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Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
Έναρξη υποβολών σε τέσσερα καθεστώτα
ενισχύσεων

Στις 19 Οκτωβρίου 2016, δημοσιεύθηκαν οι πρώτες τέσσερις
Υπουργικές Αποφάσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με τις
οποίες ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής για τα καθεστώτα
ενισχύσεων της Γενικής Επιχειρηματικότητας, των Νέων
Ανεξάρτητων ΜΜΕ, των Ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού και
των Επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους. Τα καθεστώτα παρέχουν
δυνατότητες κρατικής ενίσχυσης (σε εκατ. Ευρώ) επενδυτικών
σχεδίων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Καθεστώς ενίσχυσης

Προθεσμία
υποβολής

Φορολογικές
απαλλαγές

Επιχορηγήσεις
& επιδοτήσεις

Συνολική
ενίσχυση

Γενική
Επιχειρηματικότητα

20/12/2016

80

70

150

Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ

20/12/2016

50

100

150

Ενισχύσεις
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού

28/4/2017

150

150

Επενδύσεις Μείζονος
Μεγέθους

28/4/2017

100

100

Σύνολο

380

170

550

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων χαρακτηριστικών
των καθεστώτων ενισχύσεων που έχουν ενεργοποιηθεί. Για
λεπτομέρειες αναφορικά με τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια, τις
επιλέξιμες δαπάνες και το δυνητικό όφελος ενίσχυσης,
συμβουλευτείτε προηγούμενη επικοινωνία μας.

Ενεργά καθεστώτα ενισχύσεων
1. Γενική Επιχειρηματικότητα

Περιγραφή

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης
ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την
υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση
της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του
μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η
διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας
(branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής
προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην
αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων
προϊόντων, η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική
μιας κυκλικής οικονομίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η
προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση
καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Δικαιούχοι

Όλες οι νομικές μορφές επιχειρήσεων που αναφέρονται στις γενικές
διατάξεις του νόμου, οι οποίες θα υλοποιήσουν οποιοδήποτε
επιλέξιμο είδος επενδυτικού σχεδίου.
Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.
Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.
Το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που
δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από την
δημιουργία κάθε θέσης.

Επιλέξιμες
δαπάνες

Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δαπάνες εκκίνησης.
Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής
απόδοσης από ΑΠΕ.
Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.
Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης
και τηλεψύξης.
Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

Προϋπολογισμός
καθεστώτος

150 εκατ. € για το 2016

Είδος ενίσχυσης
που παρέχεται

Φορολογικές απαλλαγές

80 εκατ. €

Επιχορηγήσεις (μόνο για τις
ειδικές κατηγορίες
επιχειρήσεων και μέχρι το
70% της ανώτατης
επιτρεπόμενης έντασης
ενίσχυσης των επιλέξιμων
κατηγοριών δαπανών)
επιδοτήσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης και επιδοτήσεις του
κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης

70 εκατ. €

Διαδικασία
αξιολόγησης και
ελέγχου

Τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής
αξιολόγησης. Σε όλα τα επενδυτικά σχέδια θα διενεργείται επιτόπιος
έλεγχος.

Προθεσμία
υποβολής

20 Δεκεμβρίου 2016

2. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
Περιγραφή

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου
κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση
ανεξάρτητες ΜΜΕ.

Δικαιούχοι

Υπό ίδρυση ή νεοσύστατες ανεξάρτητες ΜΜΕ οι οποίες συστάθηκαν
εντός των τελευταίων 7 ετών από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης υπαγωγής. Ειδικοί όροι ισχύουν.
Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.
Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού .
Το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που
δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη
δημιουργία κάθε θέσης.

Επιλέξιμες
δαπάνες

Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δαπάνες εκκίνησης.
Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής
απόδοσης από ΑΠΕ.
Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.
Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης
και τηλεψύξης.
Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

Προϋπολογισμός
καθεστώτος

Είδος ενίσχυσης
που παρέχεται

150 εκατ. € για το 2016
Φορολογικές απαλλαγές

50 εκατ. €

Επιχορηγήσεις μέχρι το 70%
της ανώτατης επιτρεπόμενης
έντασης ενίσχυσης (100% για
τις ειδικές κατηγορίες
επιχειρήσεων), επιδοτήσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης και
επιδοτήσεις του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης

100 εκατ. €

Διαδικασία
αξιολόγησης και
ελέγχου

Τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής
αξιολόγησης. Σε όλα τα επενδυτικά σχέδια θα διενεργείται επιτόπιος
έλεγχος.

