ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
4399/2016
ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Επιχορήγηση οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο
χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών
του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών
•
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης οποία συνίσταται στην κάλυψη
από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής
μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού
και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας
απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η
επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
επτά (7) έτη
•
Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την
καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου
κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το
σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αναιρουμένου του φόρου
του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που
διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της
φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των
ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του 17
καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με
χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό
•
Επιδότηση του κόστους της δημιουργημένης απασχόλησης, η οποία
συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού
κόστους (άρθρο 2, παρ. 31 Γ.Α.Κ.) των νέων θέσεων εργασίας που
δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν
λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση,
Όλες οι παραπάνω μορφές ενισχύσεων παρέχονται υπό προϋποθέσεις
μεμονωμένα ή συνδυαστικά ανάλογα με την προκήρυξη των επιμέρους
καθεστώτων ενισχύσεων των νόμων
•

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Επιλέξιμες για ενίσχυση από τα καθεστώτα του νόμου είναι
οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (δηλαδή
επιχειρήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 50 άτομα πλήρους
απασχόλησης και τα 10 εκατ. € κύκλο εργασιών ή σύνολο
ενεργητικού), είτε νέες, είτε υπό ίδρυση, είτε υφιστάμενες
που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην
Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: ατομική
επιχείρηση, εμπορική εταιρεία, συνεταιρισμός, κοινωνικές
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Αγροτικοί συνεταιρισμοί,
Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν.
4384/2016.
Οι υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την
υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες
δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του
επενδυτικού σχεδίου.
Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με
την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ.
Δημόσιες ή δημοτικές επιχειρήσεις υπό προϋποθέσεις
εφόσον:
αα)δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού
ββ)Δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς
η προσφορά υπηρεσιών
γγ)Δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους
για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων
του άρθρου 21.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το
μέγεθος του φορέα ήτοι:
α) για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό πενήντα
χιλιάδων (150.000) ευρώ
β) για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ.
γ) για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ)
και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τις Αγροτικές Εταιρικές
Συμπράξεις στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος νόμου, θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής
επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•
Δημιουργία νέας μονάδας.
•
Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
•
Διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι
επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ
νέου, όπως έχει καταγραφεί στον προηγούμενο της έναρξης εργασιών της επένδυσης, οικονομικό έτος.
•
Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες
υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια τριών (3)
προηγούμενων ετών.
•
Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται
από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, αποκλειόμενης της απλής εξαγοράς των μετοχών της επιχείρησης.

nt0352 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

Σελίδα 1 από 6

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική
χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, στήριξη ή
παροχή. Η συμμετοχή του φορέα στο ενισχυόμενο κόστος συμβατικής επένδυσης υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών
αυτού, αφού αφαιρεθεί το ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα, και μπορεί να καλύπτεται
με τους ακόλουθους τρόπους:
•
με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα της επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές σε μετρητά των
εταίρων
•
με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων
φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
•
με την ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, τα οποία στην περίπτωση αυτή
δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση τριών ετών, προκειμένου για μικρές
ή πολύ μικρές, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης
•
με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (που αφορούν αποκλειστικά γήπεδα, κτίρια, και μηχανολογικό
εξοπλισμό,) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης
•
με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη
εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α. Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
Α1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:
1. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων
και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών
ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περίπτωσης
β' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 και στο 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης γγ' της
περίπτωσης α' της παραγράφου 4.
2. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους
των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση.
3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών
εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Μεταφορικά μέσα που
κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.
4. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται
η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα
του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
5. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Α2. Επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:
1. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών,
τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων
οργάνωσης της επιχείρησης.
Α3. Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.
ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Στο παρόν καθεστώς, το ποσοστό επιχορήγησης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 ορίζεται στο 100% για επενδυτικά σχέδια που
πληρούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Είναι εξωστρεφείς πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις: ως τέτοιες ορίζονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την
2. εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά
μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
3. Είναι καινοτόμες πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις. Καινοτόμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις , των οποίων οι δαπάνες έρευνας και
ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για ένα (1) τουλάχιστον έτος από τα τρία (3) τελευταία
πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.
4. Είναι επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξαρτήτων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (κατά τον ορισμό της Ε.Ε.
Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 364/2004), με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειομένης ρητά της εξαγοράς,
5. Είναι πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν την απασχόλησή τους (με βάση τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε
ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
6. Είναι συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του 4430/2016 (Ά 2015)), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ),
Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α' 78)
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7.

Είναι επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής,
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους
8. Είναι επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ στο Παράρτημα
4.
9. Είναι επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές
(Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.),
10. Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση
υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
11. Είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα
του ν.4399/2016, καθώς πληρούν τα κριτήρια της περ. θ του άρθρου 12 του ν. 4399/2016.
12. Είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές
ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.
Στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για επενδύσεις στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο για
αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.
Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκατομμύρια ευρώ παρέχεται το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης. Για το τμήμα της
δαπάνης που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι τα 100 εκατομμύρια ευρώ, παρέχεται το 50% του ανώτατου
περιφερειακού ορίου.
Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στον νόμο. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 20.000.000 ευρώ
για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
1.

2.

3.
4.

Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.). Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές
συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής
δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής
φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.
Δαπάνες εκκίνησης (άρθρο 22 Γ.Α.Κ.) για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ως δαπάνες εκκίνησης νοούνται
εκείνες που πραγματοποιούνται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση διαρκών μέσων
εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έξοδα καταρτίσεως και
δημοσιεύσεως του καταστατικού, τα έξοδα δημόσιας προβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, της
εκπονήσεως τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών μελετών, τα έξοδα ερευνών, τα έξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων
καθώς και τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, νομικών υπηρεσιών και παροχής συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την
έναρξη της εκμεταλλεύσεως.
Κάθε δαπάνη μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο εφόσον εντάσσεται αποκλειστικά σε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών
δαπανών.
Για τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς παραγωγής,
ισχύουν οι περιορισμοί που καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4122.)

Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση από 01.01.2017 –31.12.2021

ΠΕΡΙΟΧΗ
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής
Μακεδονίας
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Θεσσαλίας
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ηπείρου
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Πελοποννήσου
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ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

35%

45%

55%

35%

45%

55%

35%
35%
35%
35%

45%
45%
45%
45%

55%
55%
55%
55%
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Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής
Μακεδονίας
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κρήτης
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας
Αττικής (Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι)
Αττικής (Ανατολική Αττική, Κεντρικός, Βόρειος, Δυτικός, Νότιος
Τομέας Αθηνών)
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου
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35%
25%

45%
35%

55%
45%

25%
25%
25%
20%
10%

35%
35%
35%
30%
20%

45%
45%
45%
40%
30%

20%

30%

40%
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