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Νέος νόμος για στρατηγικές επενδύσεις:
Θετικά τα επενδυτικά κίνητρα
Παραμένει εκτός η περιβαλλοντική αδειοδότηση
Βασικά στοιχεία
Το νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε στις 17/4/2019, περιλαμβάνει ρυθμίσεις βασισμένες σε προτάσεις του ΣΕΒ
στο πλαίσιο της διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Κεντρικοί άξονες ήταν η
δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου φορολογικών κινήτρων και η βαρύτητα σε βιομηχανικές επενδύσεις. Οι
θετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τη διατήρηση σταθερού φορολογικού συντελεστή επιχειρηματικών
κερδών για 12 χρόνια (που θα ακολουθεί τυχόν μείωση του εθνικού συντελεστή αλλά όχι και την αύξηση
του), κλιμακούμενες φορολογικές απαλλαγές, επιταχυνόμενες φορολογικές αποσβέσεις καθώς και
διενέργεια υπερ-αποσβέσεων. Επίσης, επιταχύνεται η αδειοδότηση για τις λειτουργίες / εγκαταστάσεις της
επένδυσης. Ωστόσο, η περιβαλλοντική αδειοδότηση παραμένει εκτός.

Ποιες δραστηριότητες εντάσσονται
Παρά την έμφαση σε επενδύσεις στη βιομηχανία / μεταποίηση, όλοι οι κλάδοι έχουν τη δυνατότητα
συμμετοχής. Τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται βάσει πλήθους κριτηρίων που αφορούν στην
ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στην προοπτική
της κυκλικής οικονομίας, στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων
προϊόντων ή υπηρεσιών, κοκ. Τα κριτήρια θα εξετάζονται από Ειδική Διυπουργική Επιτροπή.

Επενδυτικές κατηγορίες και κίνητρα
Οι επενδυτικές κατηγορίες διακρίνονται από το μέγεθος ενώ θα συνεκτιμάται ο προϋπολογισμός ή/και οι
νέες θέσεις απασχόλησης εκφρασμένες σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).
1. €20εκ. και 30 ΕΜΕ για όλους τους κλάδους: Διατήρηση σταθερού φορολογικού συντελεστή (12 έτη)
και κίνητρο ταχείας αδειοδότησης (διαζευκτικά ή σωρευτικά).
2. €25εκ. και 50 ΕΜΕ ως €100εκ. και 120 ΕΜΕ, εντός οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και
επιχειρηματιών δραστηριοτήτων:
 Ό,τι ισχύει στην κατηγορία 1.
 Κλιμακούμενη φορολογική απαλλαγή ή επιτάχυνση αποσβέσεων με προσαύξηση των συντελεστών
κατά 100%. Μέγιστος συντελεστής ετήσιας απόσβεσης: 40%
 Δυνατότητα υπερ-αποσβέσεων σε ποσοστό 130%, μόνο για μεταποιητικές επιχειρήσεις και για
μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό
 Ενισχύσεις Προσλήψεων εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία (έως €5εκ.),
Βιομηχανικής έρευνας (έως €20εκ.), Πειραματικής ανάπτυξης (έως €15εκ.), Μελετών σκοπιμότητας
προετοιμασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων (έως €7,5εκ.)
3. €30εκ. και 75 ΕΜΕ ως €100εκ. και 120 ΕΜΕ στη βιομηχανία εκτός οργανωμένων υποδοχέων
μεταποιητικών και επιχειρηματιών δραστηριοτήτων:
 Ό,τι ισχύει στην κατηγορία «2».
4. €40εκ. και 100 ΕΜΕ ως €100εκ. και 120 ΕΜΕ, στους υπόλοιπους κλάδους, εκτός οργανωμένων
υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματιών δραστηριοτήτων:
 Ό,τι ισχύει στην κατηγορία «2»
5. Από €100εκ. και 120 ΕΜΕ, όλοι οι κλάδοι:
 Ό,τι ισχύει στην κατηγορία 1.
 Κίνητρα ειδικής χωροθέτησης και αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
6. Από €200εκ. και 200 ΕΜΕ στη βιομηχανία (σωρευτικά ή διαζευκτικά):
 Ό,τι ισχύει στην κατηγορία 2.
 Κίνητρα ειδικής χωροθέτησης, ειδικού συντελεστή δόμησης 0,6 και αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
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7. Επενδύσεις από διεθνούς φήμης επιχειρήσεις, ιδίως όσων προωθούν την πράσινη οικονομία και
την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος (σωρευτικά ή διαζευκτικά):
 Ό,τι ισχύει στην κατηγορία 2.
 Κίνητρα ειδικής χωροθέτησης και αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
8. Αυτοδίκαια εντασσόμενες επενδύσεις:
 Επενδύσεις που έχουν εγκριθεί από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και έχουν υπαχθεί στο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) και επενδύσεις που αφορούν τα ευρωπαϊκά
ενεργειακά έργα κοινού ενδιαφέροντος μπορούν να κάνουν χρήση των κινήτρων ειδικής
χωροθέτησης, αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ταχείας αδειοδότησης.

