι δραςτθριότθτα με τθν αδυναμία 

ζνταξθσ ςε κζςθ εργαςίασ, όςο επιμθκφνεται θ διάρκεια τθσ ανεργίασ 

ςε οριςμζνουσ κλάδουσ του δευτερογενοφσ κυρίωσ τομζα. 

Να ςθμειωκεί ότι ςτθν Ηπειρο θ αφξθςθ των ειςερχομζνων ςτθν 

αγροτικι απαςχόλθςθ αφορά, κατά ποςοςτό περίπου 70%, ςτθ 

μεγαλφτερθ κλάςθ θλικιϊν (65 ετϊν και άνω). 

Εντυπωςιακι είναι θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθ γεωργία ςτθ 

νεότερθ θλικιακι ομάδα (15 ζωσ 44 ετϊν) ςτο Νότιο Αιγαίο (+55%) και 

ςτθν Κριτθ (+31%), περιοχζσ όπου παρατθρείται ςθμαντικι μείωςθ 

κζςεων εργαςίασ ςτον τομζα του τουριςμοφ και των ςυναφϊν 

υπθρεςιϊν. 

 

27.000 κζςεισ εργαςίασ 

ςτισ δενδροκαλλιζργειεσ 

Ο κλάδοσ των δενδροκαλλιεργειϊν (ροδακινιζσ, κεραςιζσ, μθλιζσ κ.ά), 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των αμπελϊνων, απορρόφθςε το 

μεγαλφτερο αρικμό των νεοειςερχόμενων ςτθ γεωργία, αφοφ 

υπολογίηεται ότι καλφφκθκαν περιςςότερεσ από 27.000 κζςεισ 

εργαςίασ (αφξθςθ κατά 17%). 
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Οι αγροτίκεσ καλλιζργειεσ παρουςιάηουν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ 

κατά 3%, που αντιςτοιχεί ςε 6.669 νζεσ κζςεισ εργαςίασ. 

Ιδιαίτερα ςθμαντικι αφξθςθ, με υπερδιπλαςιαςμό τθσ απαςχόλθςθσ, 

καταγράφεται ςτον κλάδο των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν προσ τθ 

γεωργία με 5.457 νζεσ κζςεισ εργαςίασ. θμαντικι άνοδο 

παρουςιάηουν και άλλοι επιμζρουσ τομείσ, όπωσ είναι οι μικτζσ 

γεωργοκτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ και θ κτθνοτροφία με 4.726 και 

4.370 νζεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ αντίςτοιχα. Μικρότερεσ αυξιςεισ 

ςθμειϊνονται ςτθν αλιεία (1.926 επιπλζον κζςεισ εργαςίασ) και ςτισ 

υδατοκαλλιζργειεσ (234 κζςεισ). 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Σι ςθμαίνουν οι προωκοφμενεσ αλλαγζσ ςτθ 

φορολογία. 

Σα ςθμαντικότερα ςθμεία του νζου φορολογικοφ κακεςτϊτοσ, που κα 

κλθκοφν να εφαρμόςουν τα επόμενα χρόνια οι αγρότεσ ςτθν Ελλάδα, 

ζχουν να κάνουν με τθν υποχρζωςθ όλων ςτθν τιρθςθ λογιςτικϊν 

βιβλίων, τθν κατάργθςθ του αφορολόγθτου ορίου που απολαμβάνουν 

ςιμερα οι ςυντελεςτζσ του κλάδου και ςτθν επιβολι φόρου κατοχισ 

αγροτικισ γθσ για τουσ ιδιοκτιτεσ των αγροτεμαχίων που δεν 

καλλιεργοφν όμωσ οι ίδιοι τα κτιματά τουσ. 

Η τιρθςθ των βιβλίων (εςόδων - εξόδων), παρότι κα δυςκολζψει 

κάπωσ, τουλάχιςτον διαδικαςτικά τουσ μικροκαλλιεργθτζσ, είναι χωρίσ 

αμφιβολία μια εξζλιξθ που κζτει ςε νζα βάςθ τθ ςυγκρότθςθ των 

αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων και βάηει τα κεμζλια για τθ δθμιουργία 

και ςτθν Ελλάδα ςφγχρονων αγροτικϊν επιχειριςεων, ενδεχομζνωσ 

και ανεξάρτθτα από το μζγεκόσ τουσ. 

Η κατάργθςθ του αφορολογιτου ςυνιςτά ςαφζςτατθ επιβάρυνςθ για 

το ςφνολο των ςυντελεςτϊν τθσ αγροτικισ παραγωγισ που πλιττει 

ωςτόςο πολφ βαριά τουσ μικροκαλλιεργθτζσ και γενικά τουσ 

μικροεπαγγελματίεσ του χϊρου που κινοφνται γφρω από τα όρια τθσ 

φτϊχειασ. 

