Αθήνα, 16 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 343

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς
---------------------------------∆ιδότου 26, 106 80 Αθήνα
ΤΗΛ.: 210 3618118 - 3605579, FAX: 210 3605436
Ε-mail: geoteeath@otenet.gr
Web site: www.geotee-anste.gr
Πληροφορίες: Γεωργία Κόττα

ΘΕΜΑ: Απασχόληση γεωπόνων Αγροτικής
Οικονοµίας στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων

ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο και τα µέλη του
∆Σ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Έδρες τους
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΚΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Βενιζέλου 64
Τ.Κ. 546 31 Θεσ/νίκη
2. Παραρτήµατα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Έδρες τους

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλουµε τις προτάσεις µας για την
επέκταση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που µπορούν να ασκήσουν οι
γεωπόνοι Αγροτικής Οικονοµίας, µε την απασχόλησή τους: στην τήρηση βιβλίων
αγροτικών επιχειρήσεων και ως λογιστές – φοροτεχνικοί.
1. Τήρηση βιβλίων αγροτών από γεωπόνους Αγροτικής Οικονοµίας
Ο νόµος 4110/13 και το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που αναµένεται να
ολοκληρωθεί το Μάιο, αλλάζουν τον τρόπο υπολογισµού και φορολόγησης των
εισοδηµάτων από τις γεωργικές επιχειρήσεις. Έτσι τα εισοδήµατα από τις γεωργικές
επιχειρήσεις δεν θα προκύπτουν πλέον εξωλογιστικά, σύµφωνα µε τους πίνακες που
εκδίδει κάθε χρόνο το υπουργείο οικονοµικών, αλλά µε λογιστικές µεθόδους από τα
έσοδα και τα έξοδα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
Με την προβλεπόµενη αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των εισοδηµάτων και
φορολόγησης των αγροτών αναµένεται πολλές χιλιάδες αγροτών να τηρούν βιβλία
εσόδων εξόδων (τα κριτήρια εξαίρεσης ορισµένων αγροτών από την υποχρέωση
τήρησης βιβλίων θα καθοριστούν στο νέο φορολογικό νόµο). Οι γεωργικές
εκµεταλλεύσεις όµως χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες που τις διαφοροποιούν
από όλες τις άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, όπως:
α) σηµαντικό µέρος των εσόδων αφορούν αποζηµίωση εργασίας που ασκούν
συνήθως όλα τα µέλη της αγροτικής οικογένειας
β) η γεωργική γη αποτελεί κεφάλαιο για την αγροτική επιχείρηση
γ) ιδιαιτερότητες της αγροτικής εκτιµητικής
δ) υπάρχει µεγάλη ποικιλοµορφία στην παραγωγική κατεύθυνση και µέθοδο των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων
ε) η ταυτόχρονη δυνατότητα χειρισµού θεµάτων που σχετίζονται µε φορολογικά
ζητήµατα, µε τις πληρωµές από τους πυλώνες των ΠΑΑ και µε την κατάρτιση της
Ενιαίας ∆ήλωσης Εκµετάλλευσης, δίνουν τη δυνατότητα για ολοκληρωµένη και πιο
αποδοτική συνεργασία µεταξύ του τεχνικού (γεωπόνου) και του κατόχου τις

αγροτικής εκµετάλλευσης, αλλά και διευκόλυνση/επιτάχυνση του έργου των
εµπλεκοµένων υπηρεσιών και φορέων
στ) η παροχή υπηρεσιών σχετικά µε επενδυτικά και δανειοδοτικά θέµατα
σχετίζεται άµεσα µε τα φορολογικά ζητήµατα και οι κατάλληλοι χειρισµοί είναι ζωτικής
σηµασίας για την αγροτική οικονοµία της χώρας, ιδιαίτερα µετά από την σταδιακά
συντελούµενη πλήρη απώλεια του αγροτικού χαρακτήρα της ΑΤΕ.
Για το λόγο αυτό η τήρηση των βιβλίων αυτών, θα πρέπει να γίνεται από
γεωπόνους αποφοίτους των τµηµάτων Αγροτικής Οικονοµίας και όχι από απλούς
λογιστές – φοροτεχνικούς. Το δε πρόγραµµα σπουδών των γεωπόνων αγροτικής
οικονοµίας εξασφαλίζει την επάρκεια των απαιτούµενων γνώσεων για την άσκηση
της συγκεκριµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Η υποστήριξη του Έλληνα αγρότη στο σύνθετο ρόλο του πολυδραστήριου
αγρότη που καλείται να παίξει στις µέρες µας, ενέχει και την αναγκαιότητα να
αµειφθεί η παροχή υπηρεσίας από το γεωπόνο. Το γεγονός αυτό είναι αυτονόητο σε
όλους τους κλάδους της οικονοµίας σε αντίθεση µε τις γεωπονικές υπηρεσίες που
αµείβονται εµµέσως και πληµµελώς δια του προϊόντος.
2. Άσκηση του επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού από γεωπόνους
Αγροτικής Οικονοµίας
Η άσκηση του επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού γίνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το επάγγελµα του Λογιστή Φοροτεχνικού ασκείται από:
α) πτυχιούχους οικονοµικών σχολών ΑΕΙ
β) πτυχιούχους των τµηµάτων Λογιστικής, Εµπορίας και ∆ιαφήµισης, ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών,
Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής και Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής της
Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των ΤΕΙ. (µε το άρθρο 62 του νόµου «∆ιαµόρφωση
φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και
άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στις 10/04/2013 αλλά εκκρεµεί η δηµοσίευσή του,
προβλέπεται επέκταση της δυνατότητας άσκησης επαγγέλµατος στους πτυχιούχους
όλων των τµηµάτων οικονοµικής κατεύθυνσης της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας
των ΤΕΙ).
γ) από µη πτυχιούχους (µετά την απόκτηση σχετικής εµπειρίας ως βοηθού
λογιστή).
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή:
τα προγράµµατα σπουδών α) του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας και
Ανάπτυξης του ΓΠΑ β) του Τοµέα Αγροτικής Οικονοµίας της Γεωπονικής
Σχολής του ΑΠΘ και γ) του Τοµέα Αγροτικής Οικονοµίας του Τµήµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης του ∆ΠΘ, εξασφαλίζουν τις απαιτούµενες γνώσεις για
την άσκηση του επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού στους αποφοίτους
τους
η δυνατότητα της άσκησης του επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού θα έδινε
µια σηµαντική πρόσθετη επαγγελµατική διέξοδο στους γεωπόνους
αγροτικής οικονοµίας
θεωρούµε ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία και να προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες που θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα άσκησης του
επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού στους γεωπόνους αγροτικής οικονοµίας.
Σας ενηµερώνουµε ότι το Παράρτηµά µας πραγµατοποίησε µια άτυπη
επικοινωνία µε το Οικονοµικό Επιµελητήριο για το θέµα, από την οποία προέκυψε ότι

υπάρχει η δυνατότητα µε συντονισµένες προσπάθειες να εξασφαλισθεί το πρόσθετο
αυτό επαγγελµατικό δικαίωµα στα µέλη µας.
Παραµένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση
παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Για τη ∆.Ε.
Ο Πρόεδρος

Σταύρος Ζαννόπουλος

