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Αθήνα 13/01/2014 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Με στόχο την υπεύθυνη και σφαιρική ενηµέρωση των 
Αγροτών 

 

Το ∆.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. αισθανόµενο το βάρος της ευθύνης για την υπεύθυνη 

ενηµέρωση του Αγροτικού κόσµου που από 01/01/14 έχει να αντιµετωπίσει ένα ΝΕΟ και 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΑΥΣΤΗΡΟ φορολογικό περιβάλλον αποφάσισε να εκδώσει σε 1ο στάδιο το 

ακόλουθο ∆ελτίο Τύπου: 

  

Ενηµερώνουµε τους Αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος Φ.Π.Α. που µέχρι σήµερα 

είχαν απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης Βιβλίων και Φορολογικών Στοιχείων ότι από 

01/01/2014 υπάγονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο Κανονικό Καθεστώς Φ.Π.Α.  εφόσον στην 

χρήση 2013 ή στο 2012 (εφόσον δεν έχει πουληθεί ακόµη η παραγωγή του 2013) ήταν σε 

ισχύ µια από τις δύο προϋποθέσεις (1) είτε είχαν τζίρο πάνω από 10.000 € (δηλ. 

επιστροφή ΦΠΑ πάνω από 600 €) ή (2) Ενιαία Ενίσχυση (ΟΣ∆Ε) πάνω από 5.000 €. 

Την ∆ευτέρα 13/1 αναµένεται να εκδοθεί εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονοµικών  

στην οποία εκτός από την ήδη ανακοινωθείσα παράταση έως 10/2 για την υποβολή της 

αναγκαίας «δήλωσης µετάταξης» στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ θα δίνει απαντήσεις ή 

οδηγίες σε µια σειρά ερωτήµατα και προβληµατισµούς που θέσαµε στο αρµόδιο Γεν. 

Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κο Χ.Θεοχάρη κατά την συνάντηση µαζί του σήµερα, αλλά 

και τις αρµόδιες διευθύνσεις (ΦΠΑ, ΚΦΑΣ και Εισόδηµα ) σε µια προσπάθεια µείωσης της 

αναγκαίας γραφειοκρατίας και αναµενόµενης ταλαιπωρίας των δεκάδων χιλιάδων Αγροτών 

αλλά και Συναδέλφων . 

Αναµένοντας λοιπόν ΟΛΟΙ τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης είναι αναγκαίο, προς 

ενηµέρωση όλων όσων έχουν εισόδηµα από Αγροτική Επιχείρηση, αισθανόµενοι το 

µέγεθος της ευθύνης που έχουµε απέναντι στην οικογένειά µας, τους συγγενείς και τους 

φίλους µας καθώς ιδιαίτερα ο Λογιστής Ελεύθερος Επαγγελµατίας της Ελληνικής 

Περιφέρειας ζει δίπλα τους, ακούει τα προβλήµατά τους, ζει τις αγωνίες τους και µέχρι 

σήµερα αποτελεί τον έµπιστο συνεργάτη που στηρίζει την βιοποριστική προσπάθεια κάθε 

Αγρότη που τηρεί ή όχι Λογιστικά Βιβλία, να τονίσουµε και τα εξής: 

 1.- Η  αλήθεια είναι ότι η ένταξη στην υποχρέωση τήρησης Βιβλίων, ειδικά για τους 

Αγρότες είναι µια εξαιρετικά υπεύθυνη και δύσκολη εργασία καθώς οι περισσότεροι δεν 

είχαν γνωρίσει µέχρι τώρα το κοµµάτι αυτό της τήρησης βιβλίων και θα χρειαστούν σε 

κάθε περίπτωση µεγάλη συµβουλευτική υποστήριξη από τους Συναδέλφους (τρόπος 

έκδοσης παραστατικών, συγκέντρωση όλων των παραστατικών εξόδων, µηνιαίες υποβολές 

καταστάσεων µε τιµολόγια αγορών και εξόδων, τρόπος εξόφλησης αγορών κλπ ) ώστε να 

αποφύγουν την επιβολή προστίµων που ξεκινούν από 1.000 € για µια απλή αµέλεια καθώς 

ο νόµος δεν δικαιολογεί άγνοια.  

 2.- Το ότι οι Αγρότες θα τηρούσαν Βιβλία από το 2014 έχει ψηφισθεί το 2012 µε 

τον νέο ΚΦΑΣ, όµως το ΥΠ.ΟΙΚΟ. µπόρεσε να ανακοινώσει τα όρια για εξαίρεση από την 



υποχρέωση αρχές του 2014. Όλο το 2013 οι Επαγγελµατικές Ενώσεις των Λογιστών – 

Φοροτεχνικών έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και τα σεµινάρια ώστε τα Μέλη 

τους να είναι πλήρως ενηµερωµένα σχετικά µε τα νέα αυτά δεδοµένα. 

