Νέος Αναπτυξιακός Νόµος 4399/2016:
«Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή
και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις»

Περίληψη βασικών διατάξεων
Ο νέος αναπτυξιακός νόµος (ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016) θέτει το πλαίσιο για την επίτευξη ανάπτυξης, µέσω της καθιέρωσης ειδικών
κατηγοριών ενίσχυσης που θα προάγουν την εξωστρέφεια, την καινοτοµία, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, την υψηλή
προστιθέµενη αξία, την ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών πρωτοβουλιών, την ενθάρρυνση συγχωνεύσεων και την
ενίσχυση λιγότερο ευνοηµένων περιοχών της χώρας.
Κύριοι σκοποί του Νέου Αναπτυξιακού
Νόµου
• Η προαγωγή της ισορροπηµένης
ανάπτυξης µε σεβασµό στους
περιβαλλοντικούς πόρους
• Η υποστήριξη των λιγότερο ευνοηµένων
περιοχών της χώρας
• Η αύξηση της απασχόλησης
• Η βελτίωση της συνεργασίας και η
αύξηση του µέσου µεγέθους των
επιχειρήσεων
• Η τεχνολογική αναβάθµιση
• Η διαµόρφωση µιας νέας εξωστρεφούς
εθνικής ταυτότητας
• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
• Η παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων
• Η εξοικονόµηση φυσικών πόρων
• Η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών
• Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων
• Η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της
χώρας στο ∆ιεθνή Καταµερισµό
Εργασίας

∆ικαιούχοι των υπαγόµενων επενδυτικών σχεδίων
Με το νέο νόµο γίνεται προσπάθεια να να περιληφθούν όλες οι δυνατές
επιχειρηµατικές µορφές, εφόσον είναι εγκατεστηµένες ή έχουν υποκατάστηµα στην
Ελλάδα, µεταξύ των οποίων είναι:
Οι εµπορικές εταιρείες
Οι ατοµικές επιχειρήσεις
Οι συνεταιρισµοί
Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι Οµάδες Παραγωγών, οι Αγροτικοί
Συνεταιρισµοί και οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις του.
• ∆ηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις στις οποίες, δεν έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση
δηµόσιου σκοπού, δεν έχουν µονοπωλιακό χαρακτήρα και δεν επιχορηγούνται από
το δηµόσιο για το διάστηµα τήρησης των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων .
• Οι κοινοπραξίες, εφόσον είναι καταχωρηµένες στο ΓΕΜΗ
• Οι υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις
διαδικασίες δηµοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
•
•
•
•

Οι επιχειρήσεις που σύµφωνα µε τα ανωτέρω υπάγονται στα καθεστώτα
ενίσχυσης και εφόσον το επιλέξιµο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει
τις 500.000 ευρώ, υποχρεούνται να λάβουν τη νοµική µορφή εµπορικής
εταιρείας ή συνεταιρισµού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
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Περίληψη βασικών διατάξεων
Είδη Ενισχύσεων
1. Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των κερδών
προ φόρου, η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των
ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή ποσοστό επί της
αξίας του νέου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού που αποκτάται
µε χρηµατοδοτική µίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεµατικό
2. Επιχορήγηση από το ∆ηµόσιο για την κάλυψη ποσοστού των
ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
3. Επιδότηση για την κάλυψη από το ∆ηµόσιο τµήµατος των
καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούριου
µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, η οποία προσδιορίζεται ως
ποσοστό επί της αξίας αυτών. Η εν λόγω επιδότηση δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα επτά έτη.
4. Χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού κινδύνου µέσω ταµείου
συµµετοχών, σύµφωνα µε το Άρθρο 21 του Γενικού Απαλλακτικού
Κανόνα – Γ.Α.Κ.)
5. Επιδότηση από το ∆ηµόσιο για την κάλυψη µέρους του
µισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που συνδέονται µε
το επιχειρηµατικό σχέδιο και δε λαµβάνουν άλλη κρατική ενίσχυση
6. Σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή διατήρηση
του φορολογικού συντελεστή που ισχύει την ηµεροµηνία αίτησης
υπαγωγής για τα επόµενα δώδεκα χρόνια από την ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου.

∆εν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται:
• Οι προβληµατικές επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 του Γενικού Απαλλακτικού Κανόνα – Γ.Α.Κ.)
• Οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προβεί σε παύση της
ίδιας ή παρεµφερούς δραστηριότητας εντός του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου κατά τη διετία πριν
την υποβολή της αίτησης για περιφερειακή επενδυτική
ενίσχυση
• Οι επιχειρήσεις που κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης για ενίσχυση έχουν προγραµµατίσει να
προβούν σε παύση της δραστηριότητας εντός δύο
ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού στοιχείου.
• Οι επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που
πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία και για
λογαριασµό του ∆ηµοσίου από ιδιώτη.

Ελάχιστο ύψος ενισχύσεων
Μεγάλες επιχειρήσεις

500,000 €

Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί και clusters

250,000 €

Μικρές επιχειρήσεις

150,000 €

Πολύ µικρές επιχειρήσεις
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,
Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, Οµάδες Παραγωγών
και Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις

100,000 €

50,000 €
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Περίληψη βασικών διατάξεων
Αίτηση υπαγωγής, αξιολόγηση και έλεγχος
1. ∆ιαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής
Όλες οι διαδικασίες διενεργούνται υποχρεωτικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργίου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής:
α) Επενδυτικά σχέδια επιλέξιµου ύψους έως και 3.000.000 €, υποβάλλονται στις ∆ιευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού όλων
των περιφερειών της χώρας.
β) Επενδυτικά σχέδια επιλέξιµου ύψους άνω των 3.000.000 € που υλοποιούνται στις Περιφέρειες ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας
και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
γ) όλα τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας
2. Παράβολο

3. ∆ιαδικασία αξιολόγησης

4. Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

Για την υποβολή επενδυτικού σχεδίου
απαιτείται παράβολο 0,005 του
επιλέξιµου ύψους του επενδυτικού
σχεδίου, το οποίο δεν µπορεί να είναι
κατώτερο των 300 ευρώ και ανώτερο
των 5.000 ευρώ.

Η αξιολόγηση της αίτησης θα διενεργείται
από έναν αξιολογητή, ο οποίος θα
επιλέγεται από το οικείο Μητρώο του
άρθρου 24 µε τυχαία ηλεκτρονική επιλογή.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται
στα καθεστώτα ενισχύσεων ελέγχονται
κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους,
κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης και για την τήρηση των
µακροχρόνιων υποχρεώσεών τους.

Για επενδύσεις µείζονος µεγέθους, το
παράβολο ορίζεται στο 0,001 του
επιλέξιµου ύψους του επενδυτικού
σχεδίου και δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα 50.000 ευρώ.

Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης ελέγχεται
από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Επενδυτικών σχεδίων.
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