
ΤΚΙΚΗ 
Φορολογικό-αςφαλιςτικό ςεμινάριο Αγροτών  

& Αγροτικών υνεταιριςμών. 
που κα διεξαχκεί ςτισ 3/3/2017 θμζρα 

Παραςκευι και ώρα 18:00 μ.μ. ςτθν αίκουςα ςυνεδρίων & 
εκδθλώςεων ΡΟΔΟΝ ςτθ Μεςςινθ. 

 
Κωνζηανηίνος Ιωαν. Νιθορόποσλος 

Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής. 

Πρόεδρος ηοσ ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ( Γεωργικό Οικονομικό-Φορολογικό Ινζηιηούηο ) . 

 

 

Θζματα Παρουςίαςησ 
 

Φορολογία Ειςοδήματοσ Αγροτών 

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. 

 Ο ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ « ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ ΑΓΡΟΣΗ». 

 « ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ « ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ» 

 ΑΓΡΟΣΙΚΕ  ΕΠΙΔΟΣΗΕΙ & ΑΓΡΟΣΙΚΕ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΙ  

 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΑ ΕΟΔΑ 

 ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΤ ΕΚΠΙΠΣΟΤΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

 ΟΠΕΚΕΠΕ 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 

 ΤΓΚΡΙΗ «ΝΕΩΝ» και «ΠΑΛΙΩΝ» ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ 

 ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΗ ΦΟΡΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 

 ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 

 ΕΠΙΔΟΣΗΕΙ & ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΗΛΩΕΙ  ΦΟΡΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 

 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 

 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑ ΠΟΤ ΑΠΟΚΣΟΤΝ ΟΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΙ 
ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ. 

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ. 

Θζματα Φ.Π.Α . 

 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΩΝ ΑΓΡΟΣΩΝ Ε « ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ » ΚΑΙ «ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
ΚΑΘΕΣΩ » 

 ΤΝΣΕΛΕΣΕ Φ.Π.Α. 

 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ Φ.Π.Α. 



Νζα Αςφαλιςτική Νομοθεςία - Ν.4387/2016. 

 

Α. Καθεςτώσ αςφάλιςησ πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 ( ζωσ 
31/12/2016). 
1) Τπαγόμενα ςτθν αςφάλιςθ του Ο.Γ.Α.  πρόςωπα. 
2) Σεκμαρτζσ κλάςεισ αςφάλιςθσ. 

Β. Κατηγορίεσ αςφαλιςμζνων, μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016. 
i )  Αγρότεσ 
1 ) Αγρότεσ ( Αυτοαπαςχολοφμενοι  ) . 
2 ) φηυγοι ι ενιλικα μζλθ « Αγροτικισ οικογενειακισ εκμετάλλευςθσ». 
3 ) Αυτοαπαςχολοφμενοι Αγρότεσ  που ταυτόχρονα εργάηονται ωσ εργάτεσ ςε 
αγροτικζσ επιχειριςεισ. 
4 ) Αγρότεσ  που ταυτόχρονα ζχουν επιχειριςεισ φωτοβολταικών. 
5) Οι μοναχοί/-εσ που αςχολοφνται ςε αγροτικζσ επιχειριςεισ οι οποίοι ζχουν 
υπαχκεί ι κα υπαχκοφν προαιρετικά ςτθν αςφάλιςθ. 
6 ) Αςφαλιςμζνοι ςτο Ο.Γ.Α. , χωρίσ να ζχουν αγροτικι εκμετάλλευςθ. 

