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Ποια είναι ηα έξοδα πος καηασωπούνηαι ζηα βιβλία ηων 

αγποηών. 

 

05 Δεθεκβξίνπ 2014 

Όπσο όιεο νη επηρεηξήζεηο έηζη θαη νη αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο πιένλ 

αληηκεησπίδνληαη από όινπο σο επηρείξεζε, είηε έρνπλ βηβιία είηε όρη, ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύνπλ θάζε ηη πνπ αγνξάδνπλ θαη μνδεύνπλ ρξήκαηα κε ην αληίζηνηρν 

παξαζηαηηθό(ηηκνιόγην / απόδεημε). 

 

Φηάλνληαο ζην ηέινο ηνπ έηνπο δηαπηζηώλνπκε όηη ηα πξάγκαηα είλαη αθόκε κπεξδεκέλα θαη 

επηθξαηεί πξνβιεκαηηζκόο γηα ην πνηνη ηειηθά είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνύλ βηβιία εζόδσλ 

– εμόδσλ, πνηα από ηα έμνδα θαηαρσξνύληαη ζε απηά, πηα θαηαρσξνύληαη αιιά 

ππνινγίδνληαη θαη ζηνπο κε έρνληεο βηβιία.  Γηα ην ιόγν απηό ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

θάλνπκε κηα θαηεγνξηνπνίεζε ζηα έμνδα, ηνπιάρηζηνλ ζηα πην ζπλεζηζκέλα από απηά, ώζηε 

λα κπνξέζεη ν θάζε αγξόηεο λα ζπγθεληξώζεη ηα ηηκνιόγηα θαη ηηο απνδείμεηο πνπ 

απαηηνύληαη θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ θνξνηερληθό ηνπ, λα πξνγξακκαηίζεη ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ. 

Καηηγοπιοποίηζη εξόδων: 

Ενοίκια σωπαθιών:  Η πιεξσκή ηνπο κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηξαπεδηθή θαηάζεζε, νπόηε 

ζα έρεη θαη ην αληίζηνηρό απνδεηθηηθό πιεξσκήο, είηε ζην «ρέξη», νπόηε ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη απόδεημε, ζα πξέπεη όζνη πιεξώλνπλ λα θηηάμνπλ έλα κπινθ απνδείμεσλ 

πιεξσκήο, ώζηε θάζε θνξά πνπ ζα δίλνπλ ρξήκαηα αθόκε θαη ζε όζνπο δελ θξαηάλε βηβιία, 

λα κπνξνύλ λα εθδίδνπλ κηα απόδεημε ζηελ νπνία λα θαηαγξάθνπλ ην πνζό πνπ πιήξσζαλ 

θαη γηα πνην ιόγν ην πιήξσζαλ. Σε θάζε πεξίπησζε, λα ηνλίζνπκε πσο ε απόδεημε πιεξσκήο 

είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηε δαπάλε. 

Kαύζιμα:  Γηα θάζε αγξνηηθή ρξήζε κεραλήκαηνο πνπ μνδεύεη θαύζηκα, όπσο γηα ην 

όξγσκα, ηε ιίπαλζε, πόηηζκα, ζπνξά, ζβάξληζκα, ην πεηξέιαην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απνηειεί έμνδν, θαη εθπίπηεη 100%. 

Απδεςηικά:  Όπσο πξναλαθέξακε, ηα θαύζηκα πνπ θαηαλαιώλνπκε ζηα κεραλήκαηα 

αγξνηηθήο ρξήζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αξδεπηηθώλ, θαηαρσξνύληαη 100%. Σηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ πνηίδνπλ από έλα αξδεπηηθό πεξηζζόηεξνη από έλαλ αγξόηεο, ηόηε βγάδνπκε 

θσηνηππία ηνλ ινγαξηαζκό ηεο ΔΕΗ θαη θαηαρσξνύκε ην πνζό πνπ πιήξσζε ν θαζέλαο. 

Φ.Ι.Χ. (Φοπηηγό Ιδιωηικήρ Χπήζηρ):  Τα θαύζηκα ηνπ νλνκαδόκελνπ «αγξνηηθνύ», 

εθόζνλ ε άδεηα ηνπ ην θαηαηάζζεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Φ.Ι.Φ., αλεμάξηεηα αλ θαηαλαιώλεη 

βελδίλε ή πεηξέιαην, ζα θαηαρσξνύληαη θαη απηά εθπηπηόκελα 100%. 

