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1 Σύνοψη (Abstract) 
Στην  παρούσα εργασία, στόχος µας είναι να προσεγγίσουµε το θέµα των 

Κρατικών Επιχορηγήσεων µε Λογιστικά κριτήρια. Με τον τρόπο δηλαδή που 

αποτυπώνεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις η συµµετοχή του κράτους στην 

ιδιωτική οικονοµία και σε τελική ανάλυση πώς την επηρεάζει. Πιο συγκεκριµένα, 

θα πρέπει να αναλυθούν – µελετηθούν τα ακόλουθα: 

• Με ποιους τρόπους µπορεί σήµερα να παρέµβει το κράτος στην ιδιωτική 

οικονοµία, δηλαδή ποιοι τρόποι κρατικής ενίσχυσης υπάρχουν (απευθείας 

χρηµατοδότηση, φοροαπαλλαγές κ.α.) 

• Τί προβλέπει η ελληνική νοµοθεσία ως προς τους λογιστικούς χειρισµούς 

της κρατικής ενίσχυσης, ανάλογα µε το είδος της ενίσχυσης αυτής και 

ανάλογα µε το Νόµο που κάθε φορά ισχύει. 

• Τί λογιστικούς χειρισµούς επιβάλλει η Επιτροπή για τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (IASC), µέσω του ∆.Λ.Π. 20 «Λογιστικός χειρισµός κυβερνητικών 

επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση κυβερνητικής υποστήριξης» 

• Ποιές είναι οι διαφορές ανάµεσα στην ελληνική νοµοθεσία και στις πρόνοιες 

του ∆.Λ.Π. 20 και τί αλλάζει στις οικονοµικές καταστάσεις των 

επιχορηγούµενων επιχειρήσεων, ανάλογα µε τους λογιστικούς χειρισµούς 

(νοµοθεσία) που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν. 

Το πιο σηµαντικό νοµοθέτηµα µέσω του οποίου παρέχονται οι επιχορηγήσεις 

στην Ελλάδα είναι ο Αναπτυξιακός Νόµος (Ν.3299/04). Για το λόγο αυτό, στο 

τρίτο κεφάλαιο αναλύουµε συνοπτικά, αλλά επαρκώς, τα βασικά του σηµεία. Στα 

κεφάλαια 4, 5 και 7, αναλύονται πλήρως τα όσα προβλέπονται από την ελληνική 

και ξένη νοµοθεσία για τις Κρατικές Επιχορηγήσεις. Οτιδήποτε εξετάζεται σε 

θεωρητικό επίπεδο, τεκµηριώνεται µε την παράθεση του αντίστοιχου 

παραδείγµατος. Αυτό κρίθηκε άκρως απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση των 

υπό εξέταση θεµάτων και γι’ αυτό στην εργασία µας έχουµε προβλέψει πλήθος 

τέτοιων παραδειγµάτων. Τα δεδοµένα και οι υποθέσεις που γίνονται, στα πλαίσια 

αυτών των παραδειγµάτων, αποτελούν ρεαλιστικά σενάρια που συναντώνται στην 

καθηµερινή πρακτική. 

  Στο τέταρτο κεφάλαιο, για κάθε είδος ενίσχυσης που προβλέπεται από το 

Ν.3299/04, παραθέτουµε αναλυτικά τους λογιστικούς χειρισµούς που απαιτούνται 

σε κάθε στάδιο από το οποίο διέρχεται µια επιχορήγηση. Εξίσου σηµαντική µε τη 

λήψη µιας επιχορήγησης είναι και η περίπτωση της ανάκλησής της. Όσο 

πολύπλοκη είναι η λογιστική αντιµετώπιση µιας επιχορήγησης τη στιγµή που αυτή 
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λαµβάνεται, ανάλογα πολύπλοκη είναι και η λογιστική αντιµετώπισή της όταν αυτή 

επιστρέφεται ή όταν αυτή εκχωρείται (σ.σ. στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται). 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις περιπτώσεις αναπροσαρµογών στις αξίες των 

επιχορηγούµενων παγίων καθώς επηρεάζουν ουσιωδώς τα οικονοµικά µεγέθη των 

επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση αναλύουµε διεξοδικά τη φορολογική διάσταση 

του θέµατος.  

Στο Πέµπτο κεφάλαιο αναλύουµε όλα όσα προβλέπονται, για τις επιχορηγήσεις, 

από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και συγκεκριµένα από τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Το Πρότυπο που «ασχολείται» µε το θέµα, και το οποίο αναλύεται 

διεξοδικά στο παρόν πόνηµα, είναι το ∆.Λ.Π 20 «Λογιστική των Κρατικών 

Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης». Η σωστή 

παρουσίαση του Προτύπου «επέβαλλε» να διαχωρίσουµε τις επιχορηγήσεις σε 

αυτές που αφορούν σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία και σε αυτές που αφορούν στα 

Αποτελέσµατα. Περαιτέρω, εξετάζονται διακριτά οι επιχορηγήσεις που 

αντιµετωπίζονται ως «Αναβαλλόµενο Εισόδηµα» από αυτές που «Αφαιρούνται από 

την Αξία Κτήσης του επιχορηγούµενου στοιχείου». Εξυπακούεται ότι δίνεται 

ιδιαίτερη έµφαση, και εδώ, στο ζήτηµα της Φορολογίας καθώς πρέπει να υπάρχει 

σαφής διάκριση ανάµεσα στις ονοµαστικές και στις πραγµατικές επιχορηγήσεις. 

Η ορθή παρουσίαση του ∆.Λ.Π. 20 απαιτεί την παρουσίαση και δύο άλλων 

Προτύπων, του ∆.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις, ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και 

ενδεχόµενες Απαιτήσεις» και ∆.Λ.Π. 8 «Λογιστικές Πολιτικές, αλλαγές στις 

Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη». Η συνδροµή του ∆.Λ.Π. 37 απαιτείται όταν 

εξετάζονται τυχόν µελλοντικές συνθήκες κάτω από τις οποίες καταχωρείται ή 

διαγράφεται λογιστικά µια επιχορήγηση. Το ∆.Λ.Π. 8 χρησιµοποιείται στο πολύ 

κρίσιµο ζήτηµα των επιστροφών των επιχορηγήσεων. Σε ξεχωριστή ενότητα 

αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κρατικής Υποστήριξης που την 

διαφοροποιούν από την Κρατική Επιχορήγηση. 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των ∆.Λ.Π. του ∆ηµόσιου Τοµέα και 

συγκεκριµένα επικεντρωνόµαστε στον τρόπο Λογιστικού χειρισµού των εξόδων 

των ∆ηµοσίων φορέων. Μη ξεχνάµε ότι µια Κρατική Επιχορήγηση είναι έσοδο για 

µια επιχείρηση, αλλά αποτελεί έξοδο για τον εκάστοτε ∆ηµόσιο φορέα. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο, επιχειρείται ο συγκερασµός της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ως προς το Λογιστικό χειρισµό των Κρατικών 

Επιχορηγήσεων. Σε κάποιες µορφές Κρατικής Ενίσχυσης οι δύο νοµοθεσίες 

ταυτίζονται και είναι εύκολη η λογιστική αντιµετώπισή τους στην πράξη, χωρίς να 

απαιτείται ιδιαίτερη προσαρµογή. Αυτό, όπως θα δούµε στις ενότητες 7.2. και 7.3., 

συµβαίνει στην περίπτωση της «∆ωρεάν Άµεσης Επιχορήγησης» και στην 
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«Επιδότηση του κόστους της ∆ηµιουργούµενης Απασχόλησης», όπου η µετάβαση 

από την ελληνική νοµοθεσία στην ευρωπαϊκή γίνεται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.   

Σε άλλες περιπτώσεις, οι νοµοθεσίες είναι εκ διαµέτρου αντίθετες και η 

πρακτική τους εφαρµογή είναι σχεδόν αδύνατη. Αυτό, όπως θα δούµε στην 

ενότητα 7.5., συµβαίνει στην περίπτωση της «Φορολογικής Απαλλαγής» όπου τα 

πράγµατα ως προς τη λογιστική της αντιµετώπιση είναι αρκετά συγκεχυµένα 

αναφορικά µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Εξετάζουµε το σχετικό µε την 

αντιµετώπιση φορολογικών θεµάτων Πρότυπο, ∆.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήµατος», 

και ανακαλύπτουµε ότι η εφαρµογή του ως προς το θέµα των επιχορηγήσεων 

εµφανίζει πολλές δυσχέρειες. 

Υπάρχουν και περιπτώσεις, που µε κατάλληλες προσαρµογές και τη συνδροµή 

των σχετικών νοµοθετηµάτων, είναι δυνατή η µετάβαση από τη µια νοµοθεσία 

στην άλλη. Αναφερόµαστε στην περίπτωση της «Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης» που 

εξετάζεται στην ενότητα 7.4., όπου αναλύεται και το ∆.Λ.Π 17 «Μισθώσεις», η 

φιλοσοφία του οποίου διαφέρει ουσιωδώς από αυτή του Έλληνα Νοµοθέτη. Εµείς, 

µε τη συνδροµή του εν λόγω Προτύπου προτείνουµε µε τρόπο ρεαλιστικό όλες τις 

αναµορφώσεις που πρέπει να γίνουν στους λογαριασµούς και τις Οικονοµικές 

Καταστάσεις των επιχειρήσεων. Αναλύουµε και συγκρίνουµε το µέγεθος της 

διαφοροποίησής τους σε σχέση µε τα όσα προβλέπει η ελληνική νοµοθεσία και 

διαπιστώνουµε ότι η σύγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων µε τη µια ή την 

άλλη µέθοδο είναι ζήτηµα πραγµατικό και σε καµία περίπτωση δε συνηγορεί υπέρ 

της µιας ή της άλλης νοµοθεσίας.  

Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο, παραθέτουµε παρατηρήσεις και συµπεράσµατα που 

προέκυψαν κατά την εξέταση των Οικονοµικών Καταστάσεων πολλών ελληνικών 

επιχειρήσεων, εισηγµένων και µη, ώστε να διαπιστωθεί η επάρκεια του 

νοµοθετικού πλαισίου και ο βαθµός εφαρµογής του στην πράξη.   

   

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Κρατική Επιχορήγηση, Κρατική Υποστήριξη, ∆.Λ.Π 20 «Λογιστική 

των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης», 

∆.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις, ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και ενδεχόµενες Απαιτήσεις», 

∆.Λ.Π. 8 «Λογιστικές Πολιτικές, αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη», 

∆.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήµατος», ∆.Λ.Π 17 «Μισθώσεις», ∆.Λ.Π. του ∆ηµόσιου 

Τοµέα, Αναπτυξιακός Νόµος, Αφορολόγητα Αποθεµατικά, Μέθοδος Αναβαλλόµενου 

Εισοδήµατος, Μέθοδος Αφαίρεσης από την Αξία Κτήσης, Επιστροφή Κρατικής 

Επιχορήγησης, Φορολόγηση Επιχορηγήσεων, Εκχώρηση Επιχορήγησης.    
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2 Εισαγωγή 
Ένα από τα τρία στοιχεία που αποτελούν το οικονοµικό κύκλωµα στη απλή του 

µορφή, όπως το έχουµε διδαχθεί από την οικονοµική θεωρία, είναι το «Κράτος». 

Όλα αυτά τα χρόνια όπου η οικονοµική δραστηριότητα εξελισσόταν και 

αναβαθµιζόταν για να φτάσουµε σήµερα να µιλάµε για «παγκοσµιοποιηµένο 

οικονοµικό περιβάλλον», το κράτος ήταν πάντοτε, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε 

λιγότερο,  παρόν.  

Αναφερόµενοι στο ελληνικό οικονοµικό περιβάλλον, τις τελευταίες δεκαετίες και 

ιδιαίτερα το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, πάρα πολύ σηµαντική για την ανάπτυξη 

της ελληνικής οικονοµίας, ήταν η συµβολή του δηµόσιου τοµέα. Αυτή η συµβολή 

εκφράστηκε και συνεχίζει και σήµερα να εκφράζεται µε µια σειρά Αναπτυξιακούς 

Νόµους και Προγράµµατα που στόχο έχουν να ενισχύσουν τις επενδύσεις και την 

επιχειρηµατικότητα, ώστε να διασφαλίζεται η οικονοµική σύγκλιση, σταθερότητα 

και ανάπτυξη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία µαζί µε το ελληνικό 

δηµόσιο έχει χρηµατοδοτήσει και χρηµατοδοτεί µε πολλά κονδύλια την ελληνική 

οικονοµία. Άλλωστε, κάθε φορά που µιλάµε για κρατική ενίσχυση, αναφερόµαστε 

σε κονδύλια που προέρχονται και από τις δύο παραπάνω πηγές.  