 3.- Όµως παρατηρείται το παράδοξο από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 

για τον καθορισµό του ποιοι έχουν την ανάλογη υποχρέωση ορισµένες, αλλά σηµαντικές, 

Πρωτοβάθµιες Ενώσεις Αγροτών της Περιφέρειας να ενηµερώνουν τα Μέλη τους ότι 

προγραµµατίζουν σε συνεργασία µε γνωστή σε εµάς – αλλά άγνωστη στους Αγρότες - 

Αθηναϊκή Εταιρία µηχανογράφησης (που στους Ισολογισµούς της, ήδη, δηλώνει 

εκατοµµύρια € ως κέρδη από τις κρατικές συµβάσεις για την διαχείριση του ΟΣ∆Ε κ.α.) να 

συστήσουν επιχείρηση που θα λάβει Άδεια Λειτουργίας Λογιστικού Γραφείου 

(εκµεταλλευόµενοι το κενό του νόµου και προς όφελος της Αθηναϊκής Εταιρίας που θέλει 

µε τα κρατικά κεφάλαια να αυξήσει τα κέρδη της καθώς έχει συµφωνήσει όχι σταθερή 

αλλά ποσοστιαία αµοιβή για την τεχνολογική υποστήριξη του εγχειρήµατος) και να 

τηρήσουν τα βιβλία τους (και χωρίς ανάληψη της υποχρέωσης για την ιδιαίτερα ευαίσθητη 

και σηµαντική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων) µε αναφορά σε ένα χαµηλό βασικό 

κοστολόγιο που όµως δεν θα ισχύει για όλους. 

 4.- Αναγνωρίζουµε την ανάγκη των ∆ιοικήσεων των Συνεταιριστικών ή 

Συνδικαλιστικών Ενώσεων να προσφέρουν στα Μέλη τους την δυνατότητα να 

µειώσουν το κάθε κόστος που τους επιβαρύνει, ιδιαίτερα στο σηµερινό δυσµενές 

περιβάλλον, αποδεχόµενες ακόµη και έµµεση επιδότησή του (µε υποτιµολόγηση του 

κόστους των υπηρεσιών του ανάλογου τµήµατος που θα δηµιουργηθεί), όµως η 

«συνεργασία» τους µε κάποιους που προσπαθούν  να εκµεταλλευτούν ευκαιριακά µια 

µαζική ανάγκη εγκυµονεί κινδύνους καθώς, πιστεύουµε βάσιµα, ούτε και αυτά τα Μέλη 

των ∆.Σ. που καλούνται να πάρουν αποφάσεις δεν γνωρίζουν ποιες είναι ΟΛΕΣ οι  

φορολογικές υποχρεώσεις των Αγροτών (εποµένως και οι δικές τους) που πρέπει να 

καλύπτει η «επιχείρηση» που θέλουν να στήσουν ενώ η εκ του µακρόθεν φορολογική και 

τεχνολογική υποστήριξη ανέκαθεν δηµιουργεί προβλήµατα παρά λύνει.  

5.- Οι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες Λογιστές – Φοροτεχνικοί που ασκούν ΝΟΜΙΜΑ το 

Επάγγελµα είναι πλήρως ενηµερωµένοι και υπεύθυνοι να ασκήσουν τα καθήκοντα τους και 

να ανταπεξέλθουν στις νέες αυτές υποχρεώσεις ενώ εκ του Νόµου και του πρόσφατα 

(24/12/13) τεθέντος σε ισχύ Κώδικα ∆εοντολογίας έχουν ευθύνη έναντι του εντολέα τους 

Αγρότη τόσο για αµέλεια όσο και για την διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών 

(οικονοµικών και φορολογικών δεδοµένων) που διαχειρίζονται µέσω των κωδικών 

πρόσβασης και της παρεχόµενης εξουσιοδότησης.  

 6.- Σε κάθε περίπτωση το κόστος τήρησης των Βιβλίων είναι ελεύθερα 

διαπραγµατεύσιµο και ανάλογο των συνολικών υποχρεώσεων που πρέπει να καλυφθούν 

αλλά και το µέγεθος της Αγροτικής Επιχείρησης.   

