
 

 

 

Αρ.Πρωτ. : 205                   Ιωάννινα, 05/08/2019 

ΠΡΟ 

1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

 Κο ΧΡΗΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ 

2. ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ,  

Κο ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΕΤΡΟΠΟΤΛΟ 

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ,  

Κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ, 

ΤΠΟΤΡΓΟ Κο ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ 

 

 

 

Κφριοι, 

όπωσ διαπιςτϊκθκε κατά τθν υποβολι των φορολογικϊν δθλϊςεων του φορολογικοφ ζτουσ 

2018, πολλοί αγρότεσ παρ’ ότι πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ για τον χαρακτθριςμό τουσ ςαν 

κατά κφριο επάγγελμα αγρότεσ, δεν κατόρκωςαν να λάβουν τθν βεβαίωςθ από τθν αρμόδια 

υπθρεςία τθσ Περιφζρειασ για τον χαρακτθριςμό τουσ ςαν κατά κφριο επάγγελμα αγρότεσ, 

προκειμζνου να ενθμερωκεί ο κωδικόσ 037-038 του Ε1 και να τφχουν του αφορολόγθτου όπωσ 

ορίηει ο νόμοσ, επειδι κατά το ζτοσ 2018 δεν υπζβαλλαν εν αγνοία τουσ τθν ΕΑΕ (Ενιαία Αίτθςθ 

Ενίςχυςθσ), θ οποία όμωσ υποβλικθκε κανονικά το ζτοσ 2019. 

Επίςθσ, με τθν ευκαιρία, κα κζλαμε να ςασ κζςουμε ζνα κζμα το οποίο απαςχολεί μεγάλο 

αρικμό αγροτϊν, οι οποίοι παράλλθλα με τθν ατομικι τουσ επιχείρθςθ ςτον πρωτογενι αγροτικό 

τομζα είναι και μζλθ ςε εταιρείεσ οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται αμιγϊσ ςτον πρωτογενι 

αγροτικό τομζα, τα δε ειςοδιματά τουσ όμωσ από τθν εταιρεία δεν κεωροφνται αγροτικά με 



 

 

 

αποτζλεςμα να χάνουν τθν ιδιότθτα του κατά κφριο επάγγελμα αγρότθ, το οποίο ςυνεπάγεται 

αφενόσ απϊλεια του αφορολόγθτου και αφετζρου δθμιουργοφν τεράςτια προβλιματα για τθν 

ςυμμετοχι τουσ ςτα προγράμματα του Π.Α.Α. τα οποία προκθρφςςονται. 

Γι’ αυτό ςασ παρακαλοφμε όπωσ ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων ςασ να επιλθφκείτε των 

παραπάνω κεμάτων προκειμζνου να δοκεί λφςθ και να αρκεί θ αδικία ςτουσ παραπάνω αγρότεσ 

και να τουσ δοκεί θ δυνατότθτα να λαμβάνουν τθν βεβαίωςθ του κατά κφριο επάγγελμα αγρότθ 

και παράλλθλα να υποβάλλουν τροποποιθτικζσ φορολογικζσ δθλϊςεισ για το φορολογικό ζτοσ 

2018 χωρίσ κυρϊςεισ.  

Με τθν πεποίκθςθ ότι κα ανταποκρικείτε κετικά ςτο αίτθμά μασ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν 

ευαιςκθςία ςασ για τον αγροτικό τομζα αλλά και τθ δυςχερι κζςθ ςτθν οποία βρίςκεται, ςασ 

ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων και είμαςτε ςτθ διάκεςθ ςασ για οτιδιποτε απαιτθκεί. 

 

Για τον Γ.Α.. Ιωαννίνων 

“ΕΝΩΗ αγροτών” 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  του Δ. 

 

 

ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟ       ΜΠΑΛΣΟΓΙΑΝΝΗ 

 

 

 

 