Προθεσμία
υποβολής

20 Δεκεμβρίου 2016

3. Ενισχύσεις Μηχανολογικού εξοπλισμού

Περιγραφή

Το καθεστώς σκοπεύει να συμβάλλει στην αύξηση, εκσυγχρονισμό
και αναβάθμιση του κεφαλαιακού αποθέματος (κυρίως
μηχανολογικού εξοπλισμού) των επιχειρήσεων. Απευθύνεται κυρίως
σε επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια,
χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα
με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων.

Δικαιούχοι

Όλες οι νομικές μορφές επιχειρήσεων που αναφέρονται στις γενικές
διατάξεις του νόμου, οι οποίες θα υλοποιήσουν οποιοδήποτε
επιλέξιμο είδος επενδυτικού σχεδίου.
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων.

Επιλέξιμες
δαπάνες

Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των 7 ετών
(ειδικοί όροι ισχύουν).
Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων
με την υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουν στην κυριότητα του
μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Αγορά μεταφορικών μέσων για χρήση εντός του χώρου της
επιχείρησης.

Προϋπολογισμός
καθεστώτος

150 εκατ. € για το 2016

Είδος ενίσχυσης
που παρέχεται

Φορολογική απαλλαγή μέχρι το ανώτατο όριο ενίσχυσης του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων

Διαδικασία
αξιολόγησης και
ελέγχου

Τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με τη μέθοδο της άμεσης
αξιολόγησης. Στα επενδυτικά σχέδια θα διενεργείται διοικητικός
έλεγχος, ενώ για το 20% των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων
θα λαμβάνουν χώρα επιτόπιοι έλεγχοι επί τυχαίου δείγματος.

Προθεσμία
υποβολής

28 Απριλίου 2017

4. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
Περιγραφή

Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς
επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την
υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, με στόχο την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας.
Όλες οι νομικές μορφές επιχειρήσεων που αναφέρονται στις γενικές
διατάξεις του νόμου, οι οποίες θα υλοποιήσουν οποιοδήποτε
επιλέξιμο είδος επενδυτικού σχεδίου, υπό τους ακόλουθους όρους:

Δικαιούχοι



Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού
σχεδίου υπερβαίνει τα είκοσι (20) εκατ. ευρώ.



Το επενδυτικό σχέδιο δημιουργεί τουλάχιστον δύο (2) θέσεις
εργασίας ανά ένα (1) εκατ. ευρώ επιλέξιμου κόστους
επένδυσης.

Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.
Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Επιλέξιμες
δαπάνες

Το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που
δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη
δημιουργία κάθε θέσης.
Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δαπάνες καινοτομίας.
Δαπάνες διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών.
Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.
Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

Προϋπολογισμός
καθεστώτος

Είδος ενίσχυσης
που παρέχεται

100 εκατ. € για το 2016
Σταθεροποίηση του ισχύοντος κατά την αίτηση υπαγωγής
συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για 12
έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
Φορολογική απαλλαγή με ποσοστό ενίσχυσης 10% του
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανεξαρτήτως του μεγέθους
της επιχείρησης και έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων
(5.000.000) ευρώ.

Διαδικασία
αξιολόγησης και
ελέγχου

Προθεσμία
υποβολής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται από τη Γενική Γραμματεία
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κατά τη μέθοδο της
άμεσης αξιολόγησης. Στα επενδυτικά σχέδια του παρόντος
καθεστώτος θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος μετά την
ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης.
28 Απριλίου 2017
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New Development Law 4399/2016
Calls for proposals on four state aid
schemes

On 19 October 2016, the first four Ministerial Decisions of
Development Law 4399/2016 became effective, launching the
submission procedures for the state aid schemes for General
Entrepreneurship, New Independent Small and Medium-Sized
Enterprises (SMEs), Aid for Mechanical Equipment and Large
Investments. The schemes provide opportunities for state aid (in
EUR million), as follows:
State aid scheme

Submission
deadline

Tax
exemptions

Cash grants
& subsidies

Total
state aid

General
entrepreneurship

20/12/2016

80

70

150

New independent
SMEs

20/12/2016

50

100

150

Aid for mechanical
equipment

28/4/2017

150

150

Large investments

28/4/2017

100

100

Total

380

170

550

The following summarizes some of key information about the state
aid schemes open for submission. For additional details related to
eligible investment projects, eligible expenditure and potential
benefits, see our previous communication.

State aid schemes open for submission
5. General Entrepreneurship

Description

The scheme aims to promote balanced development with respect to
environmental resources and support the country’s less favored
areas, increase employment, increase the average size of
undertakings, achieve technological upgrading, form a new outward
national identity (branding), improve competitiveness in high valueadded and knowledge-intensive sectors, shift the value in the
production chain to the production of more complex products,
conserve natural resources, offer better services, attract direct
foreign investment and, ultimately, ensure better positioning of the
country in the International Division of Labour.