 7.- Εφιστούµε την προσοχή στους Αγρότες ότι η τήρηση των βιβλίων και η 

συµµόρφωση µε τις επιταγές της φορολογικής νοµοθεσίας είναι µια εργασία επιστηµονική 

που µπορεί να παρασχεθεί µόνο από εξειδικευµένους Ελεύθερους Επαγγελµατίες 

Φοροτεχνικούς και Λογιστικά Γραφεία που κατέχουν την σχετική Άδεια. Η ανάθεση τέτοιων  

καθηκόντων σε ευκαιριακές επιχειρηµατικές δράσεις που δεν θα έχουν το αναγκαίο 

Επιστηµονικά καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό θα οδηγήσει σε περιπέτειες και πρόστιµα 

εάν δεν υπάρχει η προσωπική επαφή µε τον υπεύθυνο Λογιστή – Φοροτεχνικό. 

   

 Οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί έχουν σκοπό την προώθηση των προϊόντων των 

Αγροτών και την καλυτέρευση της ποιότητας παραγωγής και όχι την τήρηση λογιστικών 

βιβλίων και σύνταξη φορολογικών δηλώσεων.  



Αν δώσουν την δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν ζουν δίπλα στα Μέλη τους να 

εκµεταλλευτούν την ανάγκη των Μελών τους είναι δεδοµένο ότι οι κατά τόπους Ενώσεις 

Μέλη µας για να προστατέψουν τα δικά τους Μέλη αλλά κυρίως τους φορολογουµένους 

που εν αγνοία τους θα πέσουν θύµατα τέτοιων ενεργειών θα στραφούν εναντίων όλων 

όσων προσπαθούν να παραβούν τον Κώδικα ∆εοντολογίας που ισχύει για τους κατόχους  

Επαγγελµατικής Ταυτότητας (Άδειας) Λογιστή – Φοροτεχνικού  ώστε να µην τους 

χορηγηθεί ή και να αφαιρεθεί από τον υπεύθυνο Λογιστή – Φοροτεχνικό η αναγκαία για 

την λειτουργία τους  Άδεια.  

Αγρότες της Ελληνικής Επαρχίας,  

Από την εµπειρία σας ξέρετε ότι το «φθηνό» που σας προτείνουν σήµερα 

µπορεί αύριο ή µετά από 2-3 χρόνια  να αποδειχθεί ιδιαίτερα ακριβό. 

Το έχετε ζήσει στο πετσί σας.  

Αναλογιστείτε τις δυνατότητες του διαχειριστή των προσωπικών σας 

κωδικών στο Taxis για πρόσβαση σε προσωπικά οικονοµικά και φορολογικά 

δεδοµένα και εξασφαλίστε την τήρηση του απορρήτου. 

∆ιεκδικήστε ο υπεύθυνος – κάτοχος της αναγκαίας Επαγγελµατικής Άδειας 

-  να µην είναι ο Χ υπάλληλος της Χ Εταιρίας µε έδρα την Αθήνα και «κάτοικος 

Αθηνών» αλλά κάτοικος και Επαγγελµατίας του Νοµού σας, έτσι θα ξέρετε ΠΟΙΟΣ 

θα είναι συνυπεύθυνος µαζί σας για κάθε φορολογική παράβαση και δεν θα είστε εσείς 

υπεύθυνοι ακόµη και για τα λάθη ή τις παραλείψεις του . 

Τα Μέλη των Ενώσεων µας καλύπτουν όλη την Ελληνική Επικράτεια και  

αντιλαµβάνονται πλήρως την δύσκολη οικονοµική κατάσταση της χώρας µας , πολύ δε 

περισσότερο των Αγροτών (διότι και αυτοί από αγροτικές οικογένειες κατάγονται ή ζουν 

και εργάζονται δίπλα σας) και µπορούν συνεργαζόµενοι µαζί σας να σας βοηθήσουν 

µε τις γνώσεις και την εµπειρία τους να βρείτε λύσεις σε όλους τους 

προβληµατισµούς σας και ιδίως να οργανωθείτε σωστά από ΣΗΜΕΡΑ ώστε  

(α) να µειωθεί το φορολογικό σας κόστος που για το 2014 θα είναι 13% από το 

πρώτο Ευρώ που θα δηλωθεί σαν κέρδος και  

(β) να εισπράξετε, άµεσα ή έµµεσα, το 100% από το κάθε Ευρώ του Φ.Π.Α. που θα 

καταβάλλετε για όλα τα παραγωγικά σας έξοδα τα οποία και πρέπει να λαµβάνεται και να 

καταχωρείται στα βιβλία σας καθώς το όφελος σας, πλέον, θα είναι διπλό. 

 
Για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραµµατέας 

Πανίδης  Αβραάµ                                                   Καµπάνης Βασίλειος 

  


