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Επενδυτικά κίνητρα που αξιοποιούν προτάσεις του ΣΕΒ 
Σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια μπορούν να 
αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις διευκολύνοντας τις παραγωγικές επενδύσεις και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Οι ρυθμίσεις αφορούν στη θέσπιση οριζόντιων φορολογικών κινήτρων για επιχειρήσεις 
όλων των μεγεθών, απλοποίηση των διαδικασιών για επιχορηγήσεις ειδικά για τις ΜμΕ αλλά και 
σημαντική μείωση του κόστους των τελωνειακών διαδικασιών. Αν και μέσω αυτών των παρεμβάσεων δεν 
επιλύεται το μείζον πρόβλημα της υπερ-φορολόγησης, οι ρυθμίσεις αυτές εν μέρει αξιοποιούν πάγιες 
προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΕΒ τα τελευταία χρόνια για επενδύσεις στη βιομηχανία. Οι προτάσεις 
έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ΣΕΒ και συγκεκριμένα, του Επενδυτικού 
συνεδρίου, του Φόρουμ των κλαδικών και περιφερειακών βιομηχανικών συνδέσμων αλλά και του 
Συνεδρίου για τις Μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.  

 

1. Υπερ-εκπτώσεις 130% για δαπάνες R&D  

Ο Ν.4386/2016 (όπως ισχύει με το Ν4485/2017) ορίζει ότι οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής 
έρευνας (περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για 
τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 
έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά ποσοστό 
τριάντα τοις εκατό (30%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των δαπανών καθορίζονται με την ΚΥΑ 109343/ 
ΦΕΚ-2351-Β-11.07.2017. 

2. Υπερ-αποσβέσεις 200% για επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση  

Ο Ν.4549/2018, άρθρο 117, ορίζει ότι το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού 
κόστος, αποσβένεται με συντελεστές προσαυξημένους κατά 100%. Οι επενδύσεις αυτές (για 
φορολογικούς σκοπούς) υπερ-αποσβένονται με 100% + 100% = 200%. Αυτό μειώνει τα φορολογητέα 
κέρδη, άρα το φόρο που καταβάλει η επιχείρηση. Στο ΦΕΚ 5597/12-12-18 (ΠΟΛ 1221) καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία εφαρμογής του κινήτρου. Ενδεικτικές κατηγορίες επενδύσεων είναι οι 
μονώσεις, εξοπλισμός και συστήματα ψύξης / θέρμανσης, αντλίες θερμότητας, λέβητες, αυτοματισμοί, 
συστήματα συλλογής, συνοδευτικές κατασκευές, εξοπλισμός μείωσης απωλειών, κτλ.   

3. Υπερ-εκπτώσεις 150% για προσλήψεις  

Με το Ν4549/2018 προβλέπονται κίνητρα για προσλήψεις. Ειδικότερα, οι εργοδοτικές εισφορές για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 
έσοδα προσαυξημένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου 
μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών ανά θέση εργασίας. Προϋπόθεση είναι, 
αθροιστικά, η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με το 
μέσο όρο του προηγούμενου έτους και η αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος 
πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους. Στο ΦΕΚ 6044/31-12-18 (ΠΟΛ 1244) 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, ο τρόπος υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του κινήτρου με ισχύ από το 2019.  

4. Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών (κάτω των 25 ετών) 

Βάσει του Ν.4583/2018, από την 1/1/19 τίθεται σε ισχύ πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών 
εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών. Η επιδότηση του ΕΦΚΑ 
αφορά τις εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των μεικτών αποδοχών του 
εργαζομένου. Με ΚΥΑ που αναμένεται σύντομα, ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις υπαγωγής. 
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http://www.sev.org.gr/ekdiloseis/ekdiloseis-sev/ependytiko-synedrio-kerdizontas-sto-diethni-ependytiko-antagonismo-23-24-4-2018/
http://www.sev.org.gr/ekdiloseis/ekdiloseis-sev/ependytiko-synedrio-kerdizontas-sto-diethni-ependytiko-antagonismo-23-24-4-2018/
http://www.sev.org.gr/tomeis-draseon/tomeas-viomichanias-anaptyxiakon-politikon-diktyon/koini-paremvasi-gia-ti-viomichania/
http://www.sev.org.gr/ekdiloseis/ekdiloseis-sev/synedrio-mesaion-kai-mikron-epicheiriseon/
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5. Φοροαπαλλαγές για τη συγκέντρωση κεφαλαίου προς R&D  

Βάσει του Ν.4583/18 (άρθρο 68), εξαιρούνται από την επιβολή φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου οι 
πράξεις αύξησης του κεφαλαίου με μετρητά, όταν το προϊόν της αύξησης πρόκειται να  διατεθεί 
αποκλειστικά για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.  

