ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ 3299/2004.
1. Θεσµικό πλαίσιο.
Αναπτυξιακός Νόµος 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/τ.Α΄/23-12-2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονοµική ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση».

Τροποποιήσεις νόµου
α. ΝΟΜΟΣ 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α΄/28-6-2006).
β. ΝΟΜΟΣ 3522/2006, άρθρο 37 (Φ.Ε.Κ. 276/τ.Α΄/22-12-2006)
γ. ΝΟΜΟΣ 3631/2008, άρθρο 7 (Φ.Ε.Κ. 6/τ.Α΄/29-1-2008)
δ. ΝΟΜΟΣ 3752/2009, άρθρα 3 και 4 (Φ.Ε.Κ. 40/τ.Α΄/4-3-2009)
ε. ΝΟΜΟΣ 3816/2010, άρθρο 10 (Φ.Ε.Κ. 5/τ. Α΄/6-1-2010)
στ. ΝΟΜΟΣ 3840/2010, άρθρο 13 (53/τ.Α΄/31-3-2010)

2. Ενισχυόµενες Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες.
Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες που ενισχύονται µε τα κίνητρα του αναπτυξιακού
νόµου 3299/2004 περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 παρ. 1 αυτού και αφορούν
κυρίως τους τοµείς :

α. Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τοµέα:

Εξόρυξη και θραύση βιοµηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών - επενδυτικά σχέδια
γεωργικών

επιχειρήσεων

κτηνοτροφικές

επιχειρήσεις

θερµοκηπιακού

τύπου

εσταυλισµένου

ή

και

βιολογικής

ηµιεσταυλισµένου

γεωργίας
τύπου

–

καθώς

αλιευτικές επιχειρήσεις (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας κλπ.

β. Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τοµέα :

Εξόρυξη,

επεξεργασία

και

εν

γένει

αξιοποίηση

βιοµηχανικών

ορυκτών

και

µεταλλευµάτων – κλάδοι της µεταποίησης, όπως ορίζεται στην Στατιστική Ταξινόµηση
των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας

(ΣΤΑΚΟ∆) - παραγωγή ηλεκτρισµού από

ήπιες µορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη
γεωθερµική και τη βιοµάζα - παραγωγή ή και τυποποίηση προϊόντων γεωγραφικής
ένδειξης (Π.Γ.Ε.) ή και προϊόντων προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.)
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εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα
λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκροτήµατα βιοµηχανικού χαρακτήρα, κλπ.

γ. Επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού:

Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών

αστέρων

(3*), πρώην Β' τάξης - εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών
ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης µετατροπή παραδοσιακών κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες -

ίδρυση, επέκταση,

εκσυγχρονισµός συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας – αξιοποίηση
ιαµατικών πηγών

κλπ.

δ. Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τοµέα :

Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας - δηµιουργία ευρυζωνικών δικτυακών
υποδοµών

και

συναφούς

εξοπλισµού

επικοινωνιακών και ευρυζωνικών

–

παροχή

καινοτοµικών

ηλεκτρονικών

υπηρεσιών ευρείας κλίµακας τα οποία βασίζονται

στην ευρυζωνική υποδοµή – Ανάπτυξη λογισµικού - παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά
προηγµένης τεχνολογίας - ίδρυση δηµόσιας χρήσης κλειστών σταθµών ιδιωτικής
χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων
καθώς και λεωφορείων, φορτηγών και βαρέων οχηµάτων ( 30 ) θέσεων, κλπ.

ε. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από τις επιχειρήσεις του πρωτογενή
τοµέα, του δευτερογενή και του τοµέα τουρισµού.

Σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος - εξοικονόµησης ενέργειας – αξιοποίησης
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας – ίδρυσης εργαστηρίων εφαρµοσµένης βιοµηχανικής ή
µεταλλευτικής ή ενεργειακής έρευνας – αναβάθµισης της ποιότητας των παραγόµενων
προϊόντων

–

παραγωγής

καινοτοµικών

προϊόντων

–

εναλλακτικής

διαχείρισης

συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.
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Συνοπτικός Πίνακας

Υπαγόµενες Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες
(άρθρο 3)


Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τοµέα (π.χ. γεωργικές &
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις).
εκµεταλλεύσεις).



Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τοµέα (π.χ. µεταποίηση,
µεταποίηση,
παραγωγή ηλεκτρισµού από ΑΠΕ).
ΑΠΕ).



Επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού (π.χ. ξενοδοξενοδοχειακές µονάδες,
µονάδες, µετατροπή παραδοσιακών σε ξενοδοχείο).
ξενοδοχείο).



Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τοµέα (π.χ. εφοδιαστική
αλυσίδα,
αλυσίδα, κλειστοί σταθµοί αυτοκινήτων).
αυτοκινήτων).



Ειδικά επενδυτικά σχέδια (π.χ. προστασία περιβάλλοντος,
περιβάλλοντος,
εξοικονόµηση ενέργειας,
,
παραγωγή
καινοτοµικών
προϊόντων
ενέργειας
ή υπηρεσιών).
).
υπηρεσιών

3. Παρεχόµενες Ενισχύσεις.

Είδη Ενισχύσεων
(άρθρο 1)

 Επιχορήγηση
 Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
 Φορολογική απαλλαγή
 Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης
από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης
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Οι παρεχόµενες ενισχύσεις προσδιορίζονται από τα άρθρα 2 (∆ιαίρεση της Επικράτειας σε
ζώνες

κινήτρων)

και

4

(ποσοστά

κινήτρων)

του

νόµου

3299/2004,

τα

οποία

τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 37 του νόµου 3522/2006, το άρθρο 7 του νόµου 3631/2008
και το άρθρο 3 του νόµου 3752/2009.

Ισχύων άρθρο 2
«1. ∆ιαίρεση της Επικράτειας. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, η
Επικράτεια κατανέµεται σε τρεις περιοχές ως εξής :
ΠΕΡΙΟΧΗ Α΄.
Περιλαµβάνει τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των
Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ) και των νησιών των Νοµών αυτών που
εντάσσονται στην Περιοχή Β΄.
ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας,
Μαγνησίας, Τρικάλων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων,
∆ωδεκανήσου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας,
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου,
Ρεθύµνου, Χανίων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής,
Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας), τους Νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς) καθώς και τους Νοµούς της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας).
ΠΕΡΙΟΧΗ Γ΄.
Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης (Καβάλας, ∆ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), τους Νοµούς της Περιφέρειας
Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας), τους Νοµούς της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάµου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας,
Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας) καθώς και τους Νοµούς της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας)».

Ποσοστά Ενισχύσεων
Αρχικό Ποσοστό Ενίσχυσης
Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της
δηµιουργούµενης απασχόλησης
Περιοχή Α΄ - Κατηγορία 1 -

20%

- Κατηγορία 2 -

15%

Περιοχή Β΄ - Κατηγορία 1 –

30%

- Κατηγορία 2 -

25%

Περιοχή Γ΄ - Κατηγορία 1 -

40%

- Κατηγορία 2 -

35%

Στα ποσοστά αυτά και για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις προστίθενται επιπλέον κίνητρα
σύµφωνα

µε

την

υπ΄

αριθµ.

33019/25-7-2007

κανονιστική

απόφαση,

όπως

τροποποιήθηκε.
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
• ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

= Ανάλογα την
περιοχή και το είδος του επενδυτικού
σχεδίου

• Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 25%
• ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ = η λήψη του

έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του
φορέα του επενδυτικού σχεδίου.
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4. Προϋποθέσεις και ∆ιαδικασία Έγκρισης των Επενδυτικών σχεδίων

Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τη
χορήγηση των ενισχύσεων
(άρθρο 5)
•Ελάχιστο κόστος επένδυσης : Ανάλογα µε το µέγεθος
της επιχείρησης που για τις πολύ µικρές ορίζεται στις
100.000 ευρώ.
•Νοµική µορφή επιχειρήσεων : οι υπαγόµενες
επιχειρήσεις οφείλουν, για επενδυτικά σχέδια ύψους
άνω των 200.000 ευρώ, να λειτουργούν µε τη µορφή
εµπορικής εταιρίας ή συνεταιρισµού.
•Ιδία συµµετοχή : Το 25% τουλάχιστον του επενδυτικού
κόστους.

