
 
                                                                                                           
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  
Θέμα: «Εγχώρια παραγωγή κρέατος-γάλατος, προβλήματα λόγω ΦΠΑ και προτάσεις» 
 

Η  κτηνοτροφία  αντιμετωπίζει προβλήματα, που θίγουν κατά κύριο λόγο την εγχώρια 
παραγωγή. Αυτά, πλην των οριζοντίων μέτρων που αφορούν όλους τους πολίτες-
εταιρίες, οφείλονται  ιδίως στα δύο επίπεδα ΦΠΑ το 13% και 24%, που αναφέρονται 
σε όλο το πλέγμα των σχετικών με τη κτηνοτροφία δραστηριοτήτων. 

Οι λύσεις που θα προταθούν από τα συναρμόδια Υπουργεία, πρέπει να 
οριστικοποιηθούν γρήγορα γιατί οι κτηνοτρόφοι αγοράζουν τον μεγαλύτερο όγκο των 
εφοδίων τους (με ΦΠΑ =24%) τον Ιούνιο- Ιούλιο. Η εικόνα που παρουσιάζεται είναι 
η ακόλουθη: 

 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

Περιγραφή της κατάστασης: 

• Πώληση ζωντανού από τον κτηνοτρόφο (παραγόμενου ζώου στην εγχώρια 
αγορά), στον έμπορο με ΦΠΑ=24% 

• Πώληση ζωντανού εισαγόμενου ζώου σε Έλληνα έμπορο με ΦΠΑ= 0% 

1ο πρόβλημα: Η μεγάλη διαφορά του ΦΠΑ. 

• Υπηρεσία που παρέχεται από το σφαγείο και τον μεταφορέα πληρώνεται 
υποχρεωτικά από τον κτηνοτρόφο με ΦΠΑ = 24%. Αυτός κατόπιν το 
σφαγμένο ζώο το πουλά στον έμπορο με ΦΠΑ=13% 

• Ζωοτροφές   επιβαρύνονται με ΦΠΑ =24% 

2ο πρόβλημα. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο εγχώριος παραγωγός πλήρωσε 
τις ζωοτροφές, τη σφαγή και μεταφορά του ζώου με ΦΠΑ 24% και πουλά το 
σφαγμένο ζώο με ΦΠΑ = 13%. Ο εισαγωγέας πουλά το σφαγμένο ζώο, με 
ΦΠΑ=13%, χωρίς να έχει επωμισθεί όλα τα ανωτέρω. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Το ΦΠΑ = 24% στα σφαγεία και τις άλλες υπηρεσίες, προκαλεί προβλήματα 
σε συνδυασμό με το ΦΠΑ=13% της πώλησης του σφραγισθέντος ζώου.  

2. Το ΦΠΑ = 24% στα εφόδια προκαλεί επίσης εισαγωγές από Βουλγαρία και 
εύλογη εξαγωγή χρημάτων, λόγω χαμηλού ΦΠΑ εκεί. 

3. Οι εισαγωγές σφαγιασθέντων κρεάτων είναι πιο ανταγωνιστικές των 
εγχωρίων, εξέλιξη που οδηγεί στη συρρίκνωση της εγχώριας παραγωγής, η 
οποία αντιμετωπίζει ακριβές υπηρεσίες και ζωοτροφές. 



 
 

 

ΛΥΣΕΙΣ 

1- Να μειωθούν όλα στο 13% (σφαγείο, εφόδια) γιατί δημιουργείται πιστωτικό 
ΦΠΑ που δεν αποδίδεται έγκαιρα, παρά τα του αντιθέτου προβλεπόμενα. 
Επίσης, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η όποια επιστροφή του ΦΠΑ δε 
θα προϋποθέτει τον έλεγχο της εταιρίας. Έλεγχος θα αποσυνδεθεί από τον 
χρόνο επιστροφής χρημάτων, λόγω επιστροφής ΦΠΑ. Αυτός, θα γίνεται όταν 
οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες. Οπότε η επιστροφή του ΦΠΑ θα δίνεται χωρίς 
προϋποθέσεις. Η καθυστέρηση μειώνει δραστικά το κεφάλαιο κίνησης των 
κτηνοτρόφων.  
 

2- Να συμψηφίζεται το ΦΠΑ με άλλες υποχρεώσεις άμεσα (γενικευμένος 
συμψηφισμός). Αυτό, θα λύσει πολλά προβλήματα ρευστότητας των 
παραγωγών. Μπορεί πιλοτικά το συγκεκριμένο μέτρο να αρχίσει από την 
κτηνοτροφία. 
 

3- Να προταθεί, στο βαθμό που είναι δυνατόν, ενιαίος ΦΠΑ στο 18-19% (ως 
μέσος όρος των δυο συντελεστών ΦΠΑ) για όλα (υπηρεσίες σφαγείων, 
ζωοτροφές και αγοροπωλησίες ζώων ζώντων ή μη). 

 

ΓΑΛΑ 

Ανάλογα προβλήματα παρουσιάζονται και στην παραγωγή γάλατος. Ειδικότερα, 

Περιγραφή της κατάστασης: 

• Τιμή πώλησης γάλατος (νωπού) από κτηνοτροφική μονάδα στη βιομηχανία, 
με ΦΠΑ= 13% 

• Αγορές προμηθειών επεξεργασμένων υλικών (ζωοτροφών, άχυρο, σπασμένο 
καλαμπόκι κ.λπ.)   ΦΠΑ = 24% 

• Αγορές προμηθειών μη επεξεργασμένων υλικών (σιτάρι, καλαμπόκι, φάρμακα 
κ.λπ.) ΦΠΑ 13%.  Αυτές όμως είναι μόνο το 5-10% των συνολικών 
προμηθειών.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1- Πολυπλοκότητα, λόγω διαφοράς προμηθειών στο ΦΠΑ. 
2- Πιστωτικός ΦΠΑ, όπως και στα κρέατα, ο οποίος όμως δεν αποδίδεται 

έγκαιρα, με συνέπεια να μειώνεται το κεφάλαιο κίνησης των κτηνοτρόφων. 
3- Αν υπήρχε συμψηφισμός χρεών-υποχρεώσεων στο Δημόσιο, τότε το 

πρόβλημα κι εδώ θα ήταν μικρότερο. 
 

ΛΥΣΕΙΣ 



 
 

Ίδιες με τις ανωτέρω των κρεάτων. 

 

       