Φυσικά, σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και όχι µόνο, το ∆ηµόσιο (µε την 

ευρύτερη έννοια) αποτέλεσε «µοχλό» ανάπτυξης και για το λόγο αυτό παρουσιάζει 

µεγάλο ενδιαφέρον η µελέτη όλων των παραµέτρων που αφορούν στο τεράστιο 

αυτό κεφάλαιο που ονοµάζεται «Κρατική Ενίσχυση».  

Στην παρούσα εργασία θα µελετήσουµε το θέµα της Λογιστικής των Κρατικών 

Επιχορηγήσεων. Το συγκεκριµένο θέµα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς 

αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην 

Ελλάδα και «διαδραµατίζει» ουσιαστικό ρόλο στην πορεία της ελληνικής 

οικονοµίας. Θα πρέπει, λοιπόν, η λογιστική καταγραφή τους να γίνεται 

προσηκόντως, ώστε να αποκαλύπτονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις των 

επιχειρήσεων όλες οι λεπτοµέρειες που σχετίζονται µε τις Επιχορηγήσεις. Στην 

πράξη, συναντώνται πολλές διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες 

κάτω από τις οποίες επιχορηγείται µια επιχείρηση, που επιβάλλουν και τους 

ανάλογους λογιστικούς χειρισµούς. 

Θεωρούµε ότι το συγκεκριµένο θέµα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 

αφορά πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις και κυρίως µικροµεσαίες, οι οποίες 

έχουν κατά καιρούς επιδοτηθεί από Αναπτυξιακούς Νόµους και σήµερα 

λειτουργούν σε µια οικονοµία όπου µιλάµε για ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Πολλές 
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επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν το δίληµµα της προαιρετικής εφαρµογής των ∆.Λ.Π., 

που σύντοµα ίσως να µην αποτελεί προαίρεση αλλά υποχρέωση. Εποµένως, θα 

ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο να γνωρίζουν τις αλλαγές που θα επιφέρουν τα ∆.Λ.Π. 

στις Οικονοµικές τους Καταστάσεις ως προς τις Κρατικές Επιχορηγήσεις.  
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3 Ανάλυση των σηµαντικότερων σηµείων του 

Αναπτυξιακού Νόµου (3299/2004)  

3.1 Σκοπός και είδη παρεχόµενων ενισχύσεων1 

Με σκοπό την ενδυνάµωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της 

απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, την ενίσχυση 

της επιχειρηµατικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της 

καινοτοµίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόµηση ενέργειας και 

την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης παρέχονται σε επενδυτικά σχέδια τα 

ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 

1. Στα υπαγόµενα στις διατάξεις του παρόντος Νόµου (στο εξής, όπου στο 

κείµενο αναφέρεται «Νόµος» θα νοείται ο Ν.3299/04) επενδυτικά σχέδια 

παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 

(α) Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο 

χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος της ενισχυόµενης δαπάνης του 

επενδυτικού σχεδίου. 

(β) Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από 

το ∆ηµόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που 

συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού. 

(γ) Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή 

φόρου εισοδήµατος επί των µη διανεµόµενων κερδών από το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγµατοποίηση 

του επενδυτικού σχεδίου, µε το σχηµατισµό ισόποσου αφορολόγητου 

αποθεµατικού. 

(δ) Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης από το επενδυτικό 

σχέδιο απασχόλησης που συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο, για µια 

διετία, τµήµατος του µισθολογικού κόστους των δηµιουργούµενων, εντός  της 

πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωσή του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων 

απασχόλησης.  

  

2. Τα ανωτέρω είδη ενισχύσεων, παρέχονται εναλλακτικά ως εξής: 

                                           
1 Νόµος 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και 

την Περιφερειακή Σύγκλιση», ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004. 
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(α)  Επιχορήγηση ή / και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

(β) Φορολογική απαλλαγή 

(γ) Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης. 

  

3. Στα ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στο άρθρο 9 µπορεί να γίνει 

συνδυασµός περισσοτέρων ενισχύσεων.  

Ως επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του παρόντος Νόµου θεωρούνται οι 

επενδύσεις, τα επιχειρηµατικά σχέδια και τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης.  

3.2 ∆ιαίρεση της Επικράτειας - Περιοχές εφαρµογής των 

ενισχύσεων 

Στα πλαίσια του παρόντος Νόµου, δεν αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο όλες 

οι επενδύσεις, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τα ποσοστά ενίσχυσης 

ανάλογα µε το γεωγραφικό τόπο στον οποίο λειτουργεί ο εκάστοτε δυνητικός 

επενδυτής. Η διαίρεση της επικράτειας γίνεται µε βάση οικονοµικά, κοινωνικά, 

δηµογραφικά κριτήρια. Όπως θα δούµε παρακάτω, όταν θα αναλύσουµε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (στο εξής ∆.Λ.Π.), ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

στους χειρισµούς των κρατικών επιχορηγήσεων, σε περίπτωση που υπάρχουν 

ειδικοί όροι. Ανάλογα λοιπόν µε τις παραπάνω διαιρέσεις της επικράτειας, 

µεταβάλλεται και το ύψος των ενισχύσεων και αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται 

πάντοτε υπόψη στους λογιστικούς χειρισµούς. 

3.3 Υπαγόµενα Επενδυτικά Σχέδια 

Στα πλαίσια του παρόντος Νόµου πραγµατοποιούνται επενδύσεις σε όλους τους 

παραγωγικούς τοµείς (Πρωτογενή, ∆ευτερογενή, Τριτογενή), µε έµφαση στους 

τοµείς της Μεταποίησης και του Τουρισµού. Επιπλέον, επιδοτούνται και ειδικά 

επενδυτικά σχέδια που δίνουν έµφαση στην εξοικονόµηση ενέργειας και εν γένει 

στην προστασία του περιβάλλοντος. Στο παράρτηµα που ακολουθεί στο τέλος της 

εργασίας, παρατίθενται αναλυτικά όλα τα επενδυτικά σχέδια που προβλέπονται στο 

άρθρο 3 του Νόµου. Εδώ θα αρκεστούµε σε µια ενδεικτική αναφορά.   

(α) Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τοµέα: 

Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης και θραύσης βιοµηχανικών ορυκτών και αδρανών 

υλικών, επενδυτικά σχέδια σε µηχανικά µέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκοµιδής 

αγροτικών προϊόντων τα οποία πραγµατοποιούνται από αγροτικούς ή 

αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς, καθώς και οµάδες παραγωγών ή ενώσεις 

οµάδων παραγωγών. Επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης 
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γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας µη 

προερχόµενα από µεταποιητική δραστηριότητα. Επενδυτικά σχέδια γεωργικών 

επιχειρήσεων και βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και 

αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας.  

(β) Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τοµέα: 

Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης 

βιοµηχανικών ορυκτών. Μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια, Επενδυτικά σχέδια στον 

τοµέα της µεταποίησης. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας σε µορφή 

θερµού νερού ή ατµού. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοκαυσίµων ή στερεών 

καυσίµων από βιοµάζα. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από ήπιες 

µορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη 

γεωθερµική και τη βιοµάζα. 

(γ) Επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού: 

Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών   

αστέρων, εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών 

µονάδων, εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά τη δηµιουργία 

συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µε την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων. 

Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών 

οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings). Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός 

συνεδριακών κέντρων. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός χιονοδροµικών 

κέντρων. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αξιοποίησης ιαµατικών πηγών. 

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων τουρισµού υγείας. Ίδρυση, επέκταση, 

εκσυγχρονισµός αυτοκινητοδροµίων απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη της 

χώρας. 

(δ) Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τοµέα 

Επενδυτικά σχέδια συνεργαζόµενων εµπορικών και µεταφορικών επιχειρήσεων, 

υπό ενιαίο φορέα, για την δηµιουργία εµπορευµατικών σταθµών, εµπορευµατικών 

κέντρων και διαµετακοµιστικών κέντρων. Επενδυτικά σχέδια για την παροχή 

υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Επενδυτικά σχέδια παροχής καινοτοµικών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών  υπηρεσιών ευρείας κλίµακας τα 

οποία βασίζονται στην ευρυζωνική υποδοµή. Επενδυτικά σχέδια για την παροχή 

υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας. Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων 

υγρών καυσίµων, αερίων καυσίµων και υγραερίων, για τη δηµιουργία 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για την προµήθεια εξοπλισµού µεταφοράς υγρών 

καυσίµων αερίων καυσίµων και υγραερίων σε νησιά. Επενδυτικά σχέδια των 

επιχειρήσεων εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων σε 

αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες χερσαίες, νησιωτικές και 

παραλίµνιες περιοχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
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Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας ορίζονται οι περιοχές αυτές. Επενδυτικά 

σχέδια που γίνονται από Ιερές µονές καθώς και την Ιερά Κοινότητα του Αγίου 

Όρους για την ανέγερση ή και εκσυγχρονισµό ξενώνων ή για τη µετατροπή 

κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς και για την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµό ή 

µετατροπή κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, 

εργαστηρίων και χειροτεχνίας. 

(ε) Ειδικά επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που ασκούν τις δραστηριότητες 

των περιπτώσεων (α) έως (γ) του παρόντος: 

Επενδυτικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισµού της ρύπανσης 

του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, αποκατάστασης 

του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος και αφαλάτωσης 

θαλασσινού ή υφάλµυρου νερού. Επενδυτικά σχέδια για αξιοποίηση ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας, υποκατάσταση υγρών καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια 

καύσιµα, επεξεργασµένα απορριπτόµενα υλικά από εγχώριες βιοµηχανίες, 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόµενης θερµότητας, καθώς και 

συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. Επενδυτικά σχέδια εισαγωγής 

και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική 

διαδικασία. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής καινοτοµικών προϊόντων ή υπηρεσιών 

εισαγωγής καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία και εµπορευµατοποίησης 

πρωτοτύπων προϊόντων και υπηρεσιών. Επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης 

βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών µονάδων για την εναλλακτική διαχείριση 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για 

παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά. 

3.4 Ενισχυόµενες ∆απάνες2 

(α) Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος 

ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες. 

(i) Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισµό κτιριακών, ειδικών και 

βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος 

χώρου. 

(ii) Την αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια 

παραγωγική µονάδα και υπό την προϋπόθεση ότι: 

• Η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, 

• Αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή, 

                                           
2 Νόµος 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και 

την Περιφερειακή Σύγκλιση», ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004, Άρθρο 3 
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• Η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της 

αγοράς, 

• Αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την αγορά. 

(iii) Την αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια των 

βιοµηχανικών επιχειρηµατικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ., Β.Ι.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ.) και των 

τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν σε 

προβληµατική επιχείρηση, όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές 

όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση 

προβληµατικών επιχειρήσεων (Ανακοίνωση 1999/ C288/02) και δεν έχουν λάβει 

προηγούµενη κρατική ενίσχυση. 

(iv) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 

λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων 

σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση. 

(v) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 

αυτοµατοποίησης διαδικασιών, συστηµάτων δηµιουργίας ηλεκτρονικών αγορών και 

µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου 

λογισµικού καθώς και δαπανών εξοπλισµού για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού 

περιεχοµένου.  

(vi) Τις δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 

εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων και 

βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων. 

(vii) Τις δαπάνες για αποσυναρµολόγηση, µεταφορά και επανασυναρµολόγηση 

του υφιστάµενου εξοπλισµού, προκειµένου για επιχειρήσεις που µετεγκαθίστανται 

για περιβαλλοντικούς λόγους, εφόσον µετεγκαθίστανται σε ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., λοιπές 

Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ. και ΒΙ.ΠΑ.). 

(viii) Την αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και 

προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Την αγορά καινούργιων 

µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Την αγορά και εγκατάσταση 

καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και την κατασκευή εγκαταστάσεων για τη 

διακίνηση υλικών και προϊόντων. 

(ix) Την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων µόνο εφόσον αποτελούν 

αναπόσπαστο στοιχείο της µονάδας 

(x) Την κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθµών, 

κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού, 

προοριζοµένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζοµένων 

της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά 

γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση. 
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(xi) Τις δαπάνες κατασκευής του βασικού δικτύου µεταφοράς του θερµού νερού 

ή ατµού µέχρι τον καταναλωτή, προκειµένου µόνο για τις επενδύσεις παραγωγής 

ενέργειας σε µορφή θερµού νερού ή ατµού. 

