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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΠΟΛ:1041

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΓΙΟΙΚΗΗ
Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΔΙΑ
ΤΠΟΓ/ΝΗ Α’ - ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ Α’
ΣΜΣΜΗΜΑ Α’
Ταρ. Γ/λζε

: Καξ. Σεξβίαο 10

Ταρ.Κψδηθαο

: 101 84 ΑΘΗΝA

Τειέθσλν

: 210 3375315

ΦΑΞ

: 210 3375001

ΠΡΟ:

Ω Π.Γ.

ΘΔΜΑ: Φοπολογική ανηιμεηώπιζη αγποηικού ειζοδήμαηορ, από 01.01.2014, ζύμθωνα
με ηιρ διαηάξειρ ηος ν.4172/2013

Σρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

1. Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4172/2013 (Φ.Δ.Κ. 167 Α΄), σο θέξδνο απφ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ επηρεηξεκαηηθέο
ζπλαιιαγέο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ, ησλ απνζβέζεσλ θαη
ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο.
2. Δπίζεο, ζην ίδην άξζξν θαη λφκν, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4223/2013 (Φ.Δ.Κ. 287 Α΄), νξίδεηαη φηη εηδηθά γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηα
έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα απφ ηελ παξαγσγή
γεσξγηθψλ,

πηελνηξνθηθψλ,

θηελνηξνθηθψλ,
1

δαζνθνκηθψλ,

πινηνκηθψλ

θαη
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αιηεπηηθψλ πξντφλησλ. Σχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.4172/2013, ηα
θέξδε απφ αηνκηθή αγξνηηθή επηρείξεζε θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή δεθαηξία ηνηο
εθαηφ (13%).
3. Με ηελ εγθχθιην δηαηαγή ΠΟΛ 1079/19.03.2014 νξίδνληαη νη ηειηθέο δηεπθξηλήζεηο
επί ησλ δηαηάμεσλ ηεο απφθαζεο ΠΟΛ 1055/17.02.2014 πνπ ηξνπνπνίεζε ηελ
απφθαζή καο ΠΟΛ 1281/31.12.2013 ζρεηηθά κε ηελ «Απαλλαγή από ηην σποτρέωζη
ηήρηζης βιβλίων και έκδοζης ζηοιτείων ηων αγροηών ηοσ ειδικού καθεζηώηος».
Σπγθεθξηκέλα, κε ηελ παξ. 3 ηεο αλσηέξσ δηαηαγήο, δηεπθξηλίδεηαη φηη (α)
απαιιάζζνληαη νη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη
έθδνζε ζηνηρείσλ θαη, (β) παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα θπζηθά πξφζσπα αγξφηεο πνπ
εληάζζνληαη ζε ηήξεζε απινγξαθηθψλ βηβιίσλ (εζφδσλ εμφδσλ) λα κελ ηεξνχλ
βηβιία κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ αζθνχλ άιιε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία είλαη
ππφρξενη ζε ηήξεζε βηβιίσλ. Η δπλαηφηεηα φκσο απηή δελ απαιιάζζεη ηνπο ελ ιφγσ
αγξφηεο (νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ) απφ ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ. Με ηελ ππνπαξάγξαθν Β ηεο παξ. Β ηνπ
ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/7.4.2014), κεηαμχ άιισλ θαζνξίζηεθαλ ηα
φξηα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ πψιεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ έληαμε ησλ
αγξνηψλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο.
4. Δπνκέλσο, φζνη απνθηνχλ εηζφδεκα απφ αηνκηθή αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απαιιάζζνληαη ή φρη απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ
ηνπ ΚΦΑΣ θαη ηελ έληαμε ηνπο ή φρη ζην εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., πξνζδηνξίδνπλ ηα
αθαζάξηζηα έζνδα θαη ηα θέξδε ηνπο ινγηζηηθά (κε βάζε ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη
ζηνηρεία) θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 έσο θαη 28 ηνπ λένπ ΚΦΔ
(λ.4172/13). Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη αγξφηεο πνπ δελ είλαη ππφρξενη θαη δελ ηεξνχλ
βηβιία ζα πξνζδηνξίδνπλ ηα θέξδε ηνπο κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ θνξνινγηθψλ
ζηοισείων πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Φ.Α.Σ., θαη νθείινπλ λα ηεξνχλ θαη λα
δηαθπιάζζνπλ έσο ην ρξφλν παξαγξαθήο.
Σε πεξίπησζε πνπ αγξφηεο κε ππφρξενη ζε έθδνζε ζηνηρείσλ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη
θαη ιηαληθέο πσιήζεηο, πξνζζέηνπλ ζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο θαη ηηο πσιήζεηο
απηέο πνπ απνδεηθλχνληαη είηε κε απιέο απνδείμεηο είζπξαμεο, είηε κε νπνηνδήπνηε
άιιν πξφζθνξν κέζν.
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5. Δλδεηθηηθά θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ λ.4172/13, γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, νη αζθνχληεο αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα, εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα εθηφο ησλ άιισλ θαη ηηο
παξαθάησ θαηεγνξίεο δαπαλψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνληαη κε ηα θαηάιιεια
παξαζηαηηθά: α) αγνξέο ζπφξσλ ή λενγλψλ, ιηπαζκάησλ θαη θαξκάθσλ, β)
θαιιηεξγεηηθέο δαπάλεο, γ) δαπάλεο άξδεπζεο, δ) δαπάλεο γηα εκεξνκίζζηα εξγαηψλ,
ε) ην θφζηνο θαπζίκσλ θαη ζπληήξεζεο ησλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ, ζη) ησλ ηφθσλ
θαη ηα έμνδα ησλ δαλείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε, δ) ηηο
απνζβέζεηο παγίνπ εμνπιηζκνχ θιπ.