- Έναρξη των επενδυτικών σχεδίων
Η έναρξη των επενδυτικών σχεδίων επιτρέπεται να γίνεται µετά την υποβολή στην
αρµόδια υπηρεσία της αίτησης υπαγωγής και των απαιτούµενων δικαιολογητικών µε
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αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή και δεν δεσµεύει την κρίση της Γνωµοδοτικής
Επιτροπής και της ∆ιοίκησης.
Η έναρξη των επενδυτικών σχεδίων πριν την υποβολή της ως άνω αίτησης
επιφέρει απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

● Η αναµόρφωση του κόστους επένδυσης δεν µπορεί να υπερβεί το 5%.
● Στην απόφαση υπαγωγής ορίζεται προθεσµία ολοκλήρωσης, η οποία δύναται να
παραταθεί κατ΄ ανώτατο όριο για δύο (2) έτη, υπό ορισµένες προϋποθέσεις.

-

Αρµόδιες υπηρεσίες υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.

Οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004
υποβάλλονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, ως εξής:

Σηµείωση. Με το άρθρο 10 του νόµου 3816/2010 «Ρύθµιση επιχειρηµατικών και
επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία
δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 6/τ. Α΄/26-12010), ανεστάλη, από 30-1-2010, η υποβολή των αιτήσεων των επενδυτικών
προτάσεων στις διατάξεις του νόµου 3299/2004

i.

Στη

∆ιεύθυνση

Ιδιωτικών

Επενδύσεων

του

Υπουργείου

Οικονοµίας

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

-

Αιτήσεις υπαγωγής ύψους άνω των 4.000.000 Ευρώ που πραγµατοποιούνται

στα

όρια της ∆ιοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Επενδύσεις ύψους άνω των 2.000.000 Ευρώ που πραγµατοποιούνται στην υπόλοιπη
Επικράτεια.
- Επίσης υποβάλλονται ανεξαρτήτως ύψους ορισµένες ειδικές επενδύσεις όπως :
η ίδρυση,

επέκταση και εκσυγχρονισµός των συνεδριακών κέντρων, των κέντρων

θαλασσοθεραπείας, των χιονοδροµικών

κέντρων, της αξιοποίησης ιαµατικών πηγών,

της δηµιουργίας τουριστικών λιµένων σκαφών αναψυχής (µαρίνες), της παραγωγής
ενέργειας σε µορφή θερµού νερού ή ατµού, της παραγωγής βιοκαυσίµων ή στερεών
καυσίµων από βιοµάζα, της παραγωγής ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας και
ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερµική και τη βιοµάζα,
της µετεγκατάστασης βυρσοδεψείων, της δηµιουργίας εµπορευµατικών σταθµών,
εµπορευµατικών κέντρων και διαµετακοµιστικών κέντρων, κλπ.
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ii. Στις ∆ιευθύνσεις Σχεδιασµού και ανάπτυξης των Περιφερειών υποβάλλονται
αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους µέχρι 2.000.000 Ευρώ που πραγµατοποιούνται
µέσα στα

όρια κάθε ∆ιοικητικής Περιφέρειας. Προκειµένου για την ∆ιοικητική

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύψους µέχρι 4.000.000 Ευρώ.

iii. στο Invest in Greece (Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε.) υποβάλλονται οι
αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους άνω των 15.000.000 Ευρώ καθώς και οι
επενδύσεις

ή επιχειρηµατικά σχέδια 3.000.000 Ευρώ

και άνω , εφόσον το 50%

τουλάχιστον της ίδιας συµµετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού.

iv.

