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Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση εσόδων από την παραγωγή αλιευτικών 
προϊόντων  
Σχετ. Το από 12.7.2016 ερώτημά σας. 
 
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, και όσον αφορά στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας, 
σας ενημερώνουμε τα εξής: 
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 21 του 4172/2013 ειδικά, για τον προσδιορισμό 
του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από 
επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή 
γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και 
αλιευτικών προϊόντων. 
 
2. Κατ' εφαρμογή του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) από 01.01.2014, όσοι αποκτούν 
εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το 
αν απαλλάσσονται ή όχι από την τήρηση βιβλίων που προβλέπονται στην κείμενη 
νομοθεσία και την ένταξη τους ή όχι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., προσδιορίζουν τα 
ακαθάριστα έσοδα και τα κέρδη τους λογιστικά (με βάση τα τηρούμενα βιβλία και 
στοιχεία) και σύμφωνα με τις διατάζεις των άρθρων 21 έως και 28 του νέου Κ.Φ.Ε. 
Επιπρόσθετα, με την ΠΟΛ.1041/4.2.2015 έχει διευκρινιστεί ότι οι ασκούντες ατομική 
αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν είναι υπόχρεοι και δεν τηρούν 
βιβλία θα προσδιορίζουν τα κέρδη τους με βάση τα δεδομένα των φορολογικών 
στοιχείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, δηλαδή με λογιστικό τρόπο, 
και οφείλουν να τηρούν και να διαφυλάσσουν τα στοιχεία αυτά, έως το χρόνο 
παραγραφής. 
 
3. Στην ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι σε περίπτωση που αγρότες, μη υπόχρεοι σε έκδοση 
στοιχείων, έχουν πραγματοποιήσει και λιανικές πωλήσεις, προσθέτουν στα 
ακαθάριστα έσοδά τους και τις πωλήσεις αυτές που αποδεικνύονται είτε με απλές 
αποδείξεις είσπραξης, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. 
 



4. Διευκρινίζεται τέλος ότι η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 21 του ν.4172/2013 δεν 
έχει υποστεί καμιά τροποποίηση/κατάργηση όσον αφορά στις δραστηριότητες που 
στοιχειοθετούν την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα για τον Κ.Φ.Ε. Επίσης 
διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν κάνουν καμία διάκριση για τον αριθμό 
τον κόρων των αλιευτικών σκαφών. Κάθε συναλλαγή που αποφέρει έσοδα από την 
παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, προσδιορίζει εισόδημα από αγροτική 
επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 21 του ν.4172/2013.  
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