(xii) Τις δαπάνες σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆ΕΗ προκειµένου για επενδύσεις 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή 

συµπαραγωγής.  

(xiii) Τις δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκµετάλλευσης 

που αφορούν δρόµους, στοές, φρέατα και κεκλιµένα προσπέλασης και 

περιχάραξης, προκειµένου για µεταλλευτικές επενδύσεις και επενδύσεις εξόρυξης, 

επεξεργασίας και αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών. 

(xiv) Τις δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισµού και µέσων µεταφοράς 

υγρών καυσίµων και υγραερίων στα νησιά.  

(xv) Την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού µεταφορικών µέσων πλην του 

εξοπλισµού που προορίζεται για την υποδοµή και την κίνησή τους, εφόσον είναι 

απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων σε 

αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες περιοχές. 

(xvi) Τις δαπάνες µελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού, 

εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδοµών και διαδικασιών, καθώς 

και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της 

ποιότητας, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισµούς 

διαπιστευµένους από τον αρµόδιο εθνικό φορέα. 

(xvii) Τις δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής 

τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. 

(xviii) Τις δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή 

κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια 

ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για µια πενταετία, εφόσον 

έχει αρχίσει να πραγµατοποιείται επένδυση για τη βιοµηχανική εκµετάλλευσή της, 

ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών. 

(xix) Τις δαπάνες για  ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών µονάδων 

για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν 

αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά.  

(xx) ∆απάνες που συνδέονται µε την µεταφορά τεχνολογίας, άδειες 

εκµετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις . 

(xxi) Τις δαπάνες µελετών και τις αµοιβές συµβούλων για την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου, σύµφωνα µε τους περιορισµούς της ΕΕ. Ειδικότερα,  την 

εκπόνηση κάθε µορφής µελετών σχετιζόµενων µε την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου και αναφερόµενων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης. Επιλέξιµες είναι µελέτες όπως οργάνωση διοίκησης, αναδιοργάνωση 
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των επιµέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών 

διαδικασιών, τυποποίησης διαδικασιών, ερευνών αγοράς, εκπόνησης µελετών 

προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και συγκριτικών µελετών επιδόσεων.  

Οι ανωτέρω υπηρεσίες υπόκεινται στους περιορισµούς της παρακάτω περίπτωσης 

(γ). 

(xxii) Αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, του αναγκαίου λογισµικού και 

περαιτέρω ανάπτυξής του µέχρι 60% του συνολικού κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου, που αφορά ανάπτυξη λογισµικού. 

(xxiii) ∆απάνες κατασκευής δικτυακών υποδοµών πρόσβασης καθώς και ειδικών 

βοηθητικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

αποσκοπεί στη λειτουργία του δικτύου και στην υποστήριξη της διασύνδεσής του 

µε υφιστάµενα δίκτυα. 

(β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή και κατά 

περίπτωση µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Ανάπτυξης ορίζονται οι ενισχυόµενες δαπάνες ανά κατηγορία επένδυσης, σύµφωνα 

µε την κοινοτική νοµοθεσία. Με όµοια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 

πρόσθετες κατηγορίες, όροι ή περιορισµοί ενισχυόµενων δαπανών ανά είδος 

επενδυτικού σχεδίου. 

(γ) Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία. Επίσης µπορούν να 

ενισχύονται  δαπάνες για άυλες επενδύσεις για αµοιβές µελετών συµβούλων σε 

ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 8% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 

Λειτουργικές δαπάνες δεν ενισχύονται. 

Οι άυλες επενδύσεις θα πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του 

ενεργητικού που  θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο στην ενισχυόµενη 

επένδυση και θα αποκτούνται από τρίτους µε τους όρους που ισχύουν στην αγορά. 

Οι ενισχύσεις για αµοιβές µελετών συµβούλων παρέχονται µόνο στις µικρές και 

µεσαίες επιχειρήσεις και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές δαπάνες αυτών.» 

  

6. ∆εν υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος Νόµου: 

(α) Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων µέχρι έξι (6) θέσεων. 

(β) Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου. 

(γ) Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων. Επίσης, σε περιπτώσεις 

αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν µπορεί να ενισχυθεί το τµήµα της δαπάνης 

που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί. 

 (δ) Η ανέγερση ή η επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο που δεν 

ανήκει στο φορέα της επένδυσης. 

Κατ' εξαίρεση µπορούν να ενισχυθούν: 
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(i) Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο 

φορέα της επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση του για 

χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από το ∆ηµόσιο, τον Ελληνικό 

Οργανισµό Τουρισµού, την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ, τις ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ, 

συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που έχουν καθεστώς ελεύθερης ζώνης, λοιπές 

ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ), την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, την Ολυµπιακά 

Ακίνητα ΑΕ, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, 

σωµατεία ή ιδρύµατα, καθώς και από τεχνολογικά πάρκα προκειµένου για 

ανέγερση ή επέκταση κτιρίων εντός τεχνολογικών πάρκων. 

Επίσης η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει 

στον φορέα της επένδυσης αλλά έχει εκµισθωθεί από το ∆ηµόσιο, νοµικά ή φυσικά 

πρόσωπα για χρονική διάρκεια δεκαπέντε (15) ετών, η µίσθωση έχει µεταγραφεί 

και ο εκµισθωτής έχει παραιτηθεί από το δικαίωµα ιδιόχρησης. 

Η διάρκεια της παραχώρησης ή µίσθωσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης που προβλέπεται στην 

παράγραφο 11 του άρθρου 7. 

(ii) Η πραγµατοποίηση επενδύσεων θερµοκηπίων, επί γηπέδου του οποίου η 

χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκµισθωθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για 

χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών 

(iii) Η πραγµατοποίηση επενδύσεων χιονοδροµικών κέντρων, παραγωγής 

ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και γηπέδων γκολφ, επί ακινήτου 

του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκµισθωθεί προς τούτο στο φορέα της 

επένδυσης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών. 

(iv) Η πραγµατοποίηση επενδύσεων υδατοκαλλιεργειών σε αιγιαλό. 

Οι µισθώσεις που προβλέπονται στη διάταξη αυτή καταρτίζονται και µε ιδιωτικό 

έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από τη δηµόσια 

οικονοµική υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται. Μετά την κατάθεσή του το 

έγγραφο µε το οποίο καταρτίζεται η µίσθωση µεταγράφεται στο γραφείο 

µεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. Από τη µεταγραφή η µίσθωση έχει την 

ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα. 

(ε) Ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων 

τουλάχιστον κατηγορίας δύο  αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης, πριν παρέλθει 

πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης 

της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας, που έχει 

υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή των νόµων 2601/1998, 1892/1990 και 

1262/1982. Στην πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας, της 

παραγράφου αυτής, περιλαµβάνεται και το διάστηµα κατά το οποίο η µονάδα 

λειτουργούσε ως επιχείρηση εκµετάλλευσης ενοικιαζόµενων δωµατίων ή 
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διαµερισµάτων, προκειµένου για ξενοδοχειακές µονάδες που προέκυψαν από 

υποχρεωτική µετατροπή µονάδας ενοικιαζόµενων δωµατίων ή διαµερισµάτων. Κατ 

εξαίρεση ο ανωτέρω εκσυγχρονισµός ενισχύεται για τµήµατα της ξενοδοχειακής 

µονάδας που δεν περιλαµβάνονταν στην προηγούµενη ενίσχυση.   

(στ) Ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής τουριστικών οργανωµένων 

κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ' τάξης, πριν παρέλθει πενταετία από 

την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 

ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας, που έχει υπαχθεί στις 

διατάξεις του παρόντος ή των νόµων 2601/1998, 1892/1990 και 1262/1982. Κατ' 

εξαίρεση για τις οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings) για τα οποία 

έχει υπαχθεί επένδυση εκσυγχρονισµού τους στις διατάξεις των νόµων 1262/1982 

,1892/1990 και Ν.2601/98, για τα οποία υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στις 

διατάξεις του παρόντος, για ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό τους πριν 

παρέλθει πενταετία από την ολοκλήρωση του ήδη εγκριθέντος εκσυγχρονισµού,, ο 

αιτούµενος εκσυγχρονισµός µπορεί να ενισχυθεί εφόσον αφορά σε διαφορετικά 

του προηγούµενου, τµήµατα του κατασκηνωτικού κέντρου ή και στα 

εκσυγχρονισθέντα, εφόσον η σκοπιµότητα πραγµατοποίησης περαιτέρω έργων 

εκσυγχρονισµού τους κρίνεται πλήρως αιτιολογηµένη, µετά από γνώµη της 

αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής. 

(ζ) Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός αυτοεξυπηρετούµενων 

καταλυµάτων, ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων 

διαµερισµάτων ανεξάρτητα από την τάξη. 

(η) Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας µηχανηµάτων και λοιπών 

παγίων στοιχείων. 

(θ) Επενδύσεις οι οποίες αποσκοπούν σε απλή αντικατάσταση υφιστάµενου 

µηχανολογικού εξοπλισµού, χωρίς να συνεπάγονται την επέκταση, την αλλαγή στο 

προϊόν ή την µέθοδο παραγωγής µίας υφιστάµενης εγκατάστασης.  

3.5 Παρεχόµενες Ενισχύσεις3 

Τα ποσοστά των παρεχόµενων ενισχύσεων, διαφοροποιούνται µε βάση διάφορα 

κριτήρια. Ένα κριτήριο αποτελεί η κατηγορία στην οποία εµπίπτει το υπό ενίσχυση 

επενδυτικό σχέδιο. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι ότι το ∆ηµόσιο δε θεωρεί όλα 

τα επενδυτικά σχέδια εξίσου σηµαντικά, για παράδειγµα ένα επενδυτικό σχέδιο που 

                                           
3 Νόµος 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και 

την Περιφερειακή Σύγκλιση», ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004, Άρθρο 4. 
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εισάγει έντονα καινοτόµα στοιχεία στην παραγωγική διαδικασία, θεωρείται 

σηµαντικότερο και βαθµολογείται µε µεγαλύτερο συντελεστή.  

Ένα άλλο κριτήριο αποτελεί η γεωγραφική θέση του υπό ενίσχυση φορέα. Είναι 

λογικό το Κράτος να µεταχειρίζεται ευνοϊκότερα επενδυτικά σχέδια που λαµβάνουν 

χώρα σε περιοχές όπου υπάρχει µεγάλη ανάγκη για επενδύσεις. Για παράδειγµα, η 

συγκράτηση του ενεργού πληθυσµού σε παραµεθόριες περιοχές απαιτεί την 

ύπαρξη θέσεων εργασίας οι οποίες θα δηµιουργηθούν µε τις κατάλληλες υποδοµές. 

Εποµένως, οι περιοχές αυτές είναι λογικό να επιδοτούνται µε µεγαλύτερους 

συντελεστές. 

Με διαφορετικούς συντελεστές επιχορηγεί το ∆ηµόσιο και τις επιχειρήσεις που 

είναι πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες ή µεγάλες. Συγκεκριµένα θεωρεί πως οι 

µικρότερες σε µέγεθος επιχειρήσεις πρέπει να ενισχυθούν µε µεγαλύτερα ποσοστά 

για να µπορέσουν να επιβιώσουν στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε µια 

αντικειµενικά πολύ δύσκολη οικονοµική συγκυρία.  

Πρέπει να αναφέρουµε ότι όλες οι παραπάνω κατηγοριοποιήσεις δεν είναι 

αυθαίρετες. Αυτό θα δηµιουργούσε αισθήµατα αδικίας, κάτι που το κράτος σε 

καµιά περίπτωση δεν επιδιώκει. Στην ελληνική, αλλά και στην κοινοτική 

νοµοθεσία, καθορίζονται σαφώς τα κριτήρια µε τα οποία κρίνεται κάθε φορά ο 

υποψήφιος επενδυτής (π.χ. ως προς το µέγεθος της επιχείρησής του), ώστε να µη 

δηµιουργούνται αδικίες και κλίµα δυσπιστίας στην αγορά. Όλες οι λεπτοµέρειες 

σχετικά µε το πώς διαµορφώνονται τα ποσοστά ενίσχυσης, αναφέρονται στις 

διατάξεις του Νόµου 3299/04, που δίνεται στο παράρτηµα στο τέλος της παρούσας 

εργασίας. Εµείς δεν πρόκειται να αναλύσουµε περαιτέρω τις λεπτοµέρειες, καθώς 

αυτό που µας ενδιαφέρει και στο οποίο εστιάζουµε, είναι οι λογιστικοί χειρισµοί 

των επιχορηγήσεων, όποιο και αν είναι το ύψος αυτών. 

