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«ΑΓΡΟΣΕ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ: ΑΝ ΔΕΝ ΞΤΠΝΗΟΤΝ ΘΑ 

«ΧΟΡΣΑΟΤΝ» ΠΡΟΣΙΜΑ» 

Οι περιςςότεροι από τουσ αγρότεσ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ, ςυνεχίηουν οι περιςςότεροι να 

λειτουργοφν ςαν να είναι μόνοι τουσ ςε αυτό τον κόςμο και δεν τουσ αγγίηει τίποτε. 

Αφοφ λοιπόν δεν δείχνουν να μθν καταλαβαίνουν τι γίνεται, κα προςπακιςω να τουσ 

εξθγιςω μπασ και γλυτϊςουν τα πρόςτιμα. 

Οι ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ είναι μια υποχρζωςθ που βαρφνει ςχεδόν όλουσ όςουσ 

κάνουν ςυναλλαγζσ. Η ΠΟΛ.1078/14 όπωσ και ζνα ςωρόσ άλλεσ (1022/14, 1050/16 κλπ)  

του Υπουργείου Οικονομικϊν κακορίηει τον τρόπο υποβολισ, κυρίωσ όμωσ καταγράφει τα 

παραςτατικά που προςδιορίηουν ποια ζξοδα και ποια ζςοδα ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτζσ. 

Για τουσ επαγγελματίεσ, τισ ατομικζσ επιχειριςεισ, τα νομικά πρόςωπα αλλά  και τουσ 

αγρότεσ του κανονικοφ κακεςτϊτοσ, δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερθ μεταχείριςθ. Η 

καταχϊρθςθ των παραςτατικϊν από τουσ ςυναδζλφουσ λογιςτζσ φοροτεχνικοφσ που τουσ 

παρακολουκοφν και ενθμερϊνουν τα βιβλία τουσ, δθμιουργεί αυτομάτωσ τθ βάςθ για τθν 

υποβολι τουσ.  

Να ςθμειϊςουμε ότι για τισ ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ του 2016, θ προκεςμία λιξθσ 

υποβολισ είναι μζχρι τισ 31 Μαρτίου 2017 και αφορά όλεσ τισ ςυναλλαγζσ που ζχουν γίνει 

το ζτοσ 2016. 

Οι αγρότεσ του ειδικοφ κακεςτώτοσ ζχουν υποχρζωςθ να υποβάλλουν μία ετιςια 

ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ εξόδων. Για να γίνει αυτό, κα πρζπει να προςκομίςουν τα 

παραςτατικά ςτο λογιςτι τουσ. Αυτό πρζπει να γίνει άμεςα και ςίγουρα όχι τθν τελευταία 

θμζρα τθσ προκεςμίασ. Το ζχω πει και γράψει πάρα πολλζσ φορζσ, αλλά διαπιςτϊνω ότι οι 

περιςςότεροι δεν ςυνειδθτοποιοφν το επερχόμενο πρόςτιμο.  

Όλεσ οι ςυναλλαγζσ τουσ που αφοροφν τα ζξοδα τουσ, είτε πρόκειται για τιμολόγια, είτε για 

αποδείξεισ, κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςε μία ετιςια κατάςταςθ εξόδων θ οποία κα 

υποβλθκεί θλεκτρονικά από το λογιςτισ τουσ. Η προκεςμία που αναφζρω πιο πάνω αφορά 

και τουσ αγρότεσ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ. 

Σε περίπτωςθ που αυτι θ κατάςταςθ δεν υποβλθκεί εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ, 

τότε το πρόςτιμο που επιβάλλεται είναι 100,00€. Για όςουσ είναι χουβαρντάδεσ δεν 



γεννάται κζμα, μποροφν να πλθρϊςουν όςα πρόςτιμα κζλουν, τζτοιεσ εποχζσ όμωσ ςπάνια 

κάποιοσ κα δεχκεί να πλθρϊςει πρόςτιμο αδιαμαρτφρθτα. 

 

Οι ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ για τουσ αγρότεσ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ, ζχουν ξεκινιςει 

να υποβάλλονται από το φορολογικό ζτοσ 2014.  

