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Δ12Α 1109216 ΕΞ2014  

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεηαχείριζη ειζοδημάηων από αγροηική επιχειρημαηική 

δραζηηριόηηηα (άρθ. 29 παρ. 3 ηου ν.4172/2013)  

ρεηηθά 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. Πεξαηηέξσ, 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, δαζνθνκηθψλ, πινηνκηθψλ θαη αιηεπηηθψλ 

πξντφλησλ. χκθσλα 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. Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη φηη ν θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο 13% εθαξκφδεηαη επί ησλ θεξδψλ απφ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν (ιηαληθψο ή ρνλδξηθψο) πψιεζεο 

ησλ παξαγφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Δπνκέλσο ηα έζνδα ησλ παξαγσγψλ 

γεσξγηθψλ, πηελνηξνθηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, δαζνθνκηθψλ, πινηνκηθψλ θαη αιηεπηηθψλ 

πξντφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ είηε απφ 

ηελ εμαγσγή ηνπο, θνξνινγνχληαη κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 13%. Δηδηθφηεξα, νη σο 

άλσ παξαγσγνί θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 13% κφλν ζηελ πεξίπησζε πψιεζεο 

(ρνλδξηθψο ή ιηαληθψο) ησλ δηθψλ ηνπο πξντφλησλ, δειαδή ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ 

παξάγεη νη ίδηνη (θαη κφλν γηα απηά) είηε απφ δηθφ ηνπο θαηάζηεκα είηε ζε ιατθέο αγνξέο. 

Δπνκέλσο, πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή 13% ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ, είλαη ηα πσινχκελα πξντφληα λα παξάγνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ πσιεηή 

ηνπο-παξαγσγφ θαη λα κελ έρνπλ ππνζηεί κεηαπνίεζε. ηελ έλλνηα ηεο κεηαπνίεζεο δε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε απιή ζπζθεπαζία. ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο ησλ 

παξαπάλσ πξντφλησλ πσιεί (ιηαληθψο ή ρνλδξηθψο), παξάιιεια κε ηα δηθά ηνπ, θαη 

πξντφληα πνπ έρεη πξνκεζεπηεί απφ άιινπο παξαγσγνχο, ηφηε ζεσξείηαη φηη αζθείηαη 

παξάιιεια επηρεηξεκαηηθή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη γηα ηα έζνδα απηά (δειαδή γηα 



ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ ηξίησλ, θαη κφλν γηα απηά) 

εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.4172/2013 

(26% ή 33%). Δπίζεο, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 13% δελ εθαξκφδεηαη γηα 

δξαζηεξηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παξαπάλσ παξαγσγψλ (π.ρ. 

κίζζσζε αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ θιπ) θαζψο ε δξαζηεξηφηεηα απηή ζπληζηά παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο θαη φρη αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Παξνκνίσο, ε 

ακνηβή πνπ ηπρφλ ιακβάλεη παξαγσγφο ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ γηα ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη ν ίδηνο ζε άιινπο αγξφηεο δελ απνηειεί αγξνηηθφ εηζφδεκα.  

4. Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ 

θαζαξνχ θέξδνπο απφ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα δνζνχλ κε λεψηεξε 

δηαηαγή.  

Η Γελ. Γξακκαηέαο  

ΑΙΚ. ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

 