3.6 Τηρούµενα Λογιστικά Βιβλία4,5   

3.6.1 Ενηµέρωση Βιβλίων Τρίτης Κατηγορίας του Κ.Β.Σ.   

Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας και πραγµατοποιούν 

επενδύσεις του Ν.3299/04 υποχρεούνται: 

                                           
4 Απόφαση 1025990/ΠΟΛ.1060/91 

5 Καραγιάννης Ι. ∆ηµήτριος, Ιωάννης ∆. Καραγιάννης, Αικατερίνη ∆.  

Καραγιάννη, «Αφορολόγητα Αποθεµατικά-Επιχορηγήσεις, Αυτόµατη περαίωση 

φορολογικών δηλώσεων, ∆απάνες φορολογικά αναγνωρίσιµες, φορολογικός 

έλεγχος επιχειρήσεων, στην Πράξη», Εκδόσεις Αρίων, 5η έκδοση, Θεσσαλονίκη 

2008, σελ.73 
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1. Να καταχωρούν στο βιβλίο απογραφών αναλυτικά και ξεχωριστά τις 

νέες παραγωγικές επενδύσεις, από τα λοιπά Πάγια της ίδιας 

κατηγορίας. 

2. Να τηρούν στα λογιστικά τους βιβλία ξεχωριστό λογαριασµό 

αποθεµατικού, µε τον τίτλο «Αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων 

Ν.3299/04», ο οποίος θα εµφανίζεται στην απογραφή και το παθητικό 

του Ισολογισµού. 

∆ηλαδή, στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται αναλυτικά και χωριστά κατά 

Αναπτυξιακό Νόµο, οι επενδύσεις και τα αποθεµατικά. Επίσης, στα λογιστικά 

βιβλία, θα παρακολουθούνται τα αφορολόγητα αποθεµατικά σε χωριστούς 

αναλυτικούς λογαριασµούς κατά αναπτυξιακό Νόµο. Π.χ. για το ποσό των 

καθαρών κερδών που δε φορολογείται και µεταφέρεται στα αφορολόγητα 

αποθεµατικά του Ν.3299/04, χρεώνονται τα κέρδη της χρήσης και πιστώνεται ο 

λογαριασµός 41.08.ΧΧΧ «Αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων Ν.3299/04». Ο 

λογαριασµός αυτός θα πιστώνεται µε το ποσό του αφορολόγητου αποθεµατικού 

που πραγµατοποιεί κάθε χρόνο η επιχείρηση από τα καθαρά της κέρδη σαν ένα 

µέρος της δαπάνης για παραγωγικές επενδύσεις και θα χρεώνεται κάθε φορά ο 

λογαριασµός «κέρδη χρήσης». 

3. Να τηρούν ξεχωριστό θεωρηµένο βιβλίο επενδύσεων. Η θεώρηση 

καινούργιου βιβλίου επενδύσεων δεν είναι απαραίτητη, εφόσον έχει 

θεωρηθεί τέτοιο βιβλίο για εφαρµογή άλλων αναπτυξιακών νόµων. 

Στο βιβλίο αυτό των επενδύσεων τηρούνται εξωλογιστικά οι εξής λογαριασµοί: 

Ξεχωριστός λογαριασµός για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο του Ν.3299/04, ο 

οποίος θα χρεώνεται µε τη συνολική αξία κτήσης του και θα πιστώνεται µε το 

ενεργούµενο κάθε φορά αφορολόγητο αποθεµατικό που υπολογίζει η επιχείρηση 

στα κέρδη των βιβλίων ή µε την αξία της τυχόν πώλησής του. 

Για χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αναγράφεται στον ιδιαίτερο λογαριασµό του 

κάθε µισθίου η ένδειξη “Leasing” και στη συνέχεια το είδος του µισθίου (π.χ. 

leasing µηχάνηµα τάδε). Ο εξωλογιστικός αυτός λογαριασµός του µισθίου 

χρεώνεται µε την αξία του µισθίου που αναγράφεται στο τιµολόγιο πώλησης που 

έχει εκδώσει ο προµηθευτής προς την εταιρία Leasing και πιστώνεται µε το 

ενεργούµενο κάθε φορά αφορολόγητο αποθεµατικό που υπολογίζει η επιχείρηση 

στα κέρδη των βιβλίων, καθώς και µε την παραπάνω αξία του µισθίου σε 

περίπτωση που η επιχείρηση µετά τη λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, δεν 

αποκτά την πλήρη κυριότητα του µισθίου. 

Συγκεντρωτικός λογαριασµός, ο οποίος θα χρεώνεται µε την αναγνωριζόµενη 

για έκπτωση κάθε χρόνο αξία των πραγµατοποιούµενων νέων επενδύσεων και θα 
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πιστώνεται µε τα ποσά του αφορολόγητου αποθεµατικού, που υπολογίζει κάθε 

φορά η επιχείρηση στα κέρδη του ισολογισµού της (Κοινή Απόφαση Υπουργών 

Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών 1025990/91). 

Το βιβλίο επενδύσεων ενηµερώνεται µέσα στην προθεσµία κλεισίµατος του 

ισολογισµού, δηλαδή, για τις επιχειρήσεις που είναι υποχρεωµένες να συντάσσουν 

ισολογισµό στις 31/12 µέχρι 31/3 (για Ο.Ε., Ε.Ε., Ατοµικές) και µέχρι 30/4 (για 

Ε.Π.Ε., Α.Ε. και Συνεταιρισµούς). 

3.6.2 Ενηµέρωση βιβλίων ∆εύτερης Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

Οι επιχειρήσεις µε βιβλία β’ κατηγορίας υποχρεούνται να τηρούν σε θεωρηµένο 

βιβλίο επενδύσεων τους ακόλουθους λογαριασµούς: 

1. Ξεχωριστό λογαριασµό µε τον τίτλο «Επενδύσεις Ν.3299/04» στη 

χρέωση του οποίου θα καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά, οι 

δαπάνες απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται στις 

διατάξεις του παρόντος Νόµου, καθώς και η αξία των µισθίων η οποία 

αναγράφεται στο τιµολόγιο πώλησης που έχει εκδώσει ο προµηθευτής 

προς την εταιρία Leasing και στην πίστωση θα καταχωρείται η αξία 

πώλησης ή επιστροφής των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων, καθώς 

επίσης και η αξία του µισθίου σε περίπτωση που η επιχείρηση κατά τη 

λήξη της χρηµατοδοτικής σύµβασης, δεν αποκτά την πλήρη κυριότητα 

αυτού (Απόφαση Υπ. Οικ. 1025990/91). 

2. Ξεχωριστό λογαριασµό αποθεµατικού µε τον τίτλο «Αφορολόγητο 

αποθεµατικό επενδύσεων Ν.3299/04», στην πίστωση του οποίου θα 

µεταφέρεται το ποσό του αφορολόγητου αποθεµατικού που σχηµατίζει 

κάθε χρόνο η επιχείρηση από τα καθαρά της κέρδη. 

3. Ξεχωριστό λογαριασµό για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, ο οποίος 

θα χρεώνεται µε τις δαπάνες απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου 

και θα πιστώνεται µε το σχηµατιζόµενο κάθε φορά αφορολόγητο 

αποθεµατικό και µε την αξία της τυχόν πώλησής του. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, θα παρακολουθείται και κάθε άλλη δαπάνη, που αποτελεί νέα 

παραγωγική επένδυση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3299/04. 

Σε ιδιαίτερο φάκελο θα πρέπει να φυλάσσονται από τις πιο πάνω επιχειρήσεις τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στις επενδύσεις που υπάγονται στις διατάξεις του 

παρόντος Νόµου. 

Αν πρόκειται περί µισθίου του Ν.1665/1986 θα αναγράφεται στον τίτλο του 

λογαριασµού η ένδειξη “Leasing”. Ο λογαριασµός αυτός, στη συνέχεια, θα 

χρεώνεται µε την αξία του µισθίου που αναγράφεται πάνω στο Τιµολόγιο Πώλησης 

που έχει εκδώσει ο Προµηθευτής προς την εταιρία Leasing και θα πιστώνεται µε το 
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σχηµατιζόµενο κάθε φορά αφορολόγητο αποθεµατικό. Επίσης, σε περίπτωση 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης και µε τη λήξη αυτής, η επιχείρηση δεν αποκτά την 

κυριότητα του µισθίου, ο παραπάνω λογαριασµός πιστώνεται και µε την αξία του 

µισθίου που αναφέρετο στην υπογραφείσα σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή 

στο συνηµµένο σε αυτή παράρτηµα (Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 

1025990/91). 

Το βιβλίο επενδύσεων για επιχειρήσεις µε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ. ενηµερώνεται µέχρι τη 1/3 που λήγει η προθεσµία υποβολής της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήµατος. 

3.6.3 ∆ήλωση Φορολογικής Απαλλαγής6  

Οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν παραγωγικές επενδύσεις µε σχηµατισµό 

αφορολόγητου αποθεµατικού του Ν.3299/04, υποχρεούνται να υποβάλουν 

δήλωση φορολογικής απαλλαγής, για κάθε ένα επενδυτικό σχέδιο χωριστά. Η 

δήλωση υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµίας και στη 

συνέχεια υποβάλλεται εκτυπωµένη σε τρία αντίγραφα στην αρµόδια ∆ΟΥ µαζί µε 

τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της επιχείρησης. Η δήλωση φορολογικής 

απαλλαγής υποβάλλεται στη ∆ΟΥ κάθε χρόνο, µέχρι να καλυφθεί η αξία της 

επένδυσης µε το δικαιούµενο ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης.  

                                           
6 Α.Υ.Ο. 1100384/ΠΟΛ.1130/8.12.06, Εγκ., ΠΟΛ.1023/13.2.07 
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4 Είδη Παρεχόµενων Ενισχύσεων και αντίστοιχοι 

Λογιστικοί χειρισµοί 

4.1 Γενικά 

Θα πρέπει, πριν ξεκινήσουµε οποιαδήποτε ανάλυση περί των λογιστικών 

χειρισµών που προβλέπονται για κάθε είδος ενίσχυσης, να αναφερθούµε στις δυο 

διαφορετικές «φιλοσοφίες» µε βάση τις οποίες αντιµετωπίζονται παγκοσµίως οι 

κρατικές επιχορηγήσεις7.  

Σύµφωνα µε τη µια άποψη, οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να πιστώνονται σε 

λογαριασµό Ιδίων Κεφαλαίων. Η µέθοδος αυτή που αναφέρεται και ως 

«κεφαλαιουχική», έχει υποστηρικτές οι οποίοι µεταξύ άλλων προβάλουν, υπέρ 

αυτής, και τα ακόλουθα επιχειρήµατα: 

� Οι επιχορηγήσεις αποτελούν είδος χρηµατοδότησης και άρα ∆ΕΝ 

πρέπει να καταχωρούνται στα αποτελέσµατα 

� Εφόσον δεν προβλέπεται η επιστροφή τους, τότε στην ουσία 

αποτελούν Ίδια Κεφάλαια 

� Οι επιχορηγήσεις αποτελούν κίνητρα και όχι λειτουργικά έσοδα, άρα 

δεν πρέπει να καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

Το «αντίπαλο δέος» της κεφαλαιουχικής µεθόδου είναι η αποκαλούµενη 

«εισοδηµατική» µέθοδος, σύµφωνα µε την οποία η κρατική επιχορήγηση 

πιστώνεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων µιας ή περισσότερων περιόδων. Τα 

επιχειρήµατα που προβάλλονται υπέρ αυτής της µεθόδου συνοψίζονται στα 

ακόλουθα: 

� Οι επιχορηγήσεις ∆ΕΝ προέρχονται από τους µετόχους και άρα δεν 

µπορούν να καταχωρούνται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 

� Οι όροι που θα πρέπει συνήθως να πληρούνται σχετίζονται µε έξοδα 

που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

� Οι επιχορηγήσεις αποτελούν προέκταση της φορολογικής πολιτικής και 

άρα, όπως και οι φόροι, πρέπει να καταχωρούνται στα Αποτελέσµατα 

Η ελληνική νοµοθεσία, υιοθετεί την κεφαλαιουχική µέθοδο όπως προκύπτει από  

το άρθρο 8 παράγραφος 6 όπου ο Νόµος «αναφέρει» ότι τα ποσά των 

                                           
7 Βλάχος Χρίστος, Λουκά Λουκάς, «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007» Εκδόσεις 

Global Τraining, Τέταρτη Έκδοση, Ιανουάριος 2007, σελ.19.9. 
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επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις εµφανίζονται σε λογαριασµό 

αφορολόγητου αποθεµατικού (τα οποία σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο8 αποτελούν Ίδια Κεφάλαια) και µάλιστα πρέπει να εµφανίζονται σε ιδιαίτερο 

λογαριασµό. Το αποθεµατικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος µε την 

προϋπόθεση ότι θα παραµείνει αµετάβλητο και δε θα διανεµηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί 

πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο σχηµατισµού του. Σε αυτά τα πλαίσια 

επιβάλλει τους αντίστοιχους λογιστικούς χειρισµούς τους οποίους θα αναλύσουµε 

λεπτοµερώς αµέσως παρακάτω.  