Για τα προθγοφμενα δφο χρόνια δόκθκαν κάποιεσ παρατάςεισ προκειμζνου να μπορζςουμε 

να τισ υποβάλλουμε γιατί υπιρχαν (και εξακολουκοφν να υπάρχουν) διάφορα προβλιματα 

κατά τθν υποβολι τουσ. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα, να προςκομίηουν τα τιμολόγια ςτουσ 

λογιςτζσ τουσ, όταν πιγαιναν να υποβάλλουν τθ φορολογικι τουσ διλωςθ. Κάτι το οποίο 

ζχουν ςτο μυαλό τουσ και φζτοσ.  

Δυςτυχϊσ όμωσ γι’ αυτοφσ, τα πράγματα άλλαξαν. Ο ςκοπόσ των ςυγκεντρωτικϊν 

καταςτάςεων είναι να υποβλθκοφν πριν από τθν ζναρξθ υποβολισ των φορολογικϊν 

δθλϊςεων, προκειμζνου να ζχει ζννοια θ διαςταφρωςθ. 

Οι αγρότεσ του ειδικοφ κακεςτώτοσ λοιπόν κα πρζπει να προςκομίςουν άμεςα όλα τουσ 

τα παραςτατικά του 2016 ςτο λογιςτι τουσ, ϊςτε να προλάβουν οι ςυνάδελφοι να 

ετοιμάςουν και να υποβάλλουν τισ ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ. 

Να επιςθμάνω κάποια πραγματάκια τα οποία καλό είναι φορολογοφμενοι και ειδικότερα οι 

αγρότεσ του ειδικοφ να τα γνωρίηουν, γιατί ςυνεχίηουν να αδιαφοροφν: 

 Αν δεν προςκομίςεισ τα τιμολόγια δεν πρόκειται να ςου υποβάλλω τθ 

ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ τιμολογίων για το 2016. 

 Αν τα προςκομίςεισ όταν κα ζρκεισ για να κάνουμε τθ φορολογικι διλωςθ, κα τθν 

υποβάλλω τότε. 

 Αυτό ςθμαίνει ότι θ υποβολι κα γίνει εκπρόκεςμα, άρα κα ζχει πρόςτιμο. 

 Η δικαιολογία «δεν με ενθμζρωςεσ» δεν πιάνει πλζον. Γιατί δεν μπορϊ να γνωρίηω 

εάν πζρυςι εςφ καλλιζργθςεσ ι όχι. 

 Εςφ ζχεισ υποχρζωςθ να ρωτιςεισ και όχι εγώ να ςε πάρω τθλζφωνο.  

 Πωσ κάνεισ κάκε μζρα όταν κζλεισ να ρωτιςεισ για πετρζλαιο κζρμανςθσ, για 

επίδομα αλλθλεγγφθσ, για το φοιτθτικό επίδομα, για το επίδομα ενοικίου, για όλα 

τα επιδόματα που υπάρχουν ςε κάκε χϊρα του κόςμου; Πωσ τα γνωρίηεισ όλα; 

 Ε λοιπόν ζχεισ τθν ίδια υποχρζωςθ να πάρεισ τθλζφωνο, να ρωτιςεισ και να ςε 

ενθμερώςω. 

 Κι αν δεν το κάνεισ, δεν πειράηει. Εγϊ κα τθν υποβάλλω όταν ζρκεισ να κάνουμε τθ 

διλωςθ. 



 Και κάτι ακόμθ: δεν υπάρχει δικαίωμα επιλογισ. Δεν μπορείσ να μου ηθτιςεισ να 

μθν υποβάλλω τθ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ.  

 Γιατί αν δεν τθν υποβάλλω και ζρκει μετά το πρόςτιμο ξζρεισ τι κα γίνει: κα 

ιςχυριςτείσ ότι δεν φταισ εςφ αλλά εγϊ-ο λογιςτισ ςου-. 

Επειδι αυτό δεν το ανζχομαι ζχεισ να επιλζξεισ: προςκομίηεισ τα τιμολόγια άμεςα και 

γλυτϊνεισ το πρόςτιμο, ι προςκομίηεισ τα τιμολόγια όποτε γουςτάρεισ και τρωσ το 

πρόςτιμο. Απλά πράγματα. 

 


