Στα πλαίσια ψήφισης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 (ΦΕΚ 117Α) «Θεσμικό πλαίσιο για τη
σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική
ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε για τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω νόμο και αφορούν σε
τροποποιήσεις σχετικών άρθρων των προηγούμενων Αναπτυξιακών Νόμων 3299/04 και 3908/11 για
την ολοκλήρωση και αποπληρωμή των έργων.
Συνοπτικά σας παραθέτουμε τα εξής:
1. Παράταση τελικής προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων Ν.3299/04
Παρατείνεται η τελική προθεσμία ολοκλήρωσης:
I.
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, των επενδυτικών σχεδίων που η ημερομηνία ολοκλήρωσής τους
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το
50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης
παρατείνεται για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.
II.
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 των επενδυτικών σχεδίων που η ημερομηνία ολοκλήρωσής τους
λήγει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί,
αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία
ολοκλήρωσης παρατείνεται για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.
Για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου
απαιτείται η υποβολή, έως τις 30 Ιουνίου 2017, από το Φορέα του επενδυτικού σχεδίου υπεύθυνης
δήλωσης συνοδευόμενης από συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρωμών για το
έργο. Η δήλωση αυτή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση υποβολής αιτήματος ελέγχου για την
πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης στην περίπτωση αιτήματος καταβολής του 50%
της επιχορήγησης ή επιστροφής κατατεθείσας στην αρμόδια Υπηρεσία εγγυητικής επιστολής.
Σε περίπτωση χρήσης της ανωτέρω παράτασης δεν ισχύει η διετής παράταση εφόσον υλοποιηθεί το
50% του έργου (παρ. 5, άρθρο 5, Ν. 3299/04)
Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των οποίων οι Φορείς έχουν επιλέξει το είδος της
ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του παρόντος νόμου δεν δύναται να παραταθεί πέραν της 31ης
Δεκεμβρίου 2016.
2. Παράταση αρχικής προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων Ν.3908/11
Παρατείνεται η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης:
I.
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει
εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 και
II.
μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει
εκδοθεί εντός των ετών 2013 και 2014.
Υπάρχει η δυνατότητα διετούς παράτασης εφόσον έχει πραγματοποιηθεί το 50% του εγκεκριμένου
έργου και η υποβολή του σχετικού αιτήματος πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 6 μηνών από την
αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης.(παρ. 2, άρθρο 8, Π.Δ. 33/11).

3. Καταβολή ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια του Ν.3299/04 και του Ν. 3908/11
Το ποσό της επιχορήγησης, όπως καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής, καταβάλλεται σε επτά (7)
δόσεις ως εξής:
• Η πρώτη δόση που ισούται με το 1/7 της προβλεπόμενης επιχορήγησης καταβάλλεται με την
υποβολή του αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού
σχεδίου.
• Η δεύτερη δόση, ισόποση με την πρώτη, καταβάλλεται με την υποβολή αιτήματος ελέγχου για την
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
• Η τρίτη δόση, ισόποση με τις δύο προηγούμενες δόσεις, καταβάλλεται με την έκδοση της
απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
• Το υπολειπόμενο ποσό της επιχορήγησης, καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ισόποσες ετήσιες δόσεις
από το επόμενο έτος μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης.
Με απόφαση του Υπουργού μπορούν να συγχωνευθούν η 5η, η 6η και η 7η δόση εφόσον το πόσο της
επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τις 500.000,00 Ευρώ.
Εφόσον το πόσο της ενίσχυσης στην ολοκλήρωση είναι μικρότερο των 20.000,00 Ευρώ καταβάλλεται
άπαξ ή συγχωνεύεται με την προηγουμένη δόση.
Η τυχόν ληφθείσα προκαταβολή ή πρώτη δόση του 50% της επιχορήγησης του έργου αναλογεί πλέον
στα 2/7 της συνολικής επιχορήγησης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Το υπολειπόμενο πόσο
καταβάλλεται σε 5 ισόποσες δόσεις αρχόμενης από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.
