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ΘΕΜΑ : Πρόταση ισοδύναµου αποτελέσµατος που αφορά στον «προσδιορισµό του 

εισοδήµατος που αποκτάται από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού»  
 

 

Αγαπητέ Πρόεδρε, 

ως εκπρόσωπος των πολιτών της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας αλλά και ως πολίτης που είναι 

συνοδοιπόρος των προσπαθειών που καταβάλλει η Κυβέρνηση, µε αίσθηση ευθύνης και 

ταυτόχρονα µε ρεαλιστική προσέγγιση του υπόψη θέµατος, σας υποβάλλουµε συνηµµένα 

πρόταση ισοδύναµου για τον «Προσδιορισµό του εισοδήµατος που αποκτάται από ατοµική αγροτική 

επιχειρηµατική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού». 

Η υπόψη πρόταση αποτελεί προϊόν ουσιαστικής συνεργασίας – διαβούλευσης µε παραγωγικές 

οργανώσεις τις περιοχής καθώς και όµορων περιοχών και αποτυπώνει, µε τεκµηριωµένο τρόπο για 

τα αντίστοιχα ζητήµατα, µία εφαρµόσιµη πολιτική για το σύνολο της χώρας. 

Οι επιπτώσεις από την πρότασή µας αυτή, όπως αποτυπώνονται συνοπτικά στο συνηµµένο 

κείµενο, θα είναι θετικές για τη βιώσιµη αύξηση των εσόδων του Κράτους καθώς και για την 

εφαρµογή ενός δίκαιου τρόπου φορολόγησης της αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η 

συνεισφορά της οποίας θα βαίνει αυξανόµενη τόσο για τα δηµόσια έσοδα όσο και για την 

ενίσχυση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας στην Ελληνική περιφέρεια – ύπαιθρο που 

αποτελεί υπόβαθρο παραγωγικής αξίας και οικονοµικής κινητικότητας. 
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∆ιατελώντας µε τιµή και εκτίµηση για το έργο σας, στο οποίο επιθυµούµε να συµβάλλουµε 

παραγωγικά,  

είµαστε στη διάθεση των αρµοδίων για παροχή διευκρινήσεων. 

 

 

 Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας 
 

 Καρυπίδης Θεόδωρος 

 

 
 
 

Συνηµµένα : Πρόταση ισοδύναµου αποτελέσµατος που αφορά στον «προσδιορισµό του εισοδήµατος 

που αποκτάται από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα και φορολόγηση 

αυτού» 