Beneficiaries

All legal entities, as stated in the general rules of the law, that intend
to implement an eligible investment plan.
Capital expenditure in tangible assets
Capital expenditure in intangible assets
Wage costs of jobs created as a result of the implementation of the
investment project, calculated over a period of two years from the
date each position is created

Eligible
costs

Studies and consultancy services
Start-up costs
Investment costs for energy efficiency measures
Investment costs for high-efficiency cogeneration from renewable
energy sources
Costs for energy production from renewable sources
Energy-efficient district heating and cooling
Costs for the remediation of contaminated sites

Scheme
budget

Type and
amount of
aid provided

EUR 150 million for 2016
Tax exemptions

EUR 80 million

Cash grants (only for the
special categories of state aid,
and up to 70% of the maximum
state aid for each expenditure
category), leasing subsidies and
subsidies for the costs of
created employment

EUR 70 million

Evaluation &
control
process

Investment plans will be evaluated under a “comparative evaluation”
procedure (benchmarking). On-site audits will be carried out for all
investment plans.

Deadline for
submission

20 December 2016

6. New Independent SMEs
Description

The scheme aims to provide a full incentive framework for the
implementation of new business initiatives in newly established or
established SMEs.

Beneficiaries

Established or newly established SMEs that registered in the General
Commercial Registry within seven years from the date their
application was submitted and that have not been established by a
merger. Other conditions also apply.
Capital expenditure in tangible assets
Capital expenditure in intangible assets
Wage costs of jobs created as a result of the implementation of the
investment project, calculated over a period of two years from the
date each position was created

Eligible
costs

Studies and consultancy services
Start-up costs
Investment costs for energy efficiency measures
Investment costs for high-efficiency cogeneration from renewable
energy sources
Costs for energy production from renewable sources
Energy-efficient district heating and cooling
Costs for the remediation of contaminated sites

Scheme
budget

Type and
amount of
aid provided

EUR 150 million for 2016
Tax exemptions

EUR 50 million

Cash grants up to 70% of the
maximum state aid for each
expenditure category (100% for
the special categories of state
aid), leasing subsidies,
subsidies for the costs of
created employment

EUR 100 million

Evaluation &
control
process

Investment plans will be evaluated under a “comparative evaluation”
procedure (benchmarking). On-site audits will be carried out for all
investment plans.

Deadline for
submission

20 December 2016

7. Aid for Mechanical Equipment
Description

The scheme aims to contribute to the growth and upgrading of the
capital inventory (mainly machinery) of enterprises. It targets
enterprises wishing a fast track inclusion and a direct aid provision
through a simple administrative process.

Beneficiaries

All legal entities, as stated in the general rules of the law, that intend
to implement an eligible investment plan.
Purchase and installation of new machinery

Eligible
costs

Purchase and installation of used machinery not older than seven
years from the date of the first purchase (special conditions apply)
Lease payments made for new machinery (equipment leases are
eligible, but operating leases are not)
Purchase of vehicles for on-site use

Scheme
budget

EUR 150 million for 2016

Type and
amount of
aid provided

Tax exemptions up to the maximum rates under the Regional Aid
Map

Evaluation &
control
process
Deadline for
submission

Investment plans will be evaluated under a “direct evaluation”
procedure. Administrative audits will be carried out for all projects
and a random 20% of approved investment plans will be subject to
on-site audit.
28 April 2017

8. Large Investments
Description

Beneficiaries

The scheme aims to establish a safe investment environment that
will facilitate the implementation of large investments exceeding EUR
20 million that create at least two new jobs per EUR 1 million in
investment costs and thus contribute to the economic development
of the country.
All legal entities, as stated in the general rules of the law, that
intend to implement an eligible investment plan, provided the
following conditions are cumulatively fulfilled:
 The total eligible project cost is more than EUR 20 million; and
 The investment project creates at least two new jobs per EUR 1
million of eligible investment costs.
Capital expenditure in tangible assets
Capital expenditure in intangible assets

Eligible costs

Wage costs of new jobs created as a result of the implementation of
the investment project, calculated over a period of two years from
the date each position is created
Energy efficiency costs
Investment costs for the production of energy from renewable
energy sources
Investment costs for the remediation of contaminated sites

Scheme
budget

Type and
amount of
aid provided

EUR 100 million for 2016
Fixed income tax rate, which applies as from the date the application
is submitted for a period of 12 years from the date the investment
project is completed.
Tax exemption at a rate of 10% of the aided cost of the investment,
regardless of the size of the beneficiary, by way of derogation from
the regional aid amounts and up to EUR 5 million.

Evaluation &
control
process

Investment plans will be evaluated under a direct evaluation
procedure. On-site audits will be carried out for all investment plans.

Deadline for
submission

28 April 2017
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