Αζθάλειερ μησανημάηων:  Αλ ηα κεραλήκαηα ηεο γεσξγηθήο επηρείξεζεο έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζην κεηξών παγίσλ ζηνηρείσλ, θαη θπζηθά ε άδεηα ηνπο βξίζθεηαη ζην όλνκα 

ηνπ ίδηνπ ηνπ αγξόηε πνπ θάλεη ηε δήισζε θαη όρη ζε θάπνηνλ ζπγγελή ή ηξίην πξόζσπν, 

ηόηε όια ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα ηνπο ζεσξνύληαη έμνδα θαη εθπίπηνπλ θαη απηά 100%. 

http://www.farmacon.gr/farmablog/news/320-eksoda-vivlia-agrotwn
http://www.farmacon.gr/farmablog/news/320-eksoda-vivlia-agrotwn
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Τιμολόγια εκκοκκιζηηπίων:  Τα εθθνθθηζηήξηα, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ λόκν 

εθδίδνπλ απηά ηα ηηκνιόγηα πώιεζεο γηα ινγαξηαζκό ησλ αγξνηώλ. Μέλεη ινηπόλ λα 

ζπιιέμνπλ ηα ηηκνιόγηα απηά από ηα εθθνθθηζηήξηα. Πξνζνρή, επεηδή όκσο ηα ηηκνιόγηα 

απηά εθδίδνληαη ζε ιεπθό ραξηί, είλαη ίδηα κε ηα δειηία απνζηνιήο, αιιά θαη κε ηελ απόδεημε 

είζπξαμεο. Άιιν έλα ζπρλό ιάζνο πνπ ζπκβαίλεη είλαη πσο πνιινί ζεσξνύλ ηελ θαξηέια 

αλαγξαθήο ηεο πνζόηεηαο θαη ηνπ πσιεηή πνπ ηνπο δίλεηαη, σο ηηκνιόγην. Οπόηε καδεύνπκε 

κε πξνζνρή ηα ηηκνιόγηα, θαη εηδηθόηεξα όζνη έρνπλ παξαδώζεη βακβάθηα λα ζπιιέμνπλ ηα 

ηηκνιόγηα απηά γηαηί απνηεινύλ ηα παξαζηαηηθά πώιεζεο ηνπ εκπνξεύκαηνο. Έλα αθόκε 

ζεκείν ζην νπνίν πξέπεη λα δώζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη πσο ηα πεξηζζόηεξα ηηκνιόγηα 

από ηα εθθνθθηζηήξηα έρνπλ επάλσ ηελ ζθξαγίδα «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ». Αλ όκσο δελ 

πξνζθνκίζνπλ καδί ην πξσηόηππν απαιιαθηηθό έγγξαθν ΦΠΑ, δελ πξόθεηηαη λα γίλεη δεθηή 

ε παξαιαβή ηνπ παξαζηαηηθνύ απηνηηκνιόγεζεο, κε απνηέιεζκα λα αλαγθαζηνύλ λα 

θόςνπλ ηηκνιόγην πώιεζεο κε ΦΠΑ. 

ΕΛΓA: Θα πξέπεη λα εθηππσζνύλ : ε θαξηέια κε ηε ζπλνιηθή επηβάξπλζε θαη ε θαξηέια 

πιεξσκώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο έμνδν. Απηό κπνξεί λα γίλεη θάλνληαο είζνδν κε ηνπο 

θσδηθνύο ηνπ taxisnet, ζην ζύζηεκα (www.elga.gr) θαη επηιέγνληαο ηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο – αηηήζεηο. Αθόκε, επεηδή δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη πιεξσκέο ηνπ 2014, γηα ηνλ 

ιόγν απηό δελ έρνπλ αλαξηεζεί αθόκε. Αλακέλεηαη λα αλαξηεζνύλ κόιηο νινθιεξσζεί ε 

θαηαβνιή ηνπ ηζεθ γηα ην ππόινηπνπ 50%. 

Ο.Γ.Α.:  Καηαρσξνύληαη ζηα έμνδα, όιεο νη πιεξσκέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί εληόο ηνπ 

έηνπο. Πξνζνρή, όρη ην ζύλνιν ησλ πιεξσκώλ αλ έρεη θάλεη θάπνηνο ξύζκηζε, νύηε ην πνζό 

ησλ εμακήλσλ πνπ έξρεηαη κε εηδνπνηεηήξην. Γίλνληαη απνδεθηά κόλν όζα έρνπλ πιεξσζεί 

κέζα ζην έηνο κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή. 

ΤΟΕΒ:  Η απόδεημε πιεξσκήο ησλ νθεηιώλ ηνπο, απνηειεί ην παξαζηαηηθό δαπάλεο γηα 

όζεο νθεηιέο θαηεβιήζεζαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. Αθόκε θαη αλ πιεξώζεθαλ καδεκέλεο 

νθεηιέο θαη πξνεγνύκελσλ εηώλ, σο έμνδα γηα ην νηθνλνκηθό έηνο ηνπ 2014, ζα 

θαηαρσξεζνύλ κόλν ηα πνζά πνπ αθνξνύλ ην 2014. 

