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ΘΕΜΑ: Διεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ. 2 ηος
άπθπος 29 ηος ν. 4172/2013 για ηοςρ αζκούνηερ αγποηική επισειπημαηική
δπαζηηπιόηηηα.
Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία
καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.4172/2013, γηα ηα
θπζηθά πξόζσπα κε πξώηε δήισζε έλαξμεο επηηεδεύκαηνο από 1εο Θαλνπαξίνπ 2013
θαη γηα ηα ηξία (3) πξώηα έηε άζθεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο ν θνξνινγηθόο
ζπληειεζηήο ηνπ πξώηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο ηεο παξαγξάθνπ 1 κεηώλεηαη θαηά
πελήληα ηνηο εθαηό (50%), εθόζνλ ην εηήζην αθαζάξηζην εηζόδεκά ηνπο από
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξώ.
2. Με ηελ ΠΟΛ 1068/2018 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηή νξίδεηαη όηη θαη΄ εθαξκνγή ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.4172/2013 θαη γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2017 ηα θπζηθά
πξόζσπα κε πξώηε δήισζε έλαξμεο δξαζηεξηόηεηαο από 1ε Θαλνπαξίνπ 2015 θαη
κεηά, θαηά ηα ηξία (3) πξώηα έηε άζθεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο, έρνπλ ηε

κείσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή ηνπ πξώηνπ θιηκαθίνπ ηνπ άξζξνπ 15 θαηά
πελήληα ηνηο εθαηό (50%) εθόζνλ αζξνηζηηθά ηα αθαζάξηζηα έζνδα από
επηρεηξεκαηηθή θαη αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα δελ ππεξβαίλνπλ ηηο
δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξώ.
3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη εηδηθά, γηα
ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο από αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηα
έζνδα από επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα από ηελ
παξαγσγή γεσξγηθώλ, πηελνηξνθηθώλ, θηελνηξνθηθώλ, δαζνθνκηθώλ, πινηνκηθώλ
θαη αιηεπηηθώλ πξντόλησλ.
4. Επίζεο, κε ηελ ΠΟΛ 1116/2015 εγθύθιην δηεπθξηλίζηεθε όηη γηα όζνπο αζθνύλ
αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, είλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ
εληύπνπ Ε3 αλεμάξηεηα από ην αλ ππάξρεη απαιιαγή ή όρη από ηελ ηήξεζε βηβιίσλ
ηνπ ΚΦΑ θαη ηελ έληαμή ηνπο ή όρη ζην εηδηθό ή ζην θαλνληθό θαζεζηώο Φ.Π.Α.
5. Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ όηη ν όξνο «επηηήδεπκα» δελ
αλαθέξεηαη ζηνλ λ.4172/2013 (παξά κόλν γηα ηηο αλάγθεο επηβνιήο ηνπ ηέινπο
επηηεδεύκαηνο ηνπ λ. 3986/2011) δηεπθξηλίδεηαη όηη γηα ηνπο αζθνύληεο αηνκηθή
αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, νη ππνρξεώζεηο δήισζεο θόξνπ
εηζνδήκαηνο (πάληα κέζσ Ε3) είλαη νη ίδηεο αλεμάξηεηα από ην αλ ππάξρεη απαιιαγή
ή όρη από ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ηνπ ΚΦΑ θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηα θαζεζηώηα ηνπ
ΦΠΑ.
Επνκέλσο, θαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.4172/2013 έρεη εθαξκνγή γηα
όπνηνλ αζθεί αηνκηθή αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, αλεμάξηεηα από ην
αλ ππάξρεη απαιιαγή ή όρη από ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ηνπ ΚΦΑ θαη ηελ έληαμή ηνπ
ζηα θαζεζηώηα ηνπ ΦΠΑ.
Η ελ ιόγσ κείσζε εθαξκόδεηαη γηα ην πξώην έηνο πνπ δειώλεηαη εηζόδεκα από
αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα κέζσ Ε3 θαη γηα ηα δύν (2) επόκελα έηε γηα
ηα νπνία δειώλεηαη εηζόδεκα ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ δεύηεξε παξάγξαθν
ηνπ παξόληνο.
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