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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Ι. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΤΗ
(Άρθρο 67 παρ. 1 Ν. 4399/2016)
•

Σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος ν. π. που ισχύει κατά την ημερομηνία
αίτησης υπαγωγής

•

Για χρονικό διάστημα, δώδεκα (12) ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

•

Μπορεί να γίνει χρήση του παγιοποιημένου συντελεστή από το φορολογικό έτος ολοκλήρωσης
και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

•

Αν μειωθεί ο γενικός συντελεστής εφαρμόζεται ο εκάστοτε μειωμένος συντελεστής.

•

Η χρήση σταθερού συντελεστή ισχύει μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο
φορέας βάσει των ορίων του Γ.Α.Κ. ή της οικείας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέχρι
του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Φορολογική απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ
φόρου κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου
του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή
αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό και
υπολογίζεται ως εξής:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Προϋπολογισμός 30 εκ. Ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο σε 7, 5 εκ. Ευρώ. (25% συντελεστής)
30-35 εκ. Ευρώ, στο 80% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
35-40 εκ. Ευρώ, στο 60% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
40-45 εκ. Ευρώ, στο 40% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
45-50 εκ. Ευρώ, στο 20% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
50-100 εκ. Ευρώ, στο 10% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
Από 100 εκ. Ευρώ και πάνω ευρώ δεν παρέχεται απαλλαγή φόρου.

▪ Έναρξη χρήσης του κινήτρου με την υλοποίηση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της
επένδυσης.
▪ Αξιοποίηση εντός δεκαπέντε (15) αλλά όχι σε λιγότερο των πέντε (5) φορολογικών ετών.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
ΙΙ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
•

Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
▫

Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, ο τελικός προσαυξημένος
συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει το 40%.

•

Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων
και του μηχανολογικού εξοπλισμού, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο της
πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

•

Α 24 ΚΦΕ: Μηχανήματα 10%, Εξοπλισμός Η/Υ & Λογισμικό 20%
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ
• Στρατηγικές Επενδύσεις 1 (150 θέσεις ή 100 εκ. Ευρώ) = Σταθεροποίηση Συντελεστή
• Στρατηγικές Επενδύσεις 2 (100/75/50 θέσεις ή 40/30/25 εκ. Ευρώ) =
Σταθεροποίηση Συντελεστή και Φορολογική Απαλλαγή ή Αποσβέσεις

• Εμβληματικές Επενδύσεις = Σταθεροποίηση Συντελεστή και Φορολογική Απαλλαγή
ή Αποσβέσεις
• Στρατηγικές Επενδύσεις Ταχείας Αδειοδότησης (20 θέσεις και 20 εκ. Ευρώ) =
Σταθεροποίηση Συντελεστή
• ΣΔΙΤ και PCI = Σταθεροποίηση Συντελεστή
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ΑΡΣΗ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΩΝ
• Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης που
περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας για λόγους που αποδίδονται στον
φορέα επένδυσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Γραμματέα
Στρατηγικών Επενδύσεων προς τη Δ.Ε.Σ.Ε., η τελευταία αποφασίζει αιτιολογημένα:
▫

…. άρση του φορολογικού κινήτρου και αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της
απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου

• Διαιτητική Επίλυση Διαφορών
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• Παγιοποίηση φορολογικού συντελεστή σε επίπεδο σταθερά μειωμένο ποσοστιαία
(%) έναντι του εκάστοτε ισχύοντος φορολογικού συντελεστή.
• Μη εφαρμογή του άρθρου 47 παρ. 1 εδ. β’ ΚΦΕ
▫

Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος
εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή
κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών

• Υπαγωγή και των φορολογικών διαφορών στη διαιτησία