Επιδοηήζειρ:  Θα πξέπεη λα εθδνζνύλ ηηκνιόγηα από ηνλ αγξόηε πνπ έιαβε ηελ επηδόηεζε 

πξνο ηνλ ΟΠΕΚΕΠΕ. Γηα λα ζπκπιεξσζνύλ ζσζηά θαη κε αθξίβεηα ηα πνζά γηα ηηο 

πιεξσκέο πνπ έγηλαλ αιιά θαη νη εκεξνκελίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θάλνπκε είζνδν ζην 

site ηνπ ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), επηιέγνπκε ηηο πιεξσκέο θαη πιεθηξνινγώληαο 

ΑΦΜ θαη 4 ηειεπηαία ςεθία ηεο ηαπηόηεηαο, εκθαλίδνληαη νη πιεξσκέο πνπ έγηλαλ εληόο 

ηνπο έηνπο. Αλ δελ αιιάμεη θάηη σο πξνο ηελ απόθαζε θνξνιόγεζεο ησλ επηδνηήζεσλ από 

ην Υπνπξγείν, ηνπιάρηζηνλ ζην άκεζν ρξνληθό δηάζηεκα ηα πνζά απηά ζα ζεσξεζνύλ 

εηζόδεκα θαη ζα πξνζηεζνύλ ζηηο πσιήζεηο ησλ πξντόλησλ ησλ παξαγσγώλ. 

Επγόζημα:  Έμνδν γηα ηνπο παξαγσγνύο είλαη ε απόδεημε πιεξσκήο από ηελ ηξάπεδα ή ηα 

ΕΛΤΑ. Εδώ ην πξόβιεκα είλαη όηη νη αιινδαπνί εξγάηεο γεο είηε έρνπλ θύγεη είηε δελ έρνπλ 

ραξηηά. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, είλαη νη αγξόηεο λα έρνπλ πιεξώζεη πνιιά ρξήκαηα από 

ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ, πηεζκέλνη θαη από ηελ αλάγθε άκεζεο ύπαξμεο εξγαηηθώλ ρεξηώλ 

γηα ηε ζπιινγή, θαη λα κελ έρνπλ 30 κέξεο πξηλ από ην ηέινο ηνπ έηνπο, θαλέλα 

δηθαηνινγεηηθό γηα ηα έμνδα απηά. Μία ζπκβνπιή: κελ θάλεηε ην ιάζνο λα βάιεηε κεγάια 

πνζά ζε έλα άηνκν, κόλνλ θαη κόλν γηα λα δηθαηνινγήζεηε έμνδα.  Εξγόζεκα κπνξνύλ λα 

κπνπλ θαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παξαγσγνύ.  Σηελ πεξίπησζε απηή βέβαηα, γηα ηνλ 

αγξόηε ηα εξγόζεκα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ είλαη έμνδα, γηα ηα κέιε από ηελ άιιε είλαη κηζζνί 

θαη ζα θνξνινγεζνύλ κε ηηο δηαηάμεηο θνξνιόγεζεο ησλ κηζζσηώλ. 
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Παπαηηπήζειρ   

  Η θεηηλή ρξνληά ζα είλαη ε πξώηε θνξά πνπ θνξνινγεζνύλ ηα αγξνηηθά εηζνδήκαηα 

κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ γηλόηαλ κέρξη ηώξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Απηό ζεκαίλεη όηη 

όπνηνο «θέξεη» ηα έζνδα κείνλ έμνδα ζην κεδέλ, ζα θνξνινγεζεί κε ηα ηεθκήξηα ή 

αιιηώο ηηο ιεγόκελεο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο.   

  Λόγσ ηνπ λένπ Νόκνπ 4305/2014, πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 31.10.2014 θαη νξηζηηθνπνηεί 

ηε θνξνινγία ησλ ηεθκεξίσλ ησλ αγξνηώλ κε 13%. Σηελ πεξίπησζε απηή όκσο δελ 

κεηαθέξεηαη ε δεκηά ζηελ επόκελε ρξνληά. Σηηο πεξηπηώζεηο όκσο πνπ πξόθεηηαη λα 

πνπιεζεί ε παξαγσγή ηελ επόκελε ρξνληά, θαη ζε ζπλδπαζκό κε πηζαλή πώιεζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπ 2015 εληόο ηνπ ίδηνπ έηνπο, ηόηε δεκηνπξγείηαη ην ζέκα ηνπ 

δηπιαζηαζκνύ πσιήζεσλ γηα ην 2015, ρσξίο όκσο ηα έμνδα ηνπ 2014. Γηα ηνλ ιόγν 

απηό θαιό είλαη ν θαζέλαο λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ Φνξνηερληθό ηνπ.    Είλαη 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε πσο θέηνο ν ηξόπνο ζύληαμεο ηεο θνξνινγηθήο 

δήισζεο ησλ αγξνηώλ ζα είλαη πνιύ δηαθνξεηηθόο από ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Θα 

ρξεηαζηεί πνιύο ρξόλνο γηα ηελ ζπγθέληξσζε όισλ απηώλ ησλ απαηηνύκελσλ 

παξαζηαηηθώλ, γη απηό ε ιύζε είλαη κόλν νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκόο εθ ησλ 

πξνηέξσλ. 

 

  

 