ii ) Εργάτεσ ςε αγροτικζσ επιχειρήςεισ. 
1 ) Εργάτεσ ςε αγροτικζσ επιχειριςεισ που υπόκεινται ςτθν αςφάλιςθ του ΕΦΚΑ/ 
Ι.Κ.Α. ( τζωσ αςφαλιςμζνοι ςτον Ο.Γ.Α. (« Μιςκωτοί - Ανειδίκευτοι Εργάτεσ 
αςφαλιςμζνοι ςτον τ.Ο.Γ.Α.  και « μετακλθτοί τρίτων χωρών » )  
2 ) Εργάτεσ ςε αγροτικζσ επιχειριςεισ που αμείβονται με το  ςφςτθμα του « 
Εργοςιμου». 
3 ) Εργαηόμενοι ςε παραγωγοφσ ςτισ Λαϊκζσ Αγορζσ. 
4)  Απαςχολοφμενοι ςτθ δακοκτονία, ςτθ κθραματοπονία, ςτθν υλοτομία, ςτθν 
κοπι ξφλων, δαςεργάτεσ, ρθτινοςυλλζκτεσ, ςταφιδεργάτεσ, κακώσ και οι 
απαςχολοφμενοι ςε άλλεσ δαςονομικζσ υπθρεςίεσ. 

iii ) Επαγγελματίεσ με Αγροτικά ειςοδήματα. 
1 ) Οι επαγγελματίεσ, βιοτζχνεσ και ζμποροι οι οποίοι, υπάγονταν ( λόγω 
ειςοδθματικών & πλθκυςμιακών κριτθρίων )  ςτθν αςφάλιςθ του ΟΓΑ. 
2) Οι ιδιοκτιτεσ τουριςτικών καταλυμάτων, που είναι παράλλθλα εγγεγραμμζνοι 
ςτο Μθτρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεφςεων 
3 ) Ελεφκεροι επαγγελματίεσ με αγροτικά ειςοδιματα *Πολλαπλι δραςτθριότθτα + . 

iv )   υνταξιοφχοι και Τπάλληλοι με αγροτικά ειςοδήματα. 
1 ) υνταξιοφχοι με αγροτικά ειςοδιματα. 
2 ) Ιδιωτικοί υπάλλθλοι με αγροτικά ειςοδιματα. 
3 ) Αγρότεσ που ζχουν παφςει τθν γεωργικι τουσ δραςτθριότθτασ κατ' εφαρμογι 
του Κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 1096/88 *  θ κοινώσ λεγόμενθ «πρόωρθ 
ςυνταξιοδότθςθ » + 

v ) Αγρότεσ που παρζχουν εργαςία ςε αγροτικό  ςυνεταιριςμό. 
1 ) Αγρότεσ μζλθ ςυνεταιριςμοφ που εργάηονται περιςταςιακά ςε αυτόν. 
2 ) Μζλθ Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμοφ που αμείβονται. 

vi ) Αγρότεσ  (νζοι αςφαλιςμζνοι ) , οι οποίοι υπήχθηςαν ςτην 
αςφάλιςη του ΟΓΑ και ζλαβαν αποφάςεισ εξαίρεςησ από το ΙΚΑ ωσ 
μιςθωτοί. 



Γ. Κατηγορίεσ αςφαλιςτικών ειςφορών και τρόποσ υπολογιςμοφ τουσ, 
μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016. 
1 ) Ειςφορζσ υπολογιηόμενεσ με βάςθ το ειςόδθμα τθσ προθγοφμενου ζτουσ. 
2 ) Ειςφορζσ με το ςφςτθμα του «Εργοςιμου» . 
3 ) Ειςφορζσ αςφαλιςμζνων ςτον ΕΦΚΑ/ Ι.Κ.Α. ( τζωσ αςφαλιςμζνοι ςτον Ο.Γ.Α ) 
4 ) Ειςφορζσ αςφαλιςμζνων ωσ Μζλθ Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμοφ. 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 
 ( ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΟΔΩΝ ΚΑΙ  ΕΞΟΔΩΝ «ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΩΝ» 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 
 ΑΓΡΟΣΕ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ, Φ.Π.Α ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ.( ΑΛΛΑΓΕ 

ΑΠΟ 1/1/2017 ) -  ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΞΟΤΜΕ. 