Οι αλλαγεσ αυτεσ ςτθν φορολογια ειςοδθματοσ αγροτικων 

επιχειρθςεων αναμφιςβιτθτα φζρνουν μαηί τουσ μεγαλφτερεσ 

επιβαρφνςεισ (αφοφ ςιμερα ζνα μεγάλο κομμάτι γεωργϊν και 

κτθνοτρόφων δεν πλθρϊνουν φόρο), ταυτόχρονα όμωσ κα μποροφςε 

υπό προχποκζςεισ να λειτουργιςουν και ωσ εφαλτιριο για τθν 

αναβάκμιςθ του κφρουσ και τθν ολικι αναδιοργάνωςθ του αγροτικοφ 

επαγγζλματοσ. 
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Είναι φανερό ότι με το νζο φορολογικό πλαίςιο κα υποχρεωκοφν ςε 

απόδοςθ φόρου περιςςότεροι αγρότεσ, ακόμα και χαμθλά ειςοδιματα, 

τα οποία μζχρι ςιμερα εξαιροφνταν από τθ φορολογία. Ανεξάρτθτα 

από τισ αναμφιςβιτθτεσ ςτρεβλϊςεισ του ιςχφοντοσ μοντζλου, το νζο 

κακεςτϊσ ζρχεται να αφαιρζςει επιπλζον ρευςτότθτα από τισ αγροτικζσ 

εκμεταλλεφςεισ ςε μια εποχι που οι τραπεηικζσ χρθματοδοτιςεισ 

δίνονται με το ςταγονόμετρο, το κόςτοσ παραγωγισ αυξάνεται, θ 

κυβζρνθςθ μειωνει τθν επιςτροφι ΦΠΑ (από 11% ςτο 6%) ενϊ ςτθν Ε.Ε. 

ζχει ανοίξει ςυηιτθςθ ακόμα και για «ψαλίδιςμα» του προχπολογιςμοφ 

τθσ Κοινισ Αγροτικισ Πολιτικισ (ΚΑΠ). 

Μζςα ςε αυτό το κλίμα, είναι δφςκολο να βρει πρόςφορο ζδαφοσ και 

να ακουςτεί θ  άποψθ -που, ωςτόςο, αςπάηονται αρκετοί άνκρωποι με 

γνϊςθ των δομϊν και των προβλθμάτων του κλάδου αλλά και πολλοί 

επαγγελματίεσ αγρότεσ- θ οποία κζλει το νζο πλαίςιο να λειτουργεί ωσ 

μια πρϊτθσ τάξεωσ ευκαιρία προκειμζνου να αποκτιςει διαφορετικζσ 

βάςεισ θ Αγροτικι Οικονομία. Kυρίωσ μζςω μζςω τθσ αποκατάςταςθσ 

τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ αγροτικϊν προϊόντων. Η 

υποχρεωτικι ζκδοςθ παραςτατικϊν ςε όλα τα ςτάδια μπορεί να 

βάλει τζλοσ ςτα «παιχνίδια» των μεςαηόντων και να περιορίςει κατά 

πολφ τθν ψαλίδα των τιμϊν από το χωράφι ςτο ράφι. 

Δεν είναι τυχαίο ότι οι ξζνοι τεχνοκράτεσ που επιμζνουν για τθν αλλαγι 

του πλαιςίου διατείνονται ότι θ διεφρυνςθ τθσ φορολογικισ βάςθσ κα 

προζλκει όχι τόςο από τθ φορολογθτζα φλθ που κα ςυνειςφζρουν οι 

αγρότεσ αλλά κυρίωσ από τθν υποχρζωςι τουσ να ηθτοφν παραςτατικά 

ςε όλα τα ςτάδια τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Βαςικι προχπόκεςθ, όμωσ, για να επιτευχκοφν τα παραπάνω είναι να 

διαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων. Και για 

να ςυμβεί αυτό κα πρζπει θ όποια φορολογικι μεταρρφκμιςθ να 

ςυνοδεφεται ι να εμπεριζχει μζτρα που οδθγοφν ςτθ μείωςθ -

τουλάχιςτον- του κόςτουσ παραγωγισ. 

Σζλοσ, θ εφαρμογι του φόρου κατοχισ αγροτικισ γθσ, παρ’ ότι ζχει 

«εξυγιαντικά» ςτοιχεία, προςφζροντασ ευκαιρίεσ ςτουσ πραγματικοφσ 

καλλιεργθτζσ (νζουσ και παλαιοφσ)  να αποκτιςουν φκθνότερθ γθ, 
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ςυμβάλλει ςτο να καταπολεμθκεί θ ανεργία, δίνοντασ διζξοδο ςτο 

χϊρο τθσ γεωργίασ, αλλά μπορεί ωςτόςο να κρφβει πολλζσ παγίδεσ. 
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ΠΗΓΕ: 

 

http://www.agronews.gr 

http://www.tovima.gr 

Agrenda 

Κωδικασ Φορολογιασ νομικων προςωπων 

http://www.agronews.gr/
http://www.tovima.gr/