Στην

Γενική

Γραµµατεία

Βιοµηχανίας

του

Υπουργείου

Οικονοµίας

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υποβάλλονται αιτήσεις υπαγωγής για επενδυτικά
σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου
φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από τη σύστασή τους) των
µεταποιητικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων.
Επίσης υποβάλλονται

επενδυτικά σχέδια εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά

φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία - επενδυτικά σχέδια παραγωγής
καινοτοµικών προϊόντων ή υπηρεσιών -

επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην

αναβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων ή και υπηρεσιών - επενδυτικά
σχέδια

βιοµηχανικών

ή

βιοτεχνικών

µονάδων

για

την

εναλλακτική

διαχείριση

συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή
πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά - επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία
εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας ή και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων,
δοκιµών ελέγχου και διακριβώσεων κλπ.
- ∆ικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής.
Ο καθορισµός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονοµικών στοιχείων για την
ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων µε τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δηµιουργούµενης
απασχόλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3299/2004, έγινε µε την υπ΄ αριθµ.
33017/25-7-2007 Υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε.

5. Καταβολή των Ενισχύσεων
α. Καταβολή της Επιχορήγησης
Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης (άρθρο 8, παρ. 1) πραγµατοποιείται σε δόσεις
ως εξής:
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i. Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά την υλοποίηση του 50% της
επένδυσης και µετά από πιστοποίηση του αρµόδιου ελέγχου ότι υλοποιήθηκε το τµήµα
αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συµµορφώθηκε µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
της απόφασης υπαγωγής.
ii. Το υπόλοιπο 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά την πιστοποίηση
της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από το
αρµόδιο όργανο.
iii. Παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόµενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης µε την
προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξηµένης κατά 10% από τράπεζα που
είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Η ανωτέρω

προκαταβολή

αποτελεί µέρος της συνολικά καταβαλλόµενης επιχορήγησης.
iv. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της
λειτουργίας γίνεται µετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται µαζί µε τα
απαιτούµενα παραστατικά στην αρµόδια υπηρεσία το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από
τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως αυτή ισχύει.

β. Καταβολή της επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Η επιδότηση πραγµατοποιείται µετά την εγκατάσταση του µισθωµένου εξοπλισµού στην
µονάδα.
Ποσό που ανέρχεται µέχρι το 50% της ενισχυόµενης δαπάνης µπορεί να καταβληθεί
µέχρι τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής ενώ
το υπόλοιπο καταβάλλεται εφόσον έχει πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης και η
έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας.

γ. Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους απασχόλησης.
Η επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης καταβάλλεται ανά εξάµηνο µετά από αίτηση
του επενδυτή.
Η επιχορήγηση καταβάλλεται µόνο για τις συνδεόµενες µε την επένδυση θέσεις
εργασίας.
Στο ίδιο άρθρο περιγράφεται και η διαδικασία της καταβολής της επιδότησης της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καθώς και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης
απασχόλησης.
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6. Έλεγχος Επενδύσεων.

Στα

επενδυτικά

σχέδια

που

υπάγονται

στις

διατάξεις

του

νόµου

3299/2004

πραγµατοποιούνται έλεγχοι, από Όργανα Ελέγχου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7
παρ. 17 του νόµου αυτού.

Οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται

- κατόπιν αίτησης του φορέα της επένδυσης και προκειµένου να θεµελιωθεί το δικαίωµα
καταβολής της α΄ δόσης της επιχορήγησης ή της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου
και της καταβολής του υπολοίπου της ενίσχυσης.
Ο καθορισµός των δικαιολογητικών και

των παραστατικών για τον έλεγχο των

επενδύσεων που ενισχύθηκαν µε τα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, έγινε µε την υπ΄
αριθµ. 48116/19-12-2005 Υπουργική απόφαση ενώ σχετικά έντυπα και λοιπά βοηθήµατα
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα για τον αναπτυξιακό νόµο.

- µε πρωτοβουλία της ∆ιοίκησης, τόσο κατά το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης όσο και
για το οριζόµενο διάστηµα των πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.
Συνήθως οι έλεγχοι αυτοί αφορούν εξακρίβωση της τήρησης των όρων του νόµου και της
απόφασης υπαγωγής από την ενισχυθείσα επιχείρηση.

7. Υποχρεώσεις Ενισχυόµενων Επιχειρήσεων – Συνέπειες µη τήρησης
Κυρώσεις.

Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις
διατάξεις του νόµου 3299/2004, ορίζονται στο άρθρο 10 του νόµου αυτού, ενώ στην
κάθε εγκριτική απόφαση περιλαµβάνονται τόσο οι γενικοί όροι του νοµικού κειµένου
όσο και ειδικοί όροι που διαφοροποιούνται ανάλογα τη ατοµική περίπτωση και
συναρτώνται µε το είδος του επενδυτικού σχεδίου, το µέγεθος της επιχείρησης κ.λπ.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Υποχρεώσεις Ενισχυόµενων
επιχειρήσεων – Κυρώσεις
• Η διάρκεια τήρησης των υποχρεώσεων είναι 5 έτη
-

από τη δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και
έναρξης λειτουργίας της επένδυσης.
επένδυσης.
Τήρηση των όρων υπαγωγής,
υπαγωγής,
Μη παύση της λειτουργίας της επιχείρησης
Μη διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας της
επένδυσης,
επένδυσης,
Μη πώληση των ενισχυθέντων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων,
στοιχείων,
Μίσθωση επένδυσης κατόπιν έγκρισης του φορέα
υπαγωγής
18

8. Κίνητρο Φορολογικής απαλλαγής
Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής
υποβάλλουν µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης αίτηση στην αρµόδια ∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ. ), µε την οποία ζητούν έλεγχο της πραγµατοποιηθείσας
παραγωγικής επένδυσης ( δεν προβλέπεται δηλαδή αρχική αίτηση υπαγωγής ).
Με την αίτηση συνυποβάλλεται κατάσταση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά όλες οι
δαπάνες και τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία που αναφέρονται στην πραγµατοποιηθείσα
παραγωγική επένδυση και η υλοποίησή τους άρχισε µετά τις 23-2-2005.
Μετά την υποβολή

των σχετικών

δικαιολογητικών και το αργότερο µέχρι τέλους του

οικείου οικονοµικού έτους, η αρµόδια για τον φορολογικό έλεγχο υπηρεσία υποχρεούται να
προβεί στον έλεγχο των πραγµατοποιηθεισών επενδύσεων και θα διαπιστώσει την τήρηση
των όρων και των προϋποθέσεων του Ν. 3299/2004.

9. Συγχρηµατοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων νόµου 3299/2004.

Ο νόµος 3299/2004 αποτελεί καθεστώς κινήτρων προς ιδιωτικές επενδύσεις και οι διατάξεις
τους είναι συµβατές µε τη Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κρατικές
Ενισχύσεις.
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Παρέχει ενισχύσεις για επενδυτικά σχέδια που το αντικείµενο τους καλύπτει όλους τους
τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας.

Ορισµένα επενδυτικά σχέδια µετά την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόµου 3299/2004,
δύνανται να εντάσσονται σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013.

Σχετική ∆ιάταξη : Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 7 εδ. α του νόµου 3299/2004, όπως
ισχύει, «Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι
επιχορηγήσεις του µισθολογικού κόστους της απασχόλησης καταβάλλονται µε βάση τις
διατάξεις του παρόντος, καλύπτονται από τον προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων στον
οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόµενη δαπάνη για κάθε οικονοµικό έτος ή/και από
Κοινοτικά κονδύλια».

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν, 3299/2004 ΠΟΥ
ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ
Ε.Σ.Π.Α.

Για την επιλογή των επενδύσεων του Ν. 3299/2004 που εντάσσονται στα επιχειρησιακά
προγράµµατα του ΕΣΠΑ, στο πλαίσια των εκχωρούµενων ποσών, τα εγκεκριµένα από την
Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια:

•

Συµβολή

της

πράξης

στην

επίτευξη

των

στόχων

του

αντίστοιχου

άξονα

προτεραιότητας
•

Συµβατότητα µε το κοινοτικό δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων και ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων και

•

Ικανοποίηση των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.3299/2004 (ΦΕΚ/350/Β/17.3.2005)

τα οποία εξειδικεύονται ως εξής:

Α. Κριτήρια Αποκλεισµού



Συµβατότητα µε και συµβολή στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Αποκλείονται τα επενδυτικά σχέδια που δεν είναι συµβατά και δεν συµβάλουν στους
στόχους του Ε.Π. ειδικότητα του Άξονα για τον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα ποσά


Κριτήρια διαχωρισµού ∆ιαρθρωτικών Ταµείων
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Αποκλείονται τα επενδυτικά σχέδια που χρηµατοδοτούνται από άλλα Ταµεία εκτός ΕΤΠΑ
(π.χ. σχέδια εµπίπτοντα στα κριτήρια ∆ιαχωρισµού του ΕΓΤΠΕ).


Ωριµότητα επενδυτικού σχεδίου

Αποκλείονται επενδυτικά σχέδια τα οποία δεν θεωρούνται ώριµα και δεν υπάρχει επαρκής
βεβαιότητα για την ολοκλήρωσή τους εντός της προγραµµατικής περιόδου σύµφωνα µε τις
δεσµεύσεις του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας. Ενδεικτικό ωριµότητας αποτελεί η
έναρξη εργασιών καθώς και η είσπραξη τµήµατος της ενίσχυσης.

Β. Κριτήρια Κατάταξης

Η κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων για την ένταξή τους σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα
του ΕΣΠΑ γίνεται ως εξής

Τα εν δυνάµει επιλέξιµα για ένταξη επενδυτικά σχέδια µετά την εφαρµογή των κριτηρίων
της κατηγορίας Α κατατάσσονται σε 3 οµάδες µε βάσει το εγκεκριµένο ύψος της ενίσχυσης

Με σκοπό να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ σηµαντικά επενδυτικά σχέδια τα οποία εξυπηρετούν
τους σκοπούς το Επενδυτικού Νόµου η επιλογή γίνεται ως εξής

Τα εν δυνάµει επιλέξιµα για ένταξη επενδυτικά σχέδια µε βάσει το εγκεκριµένο ύψος της
επιχορήγησης κατατάσσονται σε 4 οµάδες.

1η Οµάδα : Εγκεκριµένη Ενίσχυσης από 5.000.000 € και άνω
2η Οµάδα : Εγκεκριµένη Ενίσχυσης από 1.000.000 € και άνω
3η Οµάδα Εγκεκριµένη Ενίσχυση µεγαλύτερη από 500.000 € έως 1.000.000 €
4η Οµάδα Εγκεκριµένη Ενίσχυση έως 500.000

Σε κάθε οµάδα τα επενδυτικά σχέδια ταξινοµούνται µε βάσει τη βαθµολογία στα κριτήρια
του Επενδυτικού Νόµου.

Η προτεραιότητα ένταξης µέχρι την κάλυψη του εκχωρούµενου ποσού, καθορίζεται από την
Οµάδα (προηγούνται οι επενδύσεις της Οµάδας 1 έναντι της Οµάδας 2 κλπ) και µέσα σε
κάθε Οµάδα από την Βαθµολογία στα κριτήρια του Επενδυτικού Νόµου.

Γ. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια

Για επενδυτικά σχέδια που εµπίπτουν στην κατηγορία των «µεγάλων έργων», θα
προηγείται σύµφωνη γνώµη της ∆Α.
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∆. Περίοδος Εκλεξιµότητας δαπανών

Ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης και έκδοσης της απόφασης υπαγωγής
επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση είναι οι δαπάνες που τιµολογ’ηθηκαν και καταβλήθηκαν
από τον δικαιούχο µετά την 1/1/2007

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ

ΣΧΕ∆ΙΑ

3299/2004,

ΘΑ

ΠΟΥ

ΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΗΧΘΗΣΑΝ

ΣΤΙΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΟΥΝ

ΤΩΝ

ΟΠΟΙΩΝ

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΠΟ

ΤΟΥ

ΤΑ
Ν.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α.