Η Γεν. Γπαμμαηέαρ
ΑΙΚ. ΑΒΒΑΪΓΟΤ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γ.Ο.Τ.
2. Κενηπική Τπηπεζία ΓΟΔ και Πεπιθεπειακέρ Γιεςθύνζειρ ηος
3. Ομάδα έπγος Δθαπμογών ηος ΣΑΥΗS
4. Πεπιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»
5. Π.Ο.Δ. - Γ.Ο.Τ.
6. Αποδέκηερ πινάκων Α΄ (εκηόρ 1 και 4 ) και Ζ΄
7. Αποδέκηερ πινάκων Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄(εκηόρ 1), ΗΓ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄ και ΗΖ΄
8. Αποδέκηερ πινάκων ΚΒ΄ και ΚΓ΄
9. .Δ.Δ.Π.Δ.Α. – Κόηζικα 1Α & Παηηζίων 70, 104 34 Αθήνα
10. Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων – Γ/νζη Αγποηικήρ Πολιηικήρ και
Σεκμηπίωζηρ, Γ/νζη Γεωπγικών Δθαπμογών, Ασαπνών 5 – ΑΘΖΝΑ
ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γπαθείο. κ. Τποςπγού
2. Γπαθείο κ. Τθςποςπγού
3. Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέωρ Γημοζίων Δζόδων
4. Γπαθεία κ.κ. Γενικών Γπαμμαηέων
5. Πποϊζηαμένοςρ ηων Γενικών Γιεςθύνζεων
6. Όλερ ηιρ Γιεςθύνζειρ, Σμήμαηα και Ανεξάπηηηα Γπαθεία
7. Διδικό Νομικό Γπαθείο Φοπολογίαρ, Ακαδημίαρ 68 και Υαπ. Σπικούπη – 106 78 ΑΘΖΝΑ
8. Γπαθείο Σύπος και Γημοζίων σέζεων (20)
9. Γπαθείο Δπικοινωνίαρ και Πληποθόπηζηρ Πολιηών (5)
10. Τποδ/νζη Α΄ Άμεζηρ Φοπολογίαρ – Σμήμαηα Α’ (10) , Β’ (3)
11. Γ/νζη Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ ΓΓΓΔ
12. Γ/νζη Δπιθεώπηζηρ Τπηπεζιών
13. Γ/νζη Διζππάξεων (1)
14. Γ/νζη Οπγάνωζηρ (Γ6)
15. Γ/νζη Δπισειπηζιακού σεδιαζμού (1)
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