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Θέμα:  Απάντηση  στην  με  αριθ.  πρωτ.  2320/14.1.2022  ερώτηση
κοινοβουλευτικού ελέγχου με θέμα: «Άμεση επίλυση του θέματος που η ΑΑΔΕ
αντιμετωπίζει  ως εισοδηματική ενίσχυση και όχι  ως επένδυση,  σχετικά με την
επιδότηση του μέτρου «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων»».
Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 8545 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 20.01.2022 έγγραφο του 
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Σε  απάντηση  της  με  αρ.  πρωτ.  2320/14.1.2022  ερώτησης,  η  οποία  διαβάστηκε  στην

υπηρεσία  μας  με  το  ανωτέρω  σχετικό  έγγραφο,  στο  πλαίσιο  αρμοδιότητάς  μας,  σας

γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το τιθέμενο στην ερώτηση ζήτημα το οποίο αφορά στην αντιμετώπιση της επιδότησης που

εισπράττεται για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων ως ενίσχυση από το κράτος

για  την  πραγματοποίηση  επενδύσεων,  προϋποθέτει  τροποποίηση  του  υφιστάμενου

νομοθετικού πλαισίου,  γεγονός που εκφεύγει  των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας καθώς

συνδέεται με τη γενικότερη χάραξη της φορολογικής πολιτικής, είναι θέμα πολιτικής βούλησης

και χρήζει σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας.
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Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), οι οποίες

είναι εφαρμοστέες στην εν λόγω περίπτωση, στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του

Κώδικα ΦΠΑ εντάσσονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, οι αγρότες οι

οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο

παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας

κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας

κατώτερης  των  πέντε  χιλιάδων  (5.000)  ευρώ  με  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  της

παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.

Με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1201/2016 του Γενικού Γραμματέα

της  ΓΓΔΕ,  Ε.2173/2019  και  Ε.2068/2021  του  Διοικητή  της  ΑΑΔΕ  επισημάνθηκε  ότι  στον

προσδιορισμό  του  ορίου  των  5.000  ευρώ  από  επιδοτήσεις,  από  1.1.2017  και  εφεξής,

λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής που πράγματι

καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω και αν στο ποσό

αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν παλαιότερα φορολογικά

έτη,  ενώ,  δεν  λαμβάνονται  υπόψη για  τον  υπολογισμό του ορίου  των 5.000 ευρώ οι  κάθε

είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, οι αποζημιώσεις που

καταβάλλονται  από  τον  ΕΛΓΑ,  τα  ποσά  ενισχύσεων  ήσσονος  σημασίας  (de  minimis)  που

χορηγούνται σε δικαιούχους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων που επλήγησαν από έντονα

καιρικά φαινόμενα, κατ’ ανάλογη αντιμετώπιση με αυτή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ καθώς

επίσης και τα ποσά που χορηγούνται ως έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς που

πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 (Μέτρο 21).

Ο  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  στο  με  αριθ.  πρωτ.  60591/2.10.2020  έγγραφό  του  με  θέμα  «Παροχή

διευκρινίσεων  αναφορικά  με  το  χαρακτηρισμό  επιδότησης»,  διευκρίνισε  ότι  οι  επενδυτικές

ενισχύσεις/επιδοτήσεις δίνονται με την προσκόμιση παραστατικών όπως τιμολογίων ή άλλων

παραστατικών  εξόδων  (π.χ.  μισθοδοσία)  και  απεικονίζονται  με  την  ένδειξη  «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ»  στη  βεβαίωση  που  εκδίδει  κάθε  έτος  για  τη  συμπλήρωση  της

δήλωσης  φορολογίας  εισοδήματος.  Αντίθετα  οι  ενισχύσεις/επιδοτήσεις  που  δίνονται  βάσει

εκτάσεων,  ζώων  ή  παραγωγής  χωρίς  να  απαιτείται  η  προσκόμιση  συγκεκριμένων

παραστατικών  δαπανών δεν  θεωρούνται  ως επενδυτικές  και  απεικονίζονται  στη  βεβαίωση

αυτή  με  τις  ενδείξεις  «ΛΟΙΠΕΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ»  ανά  πυλώνα  και

«ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ», «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ» και «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» του Πυλώνα 1. 



Στο έγγραφο αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. περαιτέρω διευκρίνισε ότι το καθεστώς «Αναδιαρθρώσεις

Αμπελώνων» εμφανίζεται στη βεβαίωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με την ένδειξη «ΠΥΛΩΝΑΣ 1/ΛΟΙΠΕΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ» και όχι με την ένδειξη «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ/

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ».

Κατά  συνέπεια,  τα  ποσά  που  λαμβάνονται  από  την  «Αναδιάρθρωση  Αμπελώνων»  δεν

χαρακτηρίζονται  ως  επενδυτικού  χαρακτήρα  και  ως  εκ  τούτου  λαμβάνονται  υπόψη  στον

προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 41

του  Κώδικα ΦΠΑ και  κατ’  επέκταση οι  αγρότες  του  ειδικού  καθεστώτος  υποχρεούνται  σε

μετάταξη στο κανονικό καθεστώς στην περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 5.000 ευρώ από

τη λήψη των συγκεκριμένων ποσών.

Λοιπά ζητήματα που τίθενται  στην εν  λόγω ερώτηση δεν  εμπίπτουν στις  αρμοδιότητες  της

Υπηρεσίας μας.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης

                                          Γεώργιος Φάκος
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