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) µέσω του Προτύπου 20, ακολουθούν 

διαφορετική φιλοσοφία και ενστερνίζονται την εισοδηµατική µέθοδο, σύµφωνα µε 

την οποία η κρατική επιχορήγηση πιστώνεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων µιας 

ή περισσότερων περιόδων. Τα επιχειρήµατα και τις λεπτοµέρειες αυτής της 

µεθόδου θα τα αναλύσουµε στο κεφάλαιο 5, όπου θα αναφερθούµε εκτενώς στο 

∆.Λ.Π. 20 και θα παρέχουµε όλες τις απαραίτητες συγκρίσεις µεταξύ των δυο 

µεθόδων. 

4.2 ∆ωρεάν Άµεση Επιχορήγηση Πάγιων Επενδύσεων 

Το συγκεκριµένο είδος αποτελεί την πιο απλή µορφή ενίσχυσης. Η υπό 

ενίσχυση επιχείρηση, στο προβλεπόµενο κατά την επενδυτική πρόταση χρονικό 

διάστηµα, πραγµατοποιεί τις δαπάνες της οι οποίες φυσικά θα πρέπει να είναι 

επιλέξιµες σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. Στη συνέχεια, µε βάση 

τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πραγµατοποίηση των εν λόγω δαπανών, απαιτεί 

από το δηµόσιο την καταβολή σε χρήµατα ενός ποσοστού από αυτές τις δαπάνες. 

Σε προηγούµενη θέση στην εργασία µας, αναλύσαµε τα ποσοστά των ενισχύσεων 

και µε βάση ποια κριτήρια αυτά διαφοροποιούνται. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις σε 

αυτού του είδους τις επιχορηγήσεις παγίων. Η περίπτωση των επιχορηγήσεων που 

δεν συνιστούν αφορολόγητα αποθεµατικά και η περίπτωση των επιχορηγήσεων 

που συνιστούν τέτοια αποθεµατικά9.  

                                           
8 ΕΛΚΕΠΑ, «Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», Β’ Έκδοση, Αθήνα 1987, 

σελ.337 

9 ∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος «Φορολογική αντιµετώπιση των 

επιχορηγήσεων που θα λάβουν νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις για την 

πραγµατοποίηση επενδύσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ)», Αρ. πρωτ.1057838/10689πε/Β0012, Αθήνα 16 

Απριλίου 2008.  

 



 25 

Το νοµοθετικό πλαίσιο των επιχορηγήσεων της πρώτης περίπτωσης 

διαµορφώνεται µε βάση την 1040321/10238/ΠΟΛ.1093/05.05.1992 ερµηνευτική 

εγκύκλιο του Ν.1892/1990, µε την οποία δόθηκαν, µεταξύ άλλων, οδηγίες για το 

λογιστικό χειρισµό των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις βάσει των 

Αναπτυξιακών Νόµων 1262/1982 και 1892/1990. Σύµφωνα µε την εν λόγω 

εγκύκλιο, µετά την υποχρεωτική εφαρµογή του Ε.Γ.Λ.Σ., τα πιο πάνω ποσά δε θα 

φέρονται ως µειωτικό στοιχείο του κόστους των παγίων στοιχείων που 

επιχορηγήθηκαν, αλλά µε τα εισπραττόµενα κάθε φορά ποσά επιχορηγήσεων 

πιστώνεται ο λογαριασµός 41.10 «επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων», µε χρέωση 

των διαθεσίµων κ.λπ.. Στο τέλος κάθε χρήσης µεταφέρεται από το λογαριασµό 

41.10 µε χρέωση αυτού, στον αποτελεσµατικό λογαριασµό 81.10.05 

«αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων», ποσό ίσο µε τις 

τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων που διενεργήθηκαν και 

καταχωρήθηκαν στους σχετικούς λογαριασµούς και οι οποίες αντιστοιχούν στην 

αξία των αποσβέσιµων παγίων που χρηµατοδοτήθηκαν µε τα ποσά των 

επιχορηγήσεων. 

Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι ότι από τις αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων 

παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται τελικά µόνο αυτές που αναλογούν στην αξία 

των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε (αρ. πρωτ.1059203/ 10868/ Β0012/ 

21.07.2004). Τα ανωτέρω ισχύουν και για επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στις 

πιο πάνω επιχειρήσεις και οι οποίες αφορούν προσθήκες και βελτιώσεις παγίων. 

Με το υπ’ αριθ. 1017311/10128/Β0012/11.03.2002 έγγραφο, διευκρινίστηκε 

ότι ο πιο πάνω λογιστικός χειρισµός των επιχορηγήσεων των πάγιων επενδύσεων 

ακολουθείται σε κάθε περίπτωση είσπραξης επιχορήγησης είτε βάσει Αναπτυξιακών 

Νόµων (Ν.1892/1990, Ν.2601/1998) είτε από την ΕΟΚ (αριθ.29/1988, 41/1989, 

60/1990 και 194/1994 γνωµοδοτήσεις του ΕΣΥΛ), µε εξαίρεση τα ποσά που 

χορηγούνται µε το Ν.3299/04. 

Με την παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.3299/04 ορίζεται ότι οι επιχορηγήσεις 

επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι επιχορηγήσεις του 

κόστους δηµιουργούµενης απασχόλησης που καταβάλλονται µε βάση τις διατάξεις 

του Νόµου αυτού, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή δικαίωµα, 

καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του ∆ηµοσίου ή τρίτου. Τα ποσά 

αυτών των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών 

δαπανών και το µισθολογικό κόστος της απασχόλησης προκειµένου για τον 

προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών. Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι 

µόνο οι διατάξεις του σηµερινού Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04 οδηγούν στο 

σχηµατισµό αφορολόγητων, στο σύνολό τους, αποθεµατικών. 
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Θα µελετήσουµε στην πράξη όλα τα παραπάνω µε τη βοήθεια των ανάλογων 

παραδειγµάτων.  

4.2.1 Λογιστικός χειρισµός της επιχορήγησης που ∆ΕΝ συνιστά, στο 

σύνολό της, Αφορολόγητο Αποθεµατικό  

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, όταν η επιχείρηση εισπράττει την 

επιχορήγηση χρεώνει στα βιβλία της λογαριασµό χρηµατικών διαθεσίµων (38 του 

Ε.Γ.Λ.Σ.) και πιστώνει λογαριασµό της Καθαρής Θέσης και συγκεκριµένα 

λογαριασµό αποθεµατικού (41 του Ε.Γ.Λ.Σ.). Η επιχείρηση θα πρέπει να 

αναπτύσσει κατάλληλους τριτοβάθµιους λογαριασµούς όπου θα φαίνεται ο Νόµος 

µε βάση τον οποίο επιχορηγείται. Ο παραπάνω λογαριασµός και συγκεκριµένα ο 

41.10 «επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων», κινείται στις περιπτώσεις που η 

επένδυση αφορά σε πάγιο εξοπλισµό και για το αντίστοιχο κάθε φορά ποσό. 

Παρακάτω θα δούµε τι προβλέπεται σε περιπτώσεις που η επένδυση αφορά σε 

κάλυψη εξόδων και όχι σε πάγιο εξοπλισµό. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1 

Στη συνέχεια, παραθέτουµε ένα παράδειγµα που θα µας βοηθήσει να 

κατανοήσουµε καλύτερα του λογιστικούς χειρισµούς στην υπό εξέταση περίπτωση. 

Θυµίζουµε ότι εξετάζουµε την περίπτωση όπου η επιχορήγηση δίνεται στην 

επιχείρηση µε τον όρο ότι µειώνει το κόστος κτήσεως των επιχορηγούµενων 

επενδύσεων. Με άλλα λόγια, η απόσβεση του επιχορηγούµενου κόστους κτήσεως 

της πάγιας επένδυσης δεν αναγνωρίζεται, στο σύνολό της, για έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα (όπως αναφέραµε παραπάνω ο χειρισµός αυτός προβλέπονταν 

σε παλαιότερους Αναπτυξιακούς Νόµους).  

Έστω βιοµηχανική επιχείρηση η οποία επιχορηγείται µε ποσοστό 15%. Έστω ότι 

η επιχείρηση αυτή κατά τη χρήση του 2008, απέκτησε-κατασκεύασε στα πλαίσια 

των ευεργετικών διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόµου τα παρακάτω πάγια, στις 

αξίες που αυτά εµφανίζονται στα λογιστικά της βιβλία κατά το τέλος της χρήσης:   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

Κτίρια €150.000 

Μηχανήµατα €200.000 

Μεταφορικά µέσα €50.000 

Σύνολο €400.000 
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Αφού η επιχείρηση επιχορηγείται µε 15%, το ύψος της επιχορήγησης θα είναι 

€60.000. Αυτό το ποσό θα πρέπει να κατανεµηθεί αναλογικά σε κάθε πάγιο, 

ανάλογα µε το κόστος κτήσης του: 

Κτίρια    

 

Μηχανήµατα  

 

Μεταφορικά Μέσα   

  

Σύνολο  €60.000 

 

 

Η επιχείρηση για την αγορά-κατασκευή των παγίων και την είσπραξη της 

επιχορήγησης, θα πρέπει να πραγµατοποιήσει στα λογιστικά της βιβλία τις 

ακόλουθες δυο εγγραφές: 

 

1η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (ΧΡΗΣΗ 2008) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 ΣΕ: 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 

38.03.ΧΧΧ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

€150.000 

€200.000 

 

€50.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  €400.000 

Αιτιολογία: Αγορά-Κατασκευή Παγίων   

 

2η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (ΧΡΗΣΗ 2008) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 

38.03.ΧΧΧ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

 ΣΕ: 

€60.000 
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41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

41.10 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

41.10.ΧΧΧ  (Αναλύεται σε 

λογαριασμούς κατά επιχορήγηση 

και επιχορηγούμενο Πάγιο) 

€60.000 

Αιτιολογία: Είσπραξη κρατικής επιχορήγησης   

 

Στο τέλος της χρήσης, µε ηµεροµηνία 31/12/2008, η επιχείρηση θα υπολογίσει 

τις κατά Νόµο προβλεπόµενες αποσβέσεις, ως εξής: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

ΥΨΟΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

Κτίρια €150.000 8% €12.000 

Μηχανήµατα €200.000 12% €24.000 

Μεταφορικά Μέσα €50.000 20% €10.000 

Σύνολο €400.000  €46.000 

 

Στη συνέχεια, για κάθε πάγιο, θα πρέπει να υπολογιστεί το ύψος των 

αποσβέσεων που αναλογεί στο ύψος της επιχορήγησης: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

ΥΨΟΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

Κτίρια €22.500 8% €1.800 

Μηχανήµατα €30.000 12% €3.600 

Μεταφορικά Μέσα €7.500 20% €1.500 

Σύνολο €60.000  €6.900 

 

Οι ηµερολογιακές εγγραφές που θα διενεργήσει η επιχείρηση στα βιβλία της µε 

ηµεροµηνία 31/12, θα έχουν ως εξής: 

 

3η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (31/12/2008) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
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66.01 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

66.02 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

66.03 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡ. ΜΕΣΩΝ 

 

ΣΕ: 

11 ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

11.99 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

12.99 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

13.99 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 

€12.000 

€24.000 

€10.000 

 

 

 

 

 

 

 

€12.000 

 

 

 

€24.000 

 

€10.000 

 

Αιτιολογία: Λογισμός αποσβέσεων   

 

Στη συνέχεια το µέρος των αποσβέσεων που αναλογεί στην επιχορήγηση, όπως 

έχει υπολογιστεί παραπάνω, θα πρέπει να µεταφερθεί σε αποτελεσµατικό 

λογαριασµό και να µειωθεί κατά το ίδιο ποσό το σχηµατισθέν αποθεµατικό: 

 

4η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (31/12/2008) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

41.10 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔ. 