Σχετική ∆ιάταξη : Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 7 εδ. β του νόµου 3299/2004, όπως
ισχύει,

«Στην

περίπτωση

της

συγχρηµατοδότησης

της

επένδυσης

ή

της

χρηµατοδότησης αυτής αποκλειστικά από Κοινοτικά κονδύλια γνωστοποιείται αυτό στο
φορέα της επένδυσης, ο οποίος οφείλει να τηρεί τις οριζόµενες από την Κοινοτική
νοµοθεσία διαδικαστικές προϋποθέσεις καταβολής της επιχορήγησης».

Οι δικαιούχοι χρηµατοδοτήσεων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του
Εθνικού

Στρατηγικού

Πλαισίου

Αναφοράς

2007-2013

(συγχρηµατοδοτούµενα

έργα)

υποχρεούνται, πέραν των οριζοµένων στο θεσµικό πλαίσιο του νόµου 3299/2004 και στην
απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού τους σχεδίου, και για τα ακόλουθα :

α. την τοποθέτηση διαφηµιστικής πινακίδας στο εργοτάξιο του έργου κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Στη διαφηµιστική πινακίδα, η τοποθέτηση της οποίας
εντάσσεται στα προβλεπόµενα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας για το κοινό, σύµφωνα
µε τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006, περιλαµβάνονται το έµβληµα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύµφωνα µε τα πρότυπα γραφιστικής παρουσίασης που ορίζονται στο
Παράρτηµα I του Κανονισµού,), αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι πληροφορίες αυτές καταλαµβάνουν τουλάχιστον το
25% της πινακίδας.
Επίσης στην πινακίδα περιλαµβάνονται το λογότυπο του

ΕΣΠΑ 2007-2013, η αναφορά

στην ονοµασία του έργου και στοιχεία του προϋπολογισµού της συγκεκριµένης επένδυσης .
Συνηµµένα διαβιβάζεται υπόδειγµα διαφηµιστικής πινακίδας.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η διαφηµιστική πινακίδα αντικαθίσταται από τη µόνιµη
επεξηγηµατική πινακίδα που αναφέρεται στην παράγραφο β.

β. την τοποθέτηση ευδιάκριτης και ευµεγέθους µόνιµης επεξηγηµατικής πινακίδας µετά την
ολοκλήρωση του έργου (το αργότερο έξι µήνες µετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης
και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης). Στην επεξηγηµατική πινακίδα, η
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τοποθέτηση της οποίας εντάσσεται στα προβλεπόµενα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας
για

το κοινό,

σύµφωνα

µε

τα

άρθρα

8

και

9

του

Κανονισµού (ΕΚ)

1828/2006,

περιλαµβάνονται το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύµφωνα µε τα πρότυπα
γραφιστικής παρουσίασης που ορίζονται στο Παράρτηµα I του Κανονισµού,), αναφορά στην
Ευρωπαϊκή

Ένωση

και

στο

Ευρωπαϊκό

Ταµείο

Περιφερειακής

Ανάπτυξης.

Οι

πληροφορίες αυτές καταλαµβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.
Επίσης στην πινακίδα περιλαµβάνονται το λογότυπο του

ΕΣΠΑ 2007-2013, η αναφορά

στον τύπο του έργου και στην ονοµασία του έργου.
Το υλικό κατασκευής της επεξηγηµατικής πινακίδας καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης θα
πρέπει να διασφαλίζουν την µόνιµη εγκατάστασή της.
Σηµειώνουµε ότι το µέγεθος των ως άνω πινακίδων πρέπει να ανταποκρίνεται στο µέγεθος και
στη σηµασία του έργου.
γ. την αποδοχή όλων των προβλεπόµενων από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου επιτόπιων
ελέγχων

και επιθεωρήσεων από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που
ζητούνται.
δ. την τήρηση όλων των δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά µε το επενδυτικό σχέδιο
(τιµολόγια, λογιστικά βιβλία, άδειες, εγκρίσεις κλπ), που συγχρηµατοδοτήθηκε, για διάστηµα
δέκα ετών µετά την ολοκλήρωση του σχεδίου και τουλάχιστον µέχρι το τέλος του 2020
ανεξάρτητα από την άρση της σχετικής υποχρέωσης που ενδεχοµένως προκύπτει από την
εφαρµογή φορολογικών διατάξεων.
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