4. Καθορισμός παράβολων αιτημάτων ελέγχου για τα επενδυτικά σχέδια του Ν.3299/04 και του Ν.
3908/11
Για την υποβολή αιτήματος ελέγχου επενδυτικών σχεδίων είτε για την πιστοποίηση του 50% του
κόστους της επένδυσης είτε και για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, απαιτείται παράβολο που
ορίζεται στο 0,5‰ του ύψους των επενδυτικών σχεδίων μέχρι των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000)
ευρώ και στο 0,2‰ για το επιπλέον ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. Σε κάθε
περίπτωση το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ.
5. Διαδικασία ολοκλήρωσης
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Τα επενδυτικά σχεδία σχέδια του Ν. 3299/04 και Ν. 3908/11 μπορούν να ολοκληρωθούν εφόσον:
• Δεν επέρχεται αύξηση του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού
της ενίσχυσης.
• Η αύξηση του κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υπερβαίνει το 10% σταθμισμένη στο
σύνολο του εγκεκριμένου κόστους της επένδυσης, και ως τον διπλασιασμό του εγκεκριμένου
κόστος της κατηγορίας. (π.χ. αν οι εγκεκριμένες κτηριακές δαπάνες είναι 300.000,00 Ευρώ και
το συνολικό επενδυτικό σχέδιο είναι προϋπολογισμού 2.500.000,00 Ευρώ οι κτιριακές δαπάνες
μπορούν αν ανέλθουν μέχρι 550.000,00 Ευρώ)
• Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιμέρους κατηγοριών δαπανών (π.χ. κτιριακά
ποσοστό 60% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου)
• Δεν επιτρέπεται η μεταφορά των δαπανών στην κατηγορία στην κατηγορία μελετών και
αμοιβών συμβούλων

Ουσιώδης διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικειμένου εγκρίνονται από την υπηρεσία μετά από αίτημα
τροποποίησης του φορέα για το οποίο απαιτείται παράβολο που ορίζεται ως το ένα τρίτο του αρχικού
καταβληθέντος παραβόλου, (ήτοι του παραβόλου που καταβλήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου).
Επίσης, αίτημα τροποποίησης μπορεί να υποβληθεί για: α) την τροποποίηση του τρόπου κάλυψης της
ιδίας συμμετοχής, β) την αλλαγή επένδυσης leasing με συμβατική επένδυση, γ) την αλλαγή του φορέα
της επένδυσης και δ) την εκμίσθωσης της επένδυσης.
Λοιπές διατάξεις που αφορούν σε τροποποίηση του Ν.3299/04 και του 3908/11
• Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγκριτικής πράξης δανείου για τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια
στον Ν.3908/2011.
• Για την χορήγηση προκαταβολής, που αναλογεί στο 1/7 της επιχορήγησης, δεν απαιτείται η
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου πλέον υποβάλει στο ΠΣΚΕ
υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από αναλυτική κατάσταση των παραστατικών δαπανών
• Σύνολό ή τμήμα της επιχορήγησης μπορεί να καταβληθεί με τη μορφή της ενίσχυσης της
φορολογικής απαλλαγής. Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής που χορηγείται κατά ‘έτος δεν
δύναται να υπερβαίνει το 20% του πόσου της επιχορήγησης. Η διάταξη αυτή δεν αφορά σε
περιπτώσεις εκχώρησης της επιχορήγησης σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
• Καταργείται ο ειδικός όρος της απόφασης υπαγωγής περί μηδενισμού αρνητικού κεφαλαίου
κίνησης εφόσον η επένδυση έχει ολοκληρωθεί εμπροθέσμως, λειτουργεί παραγωγικά και έχουν
δημιουργηθεί όλες οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας.
• Γνωστοποίηση εντός διμήνου σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας, της εταιρικής σύνθεσης, της
νομικής μορφής της έδρας ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας.