41.10.ΧΧΧ (Αναλυτικά για κάθε πάγιο)     

 ΣΕ: 

81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

81.01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 

81.01.05 ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

€6.900 

 

 

 

 

 

 

 

€6.900 

 

Αιτιολογία: Μεταφορά, αναλογούσας στη Χρήση, 

Επιχορήγησης στα Αποτελέσματα 
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Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται σε κάθε χρήση, µέχρι να χρησιµοποιηθεί  

ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης και έτσι να κλείσει ο αντίστοιχος λογαριασµός 

της Καθαρής Θέσης. Να αναφέρουµε τέλος ότι, το ΥΠΟΙΟ µε εγκύκλιό του10  

υιοθέτησε τους παραπάνω λογιστικούς χειρισµούς και επιπλέον επέβαλλε όπως τα 

ποσά των επιχορηγήσεων εµφανίζονται και σε λογαριασµούς τάξεως. 

 

Περίπτωση εκποιήσεως, καταστροφής ή αχρηστεύσεως παγίου 

Έστω ότι στο παράδειγµά µας τα µηχανήµατα, τα οποία είναι ανασφάλιστα,  

καταστρέφονται ολοσχερώς σε πυρκαγιά (θυµίζουµε ότι ο λογαριασµός 41 που 

αφορά την επιχορήγηση για το µηχανολογικό εξοπλισµό είναι πιστωµένος µε 

€30.000 και χρεωµένος µε €3.600, βάσει των λογιστικών εγγραφών που έχουν 

προηγηθεί). Σε αυτή την περίπτωση, το εν λόγω πάγιο στοιχείο θα πρέπει να πάψει 

να απεικονίζεται στα βιβλία µας, ακολουθώντας τους εξής λογιστικούς χειρισµούς: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

12.99 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

41.10.ΧΧΧ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

81.02.ΧΧΧ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

ΣΕ: 

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

€24.000 

€26.400 

 

€149.600 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  €200.000 

 

 

Αιτιολογία: Καταστροφή ανασφάλιστου Μηχανήματος   

 

4.2.2 Λογιστικός χειρισµός της επιχορήγησης που συνιστά, στο 

σύνολό της, Αφορολόγητο Αποθεµατικό (Προβλέπεται από τον 

Ν.3299/04) 

Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση λαµβάνει από το ∆ηµόσιο επιχορήγηση για 

την απόκτηση-κατασκευή Πάγιων στοιχείων χωρίς κανέναν όρο ή δέσµευση. Αυτές 

οι επιχορηγήσεις έχουν το χαρακτήρα αφορολόγητου αποθεµατικού. 

Αναφερόµενοι στο παράδειγµα 1 του κεφαλαίου 4, η επιχείρηση θα 

                                           
10 Α.Υ.Ο. 1040326/Πολ.1093/1992 
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πραγµατοποιήσει τις λογιστικές εγγραφές 1η και 2η όπως ακριβώς έχουν. Τα πάγια 

θα αποσβένονται µε τους νόµιµους συντελεστές και θα αναγνωρίζονται 

φορολογικά σαν εκπεστέα από το εισόδηµα δαπάνη. Η διαφορά όµως εδώ είναι ότι 

ο λογαριασµός της επιχορηγήσεως δε θα υποβάλλεται σε απόσβεση, δε θα 

µεταφέρεται κανένα ποσό στα αποτελέσµατα (λογ. 81) και θα παραµένει 

αµετάβλητος στην Καθαρή Θέση της επιχείρησης.  

4.2.3 Ειδικά θέµατα  

Στις δυο παραπάνω περιπτώσεις που αναλύσαµε ανακύπτει ένα ζήτηµα ως προς 

τη φύση του λογαριασµού 41.1011. Στην περίπτωση που ολόκληρο το πόσο της 

απόσβεσης αναγνωρίζεται από φορολογική άποψη ως δαπάνη εκπεστέα από τα 

έσοδα, τότε το ποσό αυτό στο σύνολό του αποτελεί αφορολόγητο αποθεµατικό. Τί 

συµβαίνει όµως στην περίπτωση που οι αποσβέσεις του επιχορηγούµενου τµήµατος 

δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόµενη δαπάνη; Σε αυτή την περίπτωση 

ο λογαριασµός 41.10 δε συνιστά στο σύνολό του αφορολόγητο αποθεµατικό, αλλά 

µόνο για το ποσοστό που είναι καθαρό φορολογίας. ∆ηλαδή, αν η επιχείρηση 

φορολογείται µε συντελεστή 25% τότε το ποσοστό του αφορολόγητου 

αποθεµατικού είναι 75%. Το 25% δηλαδή της επιχορήγησης θα επιστρέψει στο 

δηµόσιο µε τη φορολόγησή του και γι αυτό δεν αποτελεί αφορολόγητο 

αποθεµατικό αλλά Υποχρέωση και ως τέτοια θα πρέπει να απεικονίζεται στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις της επιχείρησης. Περαιτέρω, θα πρέπει να διαχωρίζεται 

το βραχυπρόθεσµο µέρος αυτής της Υποχρέωσης από το µακροπρόθεσµο και να 

απεικονίζονται στους κατάλληλους λογαριασµούς. Το υπόλοιπο 75%, µε την 

προϋπόθεση ότι η επιχείρηση πραγµατοποιεί κέρδη, αποτελεί όντως αφορολόγητο 

αποθεµατικό και θα απεικονίζεται στο λογαριασµό 41.10 στα Ίδια Κεφάλαια της 

επιχείρησης.     

4.3 Επιδότηση Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης  

Το είδος αυτό ενίσχυσης, όπως είδαµε στο τρίτο κεφάλαιο, παρέχεται 

µεµονωµένα αλλά και σε συνδυασµό µε το αµέσως προηγούµενο είδος ενίσχυσης. 

Στο άρθρο 5 και συγκεκριµένα στην παράγραφο 8, ο Νόµος 3299/04 «αναφέρει» 

ότι απαραίτητος όρος αυτού του είδους της ενίσχυσης είναι να περιέρχεται στον 

επενδυτή, στο τέλος της µίσθωσης, ο µισθωµένος εξοπλισµός και αυτό να 

προβλέπεται ρητά στη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η διάρκεια της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης δε µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη. Τα ποσοστά 

                                           
11 Σακέλλης Ι. Εµµανουήλ, «Ο Πανδέκτης του Λογιστή», Εκδόσεις Σακέλλη, 

Τόµος Β’, 2η Έκδοση, Αθήνα 2003. Σελ 504. 
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ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν αυτό το είδος ενίσχυσης είναι ίδια 

µε αυτά της άµεσης επιχορήγησης. Να αναφέρουµε εδώ, πριν προχωρήσουµε σε 

περαιτέρω λεπτοµέρειες, ότι η επιχορήγηση καταβάλλεται µετά την εκάστοτε 

πληρωµή των δόσεων του µισθώµατος σε δόσεις κάθε µια εκ των οποίων 

υπολογίζεται επί του τµήµατος της αξίας κτήσης του εξοπλισµού, το οποίο 

εµπεριέχεται στην εκάστοτε καταβαλλόµενη δόση του µισθώµατος. Θα 

αναπτύξουµε τις λεπτοµέρειες που αφορούν στη λογιστική αντιµετώπιση της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε τη βοήθεια του ακόλουθου παραδείγµατος. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1 

Έστω ότι µια επιχείρηση αποφασίζει να προχωρήσει σε επενδύσεις σε νέο 

µηχανολογικό εξοπλισµό αξίας €1.200.000, µε την υπαγωγή της στις διατάξεις του 

Νόµου 3299/2004. Το συνολικό ποσοστό ενίσχυσης που δύναται να απαιτήσει η 

συγκεκριµένη επιχείρηση από το ∆ηµόσιο, ανέρχεται σε 40%. Με άλλα λόγια η 

επιχείρηση µπορεί να επιδοτηθεί µε το ποσό των €480.000. Ο µηχανολογικός 

εξοπλισµός αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά µηχανήµατα η αξία των οποίων 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

   

ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

Α €100.000 

Β €500.000 

Γ €400.000 

∆ €200.000 

ΣΥΝΟΛΟ €1.200.000 

 

Για να µπορέσει η επιχείρηση να απαιτήσει από το ∆ηµόσιο την επιχορήγηση 

των €480.000, προχωράει στην υπογραφή σύµβασης µε την τράπεζα, στην οποία 

συµφωνούνται τα εξής: η τράπεζα θα αγοράσει για λογαριασµό της επιχείρησης τα 

παραπάνω τέσσερα µηχανήµατα, θα τις τα εκµισθώσει για περίοδο τριών ετών και 

στο τέλος αυτού του χρονικού διαστήµατος η επιχείρηση θα τα αγοράσει σε µια 

προσυµφωνηµένη αξία. Για το παραπάνω χρονικό διάστηµα, η επιχείρηση, θα 

πληρώνει στην τράπεζα ισόποσα µισθώµατα τα οποία θα καταβάλλονται από την 

επιχείρηση ανά τρίµηνο. Θα πληρώσει δηλαδή συνολικά δώδεκα µισθώµατα των 

€100.000 έκαστος. Οι παραπάνω όροι πληρούν τις προϋποθέσεις για να 

χαρακτηριστεί η µίσθωση χρηµατοδοτική.  

Τα δυο συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης συµφώνησαν στην τριµηνιαία 

καταβολή των µισθωµάτων, καθώς σύµφωνα µε το Νόµο 3299/2004 η είσπραξη 

της επιχορήγησης των καταβαλλόµενων µισθωµάτων δεν µπορεί να είναι 
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µικρότερη των τριών µηνών. Εξυπακούεται ότι ο Νόµος σε καµία περίπτωση δε 

δεσµεύει τα δυο συµβαλλόµενα µέρη ως προς το παραπάνω χρονικό διάστηµα, 

αλλά σε περίπτωση που συµφωνηθεί η καταβολή των µισθωµάτων να γίνεται σε 

µικρότερο χρονικό διάστηµα, π.χ. ανά µήνα, το ∆ηµόσιο θα καταβάλλει την 

αναλογούσα επιχορήγηση στο τρίµηνο. Στην περίπτωση που συµφωνηθεί 

µεγαλύτερο, των τριών µηνών, χρονικό διάστηµα καταβολής των µισθωµάτων η 

εκταµίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αµέσως µετά την καταβολή του εκάστοτε 

µισθώµατος. 

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, τα προαναφερθέντα µηχανήµατα θα 

αγοραστούν από την τράπεζα για λογαριασµό της επιχείρησης, αλλά η επιχείρηση 

δε θα τα εµφανίσει στα βιβλία της. Αντίθετα, θα εµφανίζονται στα βιβλία της 

τράπεζας η οποία θα διενεργεί και τις κατά Νόµο προβλεπόµενες αποσβέσεις. Η 

επιχείρηση θα καταχωρεί στα δικά της βιβλία τα έξοδα από τα µισθώµατα που θα 

καταβάλλει σε λογαριασµό λειτουργικών εξόδων, τα οποία θα βαρύνουν στο 

σύνολό τους τα έξοδα της εκάστοτε χρήσης. Αναφέρουµε εδώ ότι, η φιλοσοφία 

των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ως προς τα υπό συζήτηση θέµατα είναι 

εντελώς διαφορετική. Στο κεφάλαιο 6 και συγκεκριµένα στην ενότητα 6.4 της 

εργασίας µας θα αναλυθούν εκτενώς όλα αυτά τα ζητήµατα. 

Επιστρέφουµε στο παράδειγµά µας, διευκρινίζοντας περαιτέρω τα εξής ως προς 

το χρονικό διάστηµα αναγνώρισης των µισθωµάτων και της καταβολής αντίστοιχα 

από το δηµόσιο της επιχορήγησης. Ως προς αυτά τα θέµατα, ο Νόµος «αναφέρει» 

(άρθρο 8, παρ.2), ότι η επιδότηση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλλεται 

εφόσον το σύνολο του µισθωµένου εξοπλισµού βάσει της σύµβασης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει εγκατασταθεί στη µονάδα µετά από πιστοποίηση 

από το αρµόδιο όργανο ελέγχου. Ποσό ανερχόµενο µέχρι 50% της ενισχυόµενης 

δαπάνης της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλλεται µέχρι τη λήξη 

του χρόνου ολοκλήρωσης που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής. Μετά την 

παρέλευση αυτής καταβάλλεται το υπόλοιπο, εφόσον έχει πιστοποιηθεί η 

ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας. 

