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ΠΡΟΣ:

Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

Βουλευτές κ.κ.Μακάριο Λαζαρίδη και
Ιλχάν Αχμέτ
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 256/7-8-2019 και 259/7-8-2019 ερωτήσεις
Σε απάντηση των υπ΄ αριθμ. πρωτ. 256/7-8-2019 και 259/7-8-2019 ερωτήσεων, που
κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Μακάριος Λαζαρίδης και Ιλχάν Αχμέτ αντίστοιχα, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, οι αγρότες, οι οποίοι κατά
το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις
αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν
κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών. Οι εν λόγω αγρότες δεν
επιβαρύνουν με φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) τις παραδόσεις των αγαθών τους και τις παροχές
των υπηρεσιών τους και δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή
λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της αγροτικής εκμετάλλευσής τους.
Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών παρακολουθούν την
ασκούμενη φορολογική πολιτική και ειδικότερα τον τρόπο φορολόγησης του πρωτογενούς τομέα
παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι προτάσεις και τα αιτήματα που κατατίθενται από
φορείς, σωματεία και εκπροσώπους των γεωργών – κτηνοτρόφων. Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα
προωθηθούν οι ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη
φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα υγιή δημόσια οικονομικά,
την κοινωνική δικαιοσύνη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα με αριθμ. πρωτ. ΔΕΕΦ Α 1113408 ΕΞ 2019/13.8.2019 και
ΔΕΑΦ Α 1113530 ΕΞ 2019/14.8.2019 έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Συνημμένα: 4 σελ.
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Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού κ. Απ. Βεσυρόπουλο
Γραφείο Γεν. Γραμμ. Φορολογικής Πολιτικής & Δημ.Περιουσίας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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