ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Σκοπός του επενδυτικού νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση
καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική
ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη
οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού της χώρας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο καθεστώς ενισχύσεων του επενδυτικού νόμου μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες ή υπό ίδρυση
επιχειρήσεις που:
Είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν την μορφή ατομικής επιχείρησης, ή εμπορικής
εταιρίας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε) ή Συνεταιρισμού
Πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στους ακόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπως
παρουσιάζονται παρακάτω
Κ.Α.Δ 2008
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (Με σχετική υπουργική απόφαση εξειδικεύονται
τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου κλάδου)
Δασοκομία και υλοτομία (Με σχετική υπουργική απόφαση εξειδικεύονται τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του
συγκεκριμένου κλάδου)
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (Με σχετική υπουργική απόφαση εξειδικεύονται τα είδη των επενδυτικών σχεδίων
του συγκεκριμένου κλάδου)
ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (Εξαιρούνται ο τομέας του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και την ναυπηγίας)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Εξαιρείται ο ΚΑΔ:35.11.10.09 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα)
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Από τον ΚΑΔ αυτό εντάσσεται μόνο η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές
εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Καταλύματα (Υπάγονται η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών
μονάδων μόνο εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων). Τα
αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα επιπλωμένα διαμερίσματα ανεξάρτητα από
την κατηγορία δεν υπάγονται στις ενισχύσεις του επενδυτικού νόμου 3908/11
Εκδοτικές δραστηριότητες
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές
εκδόσεις
Τηλεπικοινωνίες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης
προς τις επιχειρήσεις
Δραστηριότητες βοήθειας κατ΄ οίκον
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων, και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης
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ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ


Επιχορήγηση κεφαλαίου: Δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος
των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου



Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των
καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και
λοιπού εξοπλισμού η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.



Φορολογική απαλλαγή: Συνίσταται στην απαλλαγή καταβολής φόρου επί των πραγματοποιούμενων προ
φόρων κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης
καλύπτεται από τις νέες επιχειρήσεις εντός δέκα (10) ετών και από τις υφιστάμενες εντός οκτώ (8) ετών

Όλες οι παραπάνω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά μέχρι του ανώτατου
ποσοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ποσοστά ενίσχυσης από 15% έως 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον νομό στον οποίο
πραγματοποιείται η επένδυση.
Ποσοστό επιχορήγησης για Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Μεγάλες 40%, Μεσαίες 45%, Μικρές 50%
Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ)
και Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται κατ’εξαίρεση ποσοστό ενίσχυσης πέντε (5%) επιπλέον μονάδων και μέχρι το
ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων
Ελάχιστη ίδια συμμετοχή: 25%
Ελάχιστο ύψος επένδυσης: Για Μεγάλες επιχειρήσεις 1.000.000,00€, για Μεσαίες 500.000,00€, για Μικρές
300.000,00€, και για Πολύ Μικρές 200.000,00€. Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής
Επιχειρηματικότητας το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερόμενων κατά περίπτωση
ποσών.

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων που υποβάλλονται οποτεδήποτε
και των επενδυτικών σχεδίων Επιχειρηματικότητας των Νέων που υποβάλλονται από 1/7 έως 31/8 (για το 2011)
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

2
Φιλ. Εταιρίας 1 # 65403 Καβάλα # Τηλ 251.0228081 # Fax 251.0835857 # E-mail: info@organotechnical.gr

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011

ΕΙΔΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ






Γενικής Επιχειρηματικότητας: Περιλαμβάνονται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να
υπαχθούν στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία των Γενικών ή
των Ειδικών επενδυτικών σχεδίων.
 Ενίσχυση: Φορολογική απαλλαγή
Τεχνολογικής Ανάπτυξης: Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού με τη
χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών
 Ενίσχυση: Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις υφιστάμενες 80% και για
τις νέες 90% του ποσοστού επιδότησης και το υπόλοιπο του ποσοστού επιδότησης συμπληρώνεται με
φορολογική απαλλαγή
Περιφερειακής Συνοχής: Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα και αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα
 Ενίσχυση: Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις υφιστάμενες 70% και για
τις νέες 80% του ποσοστού επιδότησης και το υπόλοιπο του ποσοστού επιδότησης συμπληρώνεται με
φορολογική απαλλαγή

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ








Επιχειρηματικότητας των Νέων: Επενδυτικά σχέδια για ίδρυση Μικρών επιχειρήσεων στις οποίες
συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο φυσικά πρόσωπα έως 40 ετών με ποσοστό άνω του 50% και
ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρίας

Ενίσχυση: Έως 1.000.000€ και έως 40% των ενισχυόμενων δαπανών
Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: Επενδυτικά σχέδια ύψους 50.000.000€ και άνω
 Ενίσχυση: Για το τμήμα μέχρι 50.000.000€ παρέχεται το 100% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου
της περιφερειακής συνοχής, ενώ από 50.000.000€-100.000.000€ παρέχεται το 50% του κατά περίπτωση
ανώτατου ορίου της περιφερειακής συνοχής και για το τμήμα που υπερβαίνει το 100.000.000€ το 30% του
κατά περίπτωση ανώτατου ορίου της περιφερειακής συνοχής
Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: Σχέδια υλοποίησης (2- 5 ετών) επιχειρήσεων που
έχει παρέλθει πενταετία από τη σύστασή τους ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000€
 Ενίσχυση: Φορολογική απαλλαγή κατά το ποσοστό επιδότησης
Συνέργειας και Δικτύωσης: Επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και
δικτύωσης τουλάχιστον 10 επιχειρήσεων στην περιφέρεια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και από 5
επιχειρήσεις στους λοιπούς νομούς της επικράτειας.
 Ενίσχυση: Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται βάση υπουργικής απόφασης
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:


Δαπάνες για κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων,
καθώς και δαπάνες για διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, (μέχρι 60% του συνόλου των επιλέξιμων
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και στην περίπτωση των νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων το
ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%)



Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού



Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
του οποίου αποκτάται η χρήση



Άυλες δαπάνες, όπως: δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις,
προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, απόκτηση
σημάτων συμμόρφωσης, δαπάνες μελετών για των ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών,
έρευνες αγοράς, δαπάνες για μεταφορά τεχνολογίας κ.ά. (μέχρι 50% του συνόλου των επιλέξιμων
δαπανών και μόνο για επενδυτικά σχέδια Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων)



Δαπάνες για έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη
δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης, (εφαρμοσμένη έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη και η
απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας)



Μελέτες και αμοιβές συμβούλων για την παρακολούθηση του υποβαλλόμενου και υλοποιούμενου
επενδυτικού σχεδίου μόνο για νέες Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 5% του κόστους του
επενδυτικού σχεδίου και έως 50.000 €)
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