Στην πράξη, το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αίτηση υπαγωγής 

ενός επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του αναπτυξιακού Νόµου, την έγκρισή του, 

την υλοποίησή του και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του (µε όλους 

τους απαιτούµενους ελέγχους που µεσολαβούν αυτών των σταδίων), είναι αρκετά 

σύντοµο και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, όλα τα προαναφερθέντα στάδια 

πραγµατοποιούνται εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου. Αυτό από απόψεως 

λογιστικών χειρισµών σηµαίνει ότι δε δηµιουργούνται προβλήµατα και χρονικές 

αποκλίσεις κατά την καταχώρηση των παραπάνω λογιστικών γεγονότων στα βιβλία 

των επιχειρήσεων.  
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Συνεχίζουµε στο παράδειγµά µας, υποθέτοντας ότι ο εξοπλισµός που αποκτάται 

µε χρηµατοδοτική µίσθωση εγκαθίσταται άµεσα στην επιχείρηση και ξεκινά η 

παραγωγική του λειτουργία και όλα αυτά πραγµατοποιούνται στις αρχές του 2009. 

Επιπλέον, όλες οι διαδικασίες (απαιτούµενα παραστατικά, έλεγχοι, πιστοποιήσεις) 

εκτελούνται άµεσα και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εκδίδεται η απόφαση 

υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του αναπτυξιακού Νόµου. 

Θυµίζουµε ότι θα καταβληθούν συνολικά δώδεκα µισθώµατα αξίας €100.000 το 

καθένα, τέσσερα σε κάθε µια από τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις (2009, 2010, 

2011) που θα διαρκέσει η µίσθωση. Εποµένως, σε κάθε χρήση θα καταβάλλονται 

€400.000 ήτοι το 33,3333% της αξίας κτήσης του εξοπλισµού. Άρα το 

αφορολόγητο αποθεµατικό που θα σχηµατίζεται στο τέλος της κάθε µιας από τις 

τρεις διαχειριστικές περιόδους, θα είναι το 33,3333% των €480.000, δηλαδή 

€160.000. Κατά συνέπεια, το ποσό της επιχορήγησης που θα δικαιούται να 

λαµβάνει κάθε τρίµηνο η επιχείρηση θα είναι €40.000. Στη συνέχεια, παραθέτουµε 

τις αντίστοιχες εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων κατά την πρώτη 

διαχειριστική χρήση. 

 

1η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ – ΕΞΟΔΑ 

62.04.ΧΧΧ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     

 ΣΕ: 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

 

€100.000 

 

 

 

 

 

€100.000 

Αιτιολογία: Καταβολή πρώτου μισθώματος   

 

Όταν η επιχείρηση είναι σε θέση να απαιτήσει από το ∆ηµόσιο την καταβολή της 

επιχορήγησης που αναλογεί στο µίσθωµα που κατέβαλλε, θα πραγµατοποιήσει την 

ακόλουθη εγγραφή στα βιβλία της: 

  

2η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ     

 ΣΕ: 

41.08.ΧΧΧ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

€40.000 

 

 

 

 

€40.000 

 

Αιτιολογία: Είσπραξη επιχορήγησης   
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Κατά τη διάρκεια της χρήσης θα πραγµατοποιηθούν άλλες τρεις εγγραφές σαν 

την 1η εγγραφή κάθε φορά που καταβάλλεται ένα µίσθωµα και άλλες τρεις 

εγγραφές σαν τη 2η κάθε φορά που η επιχείρηση θα εισπράττει την αναλογούσα 

επιχορήγηση. Στο τέλος της χρήσης ο λογαριασµός 41.08, θα έχει πιστωτικό 

υπόλοιπο €160.000.  

Εναλλακτικά, η επιχείρηση µπορεί να παρακολουθεί, κατά τη διάρκεια της 

χρήσης, σε έναν άλλο λογαριασµό (π.χ. στον 74 «Επιχορηγήσεις και διάφορα 

έσοδα πωλήσεων») τα ποσά που αφορούν τη χρηµατοδοτική µίσθωση και να 

σχηµατίζει στο τέλος της χρήσης το αφορολόγητο αποθεµατικό, διενεργώντας µια 

εγγραφή µεταφοράς του πιστωτικού υπολοίπου του 74 στον 41. Το ύψος του 

αποθεµατικού θα εξαρτάται από το ύψος των δαπανών που έχουν 

πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσης. Η εγγραφή της εν λόγω 

µεταφοράς θα έχει ως εξής:  

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος Χρήσης)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

74.ΧΧ.ΧΧΧ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ     

 ΣΕ: 

41.08.ΧΧΧ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

€160.000 

 

 

 

 

 

€160.000 

 

Αιτιολογία: Μεταφορά  επιχορηγήσεων σε λογ. 

Αφορολόγητου Αποθεματικού 

  

 

∆ιευκρινίσεις ως προς τους λογιστικούς χειρισµούς 

Στο άρθρο 8 παρ.7 του Ν.3299/04 αναφέρεται ότι: «Τα ποσά των 

επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών και το 

µισθολογικό κόστος της απασχόλησης προκειµένου να γίνει προσδιορισµός των 

φορολογητέων κερδών». Με άλλα λόγια και έχοντας υπόψη το ανωτέρω 

παράδειγµα, τα έξοδα που θα πραγµατοποιήσει η επιχείρηση µέσα στη 

διαχειριστική χρήση για την εξόφληση των χρηµατοδοτικών µισθωµάτων όπως 

αυτά έχουν καταχωρηθεί στο λογαριασµό 62, θα µεταφερθούν στο σύνολό τους 

στα αποτελέσµατα της χρήσης, χωρίς να αφαιρεθούν από αυτά οι αντίστοιχες 

επιχορηγήσεις που έχει εισπράξει η επιχείρηση και οι οποίες έχουν καταχωρηθεί 

στο λογαριασµό 41. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που δεν παραµένουν σε 

αποτελεσµατικό λογαριασµό εσόδων (π.χ. 74), διότι τότε θα µεταφέρονταν στα 

Αποτελέσµατα Χρήσης συµψηφίζοντας τις δαπάνες του λογ.62, κάτι που 

απαγορεύεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 8.   
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Στην παρ.6 του ίδιου άρθρου ο Νόµος αναφέρει: «Τα ποσά των επιχορηγήσεων 

που εισπράττουν οι επιχειρήσεις εµφανίζονται σε λογαριασµό αφορολόγητου 

αποθεµατικού (λογ.41), το οποίο δεν µπορεί να διανεµηθεί πριν την παρέλευση 

πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης. Τα αποθεµατικά αυτά εµφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στα 

λογιστικά βιβλία της επιχείρησης».  

Οι ίδιοι λογιστικοί χειρισµοί θα γίνουν και στις επόµενες διαχειριστικές 

περιόδους µέχρι να λήξει η διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

4.4 Φορολογική Απαλλαγή 

Το αφορολόγητο αποθεµατικό της φορολογικής απαλλαγής, υπολογίζεται µε 

βάση τα καθαρά κέρδη, που δηλώνονται µε την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος, προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία, εµφανίζονται στον ισολογισµό 

και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα είτε 

αυτές περιλαµβάνονται στις υπαγόµενες στον παρόντα Νόµο δραστηριότητες είτε 

όχι και ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία αυτές ασκούνται. Να 

παρατηρήσουµε εδώ ότι, ο παρόντας Νόµος απλοποιεί τα πράγµατα σε ό,τι αφορά 

τον υπολογισµό του αφορολόγητου αποθεµατικού σε σχέση µε τους 

προγενέστερους Αναπτυξιακούς Νόµους. Εκεί, το ποσό των κερδών επί του οποίου 

υπολογιζόταν το παραπάνω αποθεµατικό ήταν αυτά που προέρχονταν µόνο από 

επιλέξιµες δραστηριότητες και ανάλογα µε τη γεωγραφική περιοχή όπου 

ασκούνταν αυτές οι δραστηριότητες για τις επιχειρήσεις που διέθεταν πολλές 

εγκαταστάσεις. Κατά την άποψή µας, ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος, ορθώς 

αντιµετωπίζει την επιχείρηση ως µια ενιαία οντότητα και δεν επιβάλλει τέτοιου 

είδους διαχωρισµούς. 

Από τα κέρδη βάσει των οποίων θα υπολογιστεί η φορολογική απαλλαγή 

αφαιρούνται τυχόν κέρδη που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος, οι 

κρατήσεις για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού και τα κέρδη της χρήσης που 

διανέµονται πραγµατικά (µερίσµατα, αµοιβές ∆Σ, bonus στο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό) ή αναλαµβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηµατία. 

Προκειµένου για τις Ανώνυµες Εταιρίες και τις Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης για 

τον υπολογισµό του παραπάνω τακτικού αποθεµατικού και των διανεµόµενων 

ποσών, γίνεται αναγωγή των ποσών αυτών µε την προσθήκη του αναλογούντος 

φόρου. Η ρύθµιση αυτή έχει το νοµικό της έρεισµα στο Νόµο 2065/1992 και σε 

συγκεκριµένη εγκύκλιο που πηγάζει εξ αυτού12. Βάσει αυτού του Νόµου, η 

εκάστοτε επιχείρηση, έχει υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήµατος για τα κέρδη 

                                           
12 Εγκύκλιος Υπ. Οικ. 1045732/ΠΟΛ., έγγραφο 1120/30.3.1993  
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που πραγµατικά διανέµονται. Ο συντελεστής φορολογίας αυτών των εισοδηµάτων 

καθορίζεται από τις διατάξεις του Νόµου 2238/199413. Εποµένως, για τον ορθό 

υπολογισµό του αφορολόγητου αποθεµατικού, θα πρέπει να προστίθενται στο 

τακτικό αποθεµατικό και τα διανεµόµενα κέρδη, οι φόροι εισοδήµατος που 

αναλογούν και κατόπιν να αφαιρούνται από τα κέρδη της εταιρίας14. 

Επιπλέον, είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι τα κέρδη βάσει των οποίων θα 

υπολογιστεί το αφορολόγητο αποθεµατικό, είναι αυτά που εµφανίζονται στα βιβλία 

της επιχείρησης και τα οποία, όπως γνωρίζουµε, διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Νόµου 2190/192015. Εποµένως, τυχόν λογιστικές διαφορές που 

προκύπτουν µε βάση φορολογικές διατάξεις δε θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

αυτές καθαυτές στον υπολογισµό του ανωτέρω αποθεµατικού, αλλά µόνο ο φόρος 

που αναλογεί σε αυτές. Υπόψη, θα πρέπει να λαµβάνεται και η ύπαρξη τυχόν 

ζηµιών προηγούµενων χρήσεων ή υπολοίπων κερδών προηγούµενων χρήσεων. Σε 

περίπτωση που υπάρχει κάποιο από τα παραπάνω δυο κονδύλια στον ισολογισµό 

της εκάστοτε επιχείρησης, αυτό θα πρέπει να αφαιρείται από τα κέρδη της χρήσης 

και κατόπιν να ξεκινά ο υπολογισµός του αφορολόγητου αποθεµατικού, σύµφωνα 

µε τη διαδικασία που περιγράψαµε παραπάνω. 

Σε ό,τι αφορά το ύψος της υπό εξέταση ενίσχυσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4  

παρ.1 του Νόµου, το ποσό της ενίσχυσης λόγω της µη καταβολής φόρου 

εισοδήµατος επί των µη διανεµόµενων κερδών θα είναι ίσο µε το ποσό της 

επιχορήγησης σύµφωνα µε τα ποσοστά που ορίζονται για τα υπόλοιπα τρία είδη 

ενίσχυσης. Εννοείται ότι στα ανωτέρω ποσοστά συµπεριλαµβάνονται και όλες οι 

επιπλέον προσαυξήσεις που δικαιούται η επιχείρηση βάσει των διατάξεων του 

Νόµου.     

Όλα όσα αναλύσαµε σε θεωρητικό επίπεδο θα αποσαφηνιστούν µε τη βοήθεια 

του ακόλουθου παραδείγµατος: 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 116     

Έστω µια επιχείρηση (µη εισηγµένη στο χρηµατιστήριο) πραγµατοποιεί 

επένδυση ύψους €500.000 για την αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού, την οποία 

υπαγάγει στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής του Νόµου 3299/2004 (σ.σ. 

                                           
13 Νόµος 2238/1994 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος», Άρθρο 109. 