6. Κίνητρο ευρεσιτεχνίας (φορολογική απαλλαγή)  

Με το Ν4512/18 θεσμοθετείται πως τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής 
της, για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη που αναπτύχθηκε 
από την ίδια την επιχείρηση, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, 
αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την 
πώληση των πιο πάνω προϊόντων. Με την ΚΥΑ του ΦΕΚ B 1843/2018 ορίζονται οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής της διάταξης.  

7. Ενίσχυση της καινοτομίας στις ΜμΕ  

Μέσω του αναπτυξιακού νόμου Ν4399/16 προβλέπεται ενίσχυση του καινοτομικού χαρακτήρα ΜμΕ και 
ενισχύσεις συνολικού ύψους €100εκ.. Στόχος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών σε ΜμΕ. Με το ΦΕΚ 
Β 4653/2018 ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης. 

8. Διευκόλυνση διάθεσης επιχορηγήσεων του Ν4399/2016  

Τα επενδυτικά έργα του Ν4399/2016 που έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 25% μπορούν λάβουν ποσό 
που ανέρχεται µέχρι το 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης, κατόπιν αίτησης τους. Η διάταξη 
νομοθετήθηκε με το Ν4582/2018. Σύντομα αναμένεται η ψήφιση δυο ακόμα προτάσεων: η επιτάχυνση 
διάθεσης της φορολογικής ελάφρυνσης στα 3 έτη (από τα 5 σήμερα) και η διάθεση της φορολογικής 
ελάφρυνσης από την ολοκλήρωση του έργου κατά 50% (έναντι 100% σήμερα).  

9. Φορολογικές αποθήκες – τελωνειακές αποθήκες – ελεύθερες ζώνες 

Μέσα από αποφάσεις της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 2744 και ΦΕΚ 4744/4/7/17) υπάρχουν σημαντικές μειώσεις 
κόστους στη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών. Οι νέες προβλέψεις αφορούν στην συν-
αποθήκευση, στην έως και 75% μείωση των εγγυητικών επιστολών, στη ψηφιακή ανταλλαγή 
πληροφοριών, κτλ. Στις τελωνειακές αποθήκες και στις ελεύθερες ζώνες (ΦΕΚ 4512 και 4513/15.10.2018) 
προβλέπονται απαλλαγές ΦΠΑ, αδειοδότηση με κριτήρια ανάλογα των ανταγωνιστών στην Ε.Ε., μείωση 
κόστους λειτουργίας, εξορθολογισμό των ταμειακών ροών και προοπτικές προσέλκυσης επενδύσεων σε 
διεθνείς διαμετακομιστικές υπηρεσίες.  

 

 

 

 

 

 

Το παρόν συντάχθηκε από τον Τομέα Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών & Δικτύων του ΣΕΒ 

Διευθυντής: Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης 

Senior Advisor: Μάγκυ Αθανασιάδη  

Οι προτάσεις βασίζονται στις εργαλειοθήκες που εκπόνησαν η Deloitte, η BCG και η EY για τον ΣΕΒ.   

  

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Τομέας Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων | Ε: industrial@sev.org.gr 

 

 

 

 

http://www.sev.org.gr/ekdiloseis/ekdiloseis-sev/ependytiko-synedrio-kerdizontas-sto-diethni-ependytiko-antagonismo-23-24-4-2018/
http://www.sev.org.gr/ekdiloseis/ekdiloseis-sev/ependytiko-synedrio-kerdizontas-sto-diethni-ependytiko-antagonismo-23-24-4-2018/
http://www.sev.org.gr/pages/document.aspx?lang=el&iid=50691&path=-1960519302
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*      ποσοστό επί του συνόλου ICAP 
**     κέρδη κερδοφόρων ως ποσοστό επί του συνόλου κερδών κερδοφόρων ICAP 
***   ποσοστό επί του συνόλου τακτικών αποδοχών/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στο IKA 
****  ποσοστό επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων  

 
Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να 
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.  
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και 
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα 
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές 
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.       
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Αποστολή  
Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της 
ιδιωτικής οικονομίας.  
Κοινωνικός Εταίρος  
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  
Ισχυρός Εκπρόσωπος  
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  
Φορέας Δικτύωσης  
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους και με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας. 

 

Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ 
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https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://twitter.com/SEV_Fed
file:///C:/Users/mmitsopoulos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MQG0EDV5/youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
file:///C:/Users/mmitsopoulos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MQG0EDV5/youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.facebook.com/SEVfacts/

