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R&D and Government Incentives 
Τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων για 
ολοκληρωμένες επενδύσεις του επενδυτικού 
νόμου 
A message from Stelios Sbyrakis | Principal R&D/GI | Tax Services 

 

Νέα διαδικασία με ηλεκτρονική 
υποβολή στοιχείων 

Με την υπ’ αρίθμ. 76008 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3653 / 

31.12.2014) καθορίστηκε η νέα διαδικασία ελέγχου τήρησης 

των μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων 

τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς 

νόμους 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1992.  

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται εντός δύο μηνών από τη 

συμπλήρωση εκάστου έτους (3 έτη για ΜΜΕ και 5 έτη για 

μεγάλες επιχειρήσεις) από την ολοκλήρωση και έναρξη της 

παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που ενισχυθήκαν, 

να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω αίτησης ελέγχου τα 

ζητούμενα στοιχεία προς τους αρμόδιους φορείς.  

Σε περίπτωση μη υποβολής των στοιχείων ή σε περίπτωση 

υποβολής ανακριβών στοιχείων, επιβάλλεται στην επιχείρηση 

πρόστιμο σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. 

Επιχειρήσεις που ήδη έχουν υποβάλλει εντύπως τα σχετικά 

στοιχεία το 2013 και 2014, υποχρεώνονται να τα υποβάλλουν 

εκ νέου με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ελέγχου. 
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Στοιχεία ελέγχου τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων  

Νόμιμη υπόσταση και λειτουργία 

 Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασης (π.χ. τελευταίο καταστατικό) 

 Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής σύνθεσης (π.χ. πρακτικά γενικής συνέλευσης) 

 Πρόσφατα νομιμοποιητικά στοιχεία εκπροσώπησης 

 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου 

 Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε 

αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου 

Στοιχεία τεκμηρίωσης των θέσεων απασχόλησης 

 Αντίγραφα των συγκεντρωτικών αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) για το τελευταίο έτος 

 Αντίγραφα υποβληθέντων Ε7Δ 

 Αντίγραφα πτυχίων των νέων θέσεων των πτυχιούχων (επενδυτικά σχέδια του Ν.3908/2011) 

 Καταστάσεις της Επιθεώρηση Εργασίας  

Οικονομικά στοιχεία 

 Ισολογισμός του τελευταίου οικονομικού έτους 

 Ε3 του τελευταίου οικονομικού έτους 

 Ισοζύγιο 4ου βαθμού υπογεγραμμένο από Νόμιμο Εκπρόσωπο, Οικονομικό Διευθυντή / Λογιστή 

 Βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (άν υπάρχει) 

Στοιχεία λειτουργίας της επένδυσης 

 Η πλέον πρόσφατη άδεια λειτουργίας της επένδυσης 

 Βεβαίωση δυναμικότητας της επένδυσης από τον Υπεύθυνο Μηχανικό  

Στοιχεία Ισχύος μηχανημάτων 

 Πίνακας καταγραφής εγκατεστημένων μηχανημάτων του μηχανολογικού εξοπλισμού της 

επένδυσης 

 Βεβαίωση ισχύος μηχανημάτων της επένδυσης από τον Υπεύθυνο Μηχανικό 

Στοιχεία δημοσιότητας 

 Φωτογραφία της μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας 

Στοιχεία παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΤΠΑ 

 Στοιχεία για την παρακολούθηση του έργου (π.χ. απολογιστική έκθεση προόδου) 

Λοιπά στοιχεία που πιστοποιούν την τήρηση ειδικών όρων αποφάσεων 

υπαγωγής και ολοκλήρωσης  

 

Υποστήριξη συμμόρφωσης επί της διαδικασίας  
Οι σύμβουλοι της Deloitte είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν ως προς τη συμμόρφωση της 

επιχείρησης σας με τη διαδικασία υποβολής των ζητούμενων στοιχείων, έτσι ώστε να εξαλειφθεί ο 

κίνδυνος επιβολής προστίμων, είτε λόγω μη υποβολής, είτε λόγω υποβολής ανακριβών στοιχείων. 
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Το υλικό αυτό έχει προετοιμαστεί από επαγγελματίες των εταιρειών μελών της Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Πρόκειται για ένα γενικό οδηγό μόνο και η 

εφαρμογή του σε ειδικές καταστάσεις εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν 

εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν υποκατάστατο τέτοιας συμβουλής. Παρόλο 

που κάθε δυνατή προσπάθεια έχει καταβληθεί για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται είναι ακριβείς, η Deloitte Touche Tohmatsu Limited δεν 

αποδέχεται καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχει, είτε προκλήθηκαν από αμέλεια ή διαφορετικά ή για ζημίες, όπως κι αν προκλήθηκαν σε 

κάθε πρόσωπο που βασίστηκε σε αυτό. 

 

Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-

μέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των εταιριών-μελών της.   

Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. 

Με ένα παγκοσμίως διασυνδεμένο δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες και 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις πιο πολύπλοκες προκλήσεις. Οι περισσότεροι από 

200.000 επαγγελματίες της Deloitte δεσμεύονται να γίνουν πρότυπα αριστείας.  

 

Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός 

και Καμπάνης Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance 

& Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 580 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της 

ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι 

περισσότερες από τις μεγαλύτερες  δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr 

 

2015  Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 

 

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα παρακαλώ αποστείλατε κενό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «διαγραφή» στο θέμα.  
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