Κίνητρο ταχείας αδειοδότησης





Μετά από τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως στρατηγικής, προβλέπεται κίνητρο ταχείας
αδειοδότησης με προθεσμία 45 ημερών για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας / έγκρισης /
γνωμοδότησης για τις λειτουργίες ή εγκαταστάσεις. Τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ζητούνται μια
φορά εντός 7 ημερών.
Με παρέλευση των προθεσμιών, η αρμοδιότητα έκδοσης άδειας μεταφέρεται στον Υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης, με προθεσμία ένα μήνα για την έκδοση ή αιτιολογημένη απόρριψη.
Η απουσία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την ταχεία διαδικασία είναι ικανή να ανατρέψει
τα οφέλη του νόμου.

Κίνητρα χωροθέτησης
Μετά από παρεμβάσεις του ΣΕΒ, αποδόθηκαν κίνητρα χωροθέτησης και στις εμβληματικές επενδύσεις της
βιομηχανίας, ώστε να:
 Λαμβάνουν ορισμένα από τα σημαντικά κίνητρα που δίδονται και στο πλαίσιο των Ειδικών Σχεδίων
Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ)
 Προβαίνουν σε αναγκαστική απαλλοτρίωση γειτονικών εκτάσεων, εφόσον επιβάλλεται για τη
βιωσιμότητα των επενδύσεων
 Επεμβαίνουν κατ’ εξαίρεση σε δασικές εκτάσεις για την επέκταση ή εκσυγχρονισμό των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων
 Προχωρούν σε ταχείες διαδικασίες για την οριοθέτηση/διευθέτηση τυχόν υδατορεμμάτων
Ποινές / ρήτρες για μη τήρηση των όρων:
 Ποινές ανάκλησης των κινήτρων όπως: άρση σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή, άρση
απαλλαγής φορολογίας εισοδήματος, ανάκληση της δυνατότητας κατ΄ εξαίρεσης αποσβέσεων, κλπ.
 Αποχαρακτηρισμός της επένδυση ως «στρατηγική».
 Επιβολή προστίμου από 0,05-5% του συνολικού κόστους της επένδυσης σε περίπτωση που γίνει
χρήση του κινήτρου της ειδικής χωροθέτησης και αναγκαστικών απαλλοτριώσεων

Αναγκαίες βελτιώσεις




Εξειδίκευση της διαδικασίας φορολογικού ελέγχου της επένδυσης και της εφαρμογής των κινήτρων.
Απάντηση στο πάγιο αίτημα για μεταφορά ζημιών πέρα της 5ετίας λόγω αυξημένων αποσβέσεων.
Εκκρεμότητες στη δευτερογενή νομοθεσία όπως ενδεικτικά: λεπτομέρειες της ταχείας διαδικασίας,
διαδικαστική ωρίμανση συνοδευτικών έργων του δημοσίου, σύγκληση επιτροπών, κλπ.

Τι πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής


Το Enterprise Greece παραμένει ο αρμόδιος φορέας για την υποδοχή αιτημάτων και ερωτημάτων.

Το παρόν συντάχθηκε από τον Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής, ΣΕΒ
Διευθυντής: Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης
Associate Advisor: Χρήστος Βασιλάκος
Για περισσότερες πληροφορίες: Ε: industrial@sev.org.gr
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Οικονομικά Στοιχεία Μελών ΣΕΒ

*
**
***
****

21.075 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2017 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP
σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων
% επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ
% επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων

Όραμα

Αποστολή

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.

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
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