14 Αναγνώστου Χ. Ευθύµιος, «Ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος Ν.2601/1998, 

Ανάλυση και Ερµηνεία», Ipirotiki publications, Αθήνα 1999. Σελ.522 

15 Νόµος 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιριών, Άρθρο 45 

16 Σακέλλης Ι. Εµµανουήλ, «Ο Πανδέκτης του Λογιστή», Εκδόσεις Σακέλλη, 

Τόµος Β’, 2η Έκδοση, Αθήνα 2003. Σελ.967, 968 
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ο Αναπτυξιακός Νόµος επιδοτεί αποκλειστικά την αγορά καινούργιου εξοπλισµού). 

Η επένδυση αυτή πραγµατοποιήθηκε κατά το τρίτο τρίµηνο της χρήσης του 2008. 

Στο τέλος της ίδιας χρήσης τα καθαρά κέρδη βάσει του Νόµου 2190/1920 

(λογιστικά κέρδη) ήταν €370.000. Οι αναµορφώσεις που πραγµατοποιήθηκαν 

βάσει των απαιτήσεων της φορολογικής νοµοθεσίας (λογιστικές διαφορές),  

ανήλθαν στις €60.000. Επιπλέον, υποθέτουµε ότι µέσα στη χρήση υπάρχουν και 

κέρδη απαλλασσόµενα της φορολογίας ύψους €40.000. Τέλος, υποθέτουµε ότι το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης αποφάσισε το σχηµατισµό του κατά Νόµο 

(2190/20) υποχρεωτικού Τακτικού Αποθεµατικού, τη µη διανοµή κερδών στους 

µετόχους και το σχηµατισµό του προβλεπόµενου από το Νόµο 3299/2004 

Αφορολόγητου αποθεµατικού. 

Η επιχείρηση θα προχωρήσει στους παρακάτω υπολογισµούς: 

 

Υπολογισµός Τακτικού Αποθεµατικού 

  

 

 

 

Υπολογισµός Αφορολόγητου Αποθεµατικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επιχείρηση σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να υπολογίσει το ύψος της 

φορολογικής απαλλαγής που δικαιούται. Το πρώτο πράγµα που θα πρέπει να γίνει 

είναι να υπολογιστεί το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης που δικαιούται η 

επιχείρηση βάσει των διατάξεων του Νόµου, το οποίο όπως έχουµε ξαναπεί 
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εξαρτάται από παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση, το µέγεθος της επιχείρησης 

κ.α.. Ας υποθέσουµε ότι το ποσοστό αυτό είναι 40%. Αν η επιχείρηση επέλεγε την 

άµεση ενίσχυση, θα δικαιούνταν επιχορήγηση ίση µε €500.000 Χ 40% = 

€200.000. Αυτό είναι και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής που δικαιούται.  

Για να υπολογιστεί τελικά το ύψος του αφορολόγητου αποθεµατικού και µε 

δεδοµένο ότι ο φορολογικός συντελεστής είναι 25% κάνουµε τον ακόλουθο 

υπολογισµό: 

 

 

Στο Ν.3299/04, άρθρο 5, παρ.26, εδάφιο β’, αναφέρεται το εξής: «……..αν δεν 

πραγµατοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική περίοδο πραγµατοποίησης της 

επένδυσης ή αν αυτά που πραγµατοποιήθηκαν δεν επαρκούν, το αφορολόγητο 

αποθεµατικό σχηµατίζεται από τα κέρδη των αµέσως επόµενων διαχειριστικών 

περιόδων µέχρι να καλυφθεί το ποσοστό της αξίας της ενισχυόµενης επένδυσης ή 

της αξίας κτήσης του εξοπλισµού που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση και οι 

οποίες δεν µπορούν να υπερβούν τις (10) διαχειριστικές περιόδους». 

Αυτό ισχύει στην περίπτωσή µας, η επιχείρηση βάσει της επένδυσής της, 

δικαιούται να σχηµατίσει συνολικό αφορολόγητο αποθεµατικό ύψους €800.000. 

Επειδή τα κέρδη του 2008 δεν επαρκούν, θα σχηµατίσει στο τέλος της χρήσης 

αφορολόγητο αποθεµατικό ύψους €291.500 και θα συνεχίσει να σχηµατίζει και 

στις επόµενες χρήσεις µέχρι να καλύψει όλο το ποσό που δικαιούται. Οι 

υπολογισµοί θα είναι ίδιοι µε αυτούς που παραθέσαµε παραπάνω. 

Η εγγραφή καταχώρησης στα βιβλία της επιχείρησης του αφορολόγητου 

αποθεµατικού θα είναι η ακόλουθη: 

   

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος χρήσης)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

88.99 ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ   

 ΣΕ: 

41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

41.08 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ 

41.08.ΧΧΧ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 

 

€291.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€291.500 

 



 40 

Αιτιολογία: Σχηματισμός Αφορολόγητου Αποθεματικού 

από τα Κέρδη της Χρήσης 

  

 

 

Περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική πλευρά του θέµατος 

Το ζήτηµα της φορολογίας είναι ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα που πρέπει 

να αντιµετωπίσει µια επιχείρηση, καθώς επηρεάζει ουσιωδώς τα οικονοµικά της 

µεγέθη και θα πρέπει να λαµβάνεται πάντοτε υπόψη. Στο προηγούµενο 

παράδειγµα αναλύσαµε λεπτοµερώς το θέµα της φορολογίας, αλλά επειδή η 

φορολογία είναι ένα ζήτηµα πολύπλοκο που ενίοτε προκαλεί σύγχυση, θεωρούµε 

σκόπιµο να προχωρήσουµε ακόµα παραπέρα την ανάλυσή µας, ώστε να 

διευκρινιστούν πλήρως οι παραπάνω λογιστικοί χειρισµοί.  

Αυτό που πρέπει κυρίως να κατανοηθεί είναι ο λόγος για τον οποίο ανάγουµε µε 

βάση το φορολογικό συντελεστή τα ποσά σύµφωνα µε τα οποία υπολογίζουµε το 

αφορολόγητο αποθεµατικό. Αναφέραµε, λίγο νωρίτερα, ότι η επιχείρηση έχει 

υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήµατος για τα κέρδη που πραγµατικά 

διανέµονται. Οι επιχορηγήσεις που δίνονται από το κράτος, ανάλογα µε τους όρους 

µε τους οποίους αυτές δίνονται, δεν αποτελούν πάντα στο σύνολό τους 

επιχορήγηση. Το τελευταίο µπορεί να συµβαίνει στην περίπτωση που η 

επιχορήγηση αντιµετωπίζεται σαν ένα έσοδο το οποίο στο τέλος της χρήσης 

φορολογείται µαζί µε όλα τα υπόλοιπα έσοδα. Σε αυτή την περίπτωση το µέρος της 

επιχορήγησης που φορολογείται επιστρέφει τελικά στο κράτος και µειώνει το 

πραγµατικό ποσό της επιχορήγησης.  

Ο Έλληνας νοµοθέτης, θέλοντας να προστατέψει τον επιχορηγούµενο ώστε το 

ποσό της ενίσχυσης να αποτελεί, στο σύνολό του, πραγµατική επιχορήγηση έδωσε 

τη δυνατότητα ώστε η τελική φορολογική απαλλαγή να υπολογίζεται µε τέτοιο 

τρόπο που να είναι «καθαρή» φόρου και όχι ονοµαστική. 

Όλα τα προηγούµενα θα γίνουν πιο κατανοητά, αν αναµορφώσουµε τους 

υπολογισµούς του παραδείγµατος 1, της παρούσας ενότητας, υποθέτοντας ότι η 

φορολογική απαλλαγή δεν είναι «καθαρή» φόρου. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

υπολογισµοί για το Αφορολόγητο Αποθεµατικό θα διαµορφωθούν τώρα ως εξής: 

Υπολογισµός Αφορολόγητου Αποθεµατικού 
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  Η διαφορά των €9.625 (€301.125 – €291.500) είναι το άθροισµα των φόρων 

του τακτικού αποθεµατικού (€4.625) και των λογιστικών διαφορών (€5.000), που 

δεν συµπεριλήφθηκαν στους υπολογισµούς µας. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η 

επιχείρηση θα έπρεπε να διενεργήσει την ακόλουθη εγγραφή: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος χρήσης)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

88.99 ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ   

 ΣΕ: 

41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

41.08 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ 

41.08.ΧΧΧ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 

 

€301.125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€301.125 

 

Αιτιολογία: Σχηματισμός Αφορολόγητου Αποθεματικού 

από τα Κέρδη της Χρήσης 

  

 

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι, στη δεύτερη αυτή περίπτωση, η επιχείρηση 

«δεσµεύει» από τα κέρδη της χρήσης ένα µεγαλύτερο ποσό (κατά €9.625) για να 

τύχει της ίδιας, µε την πρώτη περίπτωση, επιχορήγησης. Αυτό το ποσό το χάνει, 

στην ουσία, η επιχείρηση καθώς θα µπορούσε εναλλακτικά να το διανέµει στους 

µετόχους της ή να το κεφαλαιοποιήσει. 

 

Τελικές παρατηρήσεις ως προς το συγκεκριµένο Είδος Ενίσχυσης 

Ύστερα από την προηγούµενη ανάλυση, ίσως έχει δηµιουργηθεί στον 

αναγνώστη η απορία για το ποιά είναι η διαφορά της άµεσης ενίσχυσης µε τη 

φορολογική απαλλαγή, αφού ουσιαστικά η πρώτη αποτελεί τη βάση υπολογισµού 

της δεύτερης και το ποσό της επιχορήγησης είναι, σε κάθε περίπτωση, το ίδιο. 

Επιπλέον, είναι λογικό, κανείς, να σκεφτεί ότι ο καθένας θα προτιµούσε την άµεση 
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ενίσχυση που τα οφέλη της είναι άµεσα και χειροπιαστά αφού προβλέπει την 

άµεση είσπραξη µετρητών, ενώ από την άλλη, η φορολογική απαλλαγή 

προϋποθέτει κέρδη τα οποία όπως είδαµε ενδέχεται να µην είναι αρκετά.  

Αυτή η προϋπόθεση των κερδών, αποτελεί την απάντηση στα παραπάνω 

ερωτήµατα. Το ∆ηµόσιο επιχορηγεί πολύ πιο εύκολα µια επιχείρηση που 

πραγµατικά διαθέτει την κερδοφορία για να υποστηρίξει µια επένδυση, χωρίς να 

απαιτείται η εκταµίευση ∆ηµόσιου χρήµατος. Εποµένως, δε χρειάζεται να εξετάσει 

µια σειρά από δείκτες για να διαπιστώσει τη βιωσιµότητα της επένδυσης µιας 

επιχείρησης που αιτείται την επιχορήγηση. Για το λόγο αυτό έχει προβλέψει πολύ 

πιο απλές διαδικασίες για την περίπτωση της υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόµο 

µιας επένδυσης που θα ενισχυθεί µε τη φορολογική απαλλαγή, σε σύγκριση µε µια 

επένδυση για την οποία απαιτείται άµεση εκταµίευση ∆ηµόσιου χρήµατος. Τέλος, 

µη ξεχνάµε ότι όσο πιο πολύπλοκες είναι οι διαδικασίες υπαγωγής, τόσο πιο πιθανό 

είναι η επιχείρηση να χρειαστεί τη συνδροµή συµβούλων, εξειδικευµένων σε 

θέµατα επενδύσεων, κάτι που συνεπάγεται επιπλέον κόστη για την επιχείρηση.    

4.5 Επιδότηση του Κόστους της ∆ηµιουργούµενης 

Απασχόλησης 

Το συγκεκριµένο είδος επιχορήγησης παρουσιάζει πολλές οµοιότητες στο 

λογιστικό χειρισµό του, σε σχέση µε τη χρηµατοδοτική µίσθωση, αφού και στις δυο 

περιπτώσεις η επιχορήγηση «έρχεται» να καλύψει οργανικά – λειτουργικά έξοδα.  

Η επιχορήγηση αφορά τις συνδεόµενες µε την πραγµατοποίηση της επένδυσης 

θέσεις απασχόλησης. Θέσεις απασχόλησης συνδεόµενες µε την επένδυση, 

θεωρούνται οι νέες θέσεις που δηµιουργούνται µέσα στην πρώτη τριετία από την 

ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για την 

εξυπηρέτησή της, καθώς και οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά το ίδιο 

χρονικό διάστηµα λόγω της αύξησης του συντελεστή αξιοποίησης του δυναµικού 

παραγωγής που οφείλεται στην εν λόγω επένδυση. Η δηµιουργούµενη 

απασχόληση αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση των θέσεων πλήρους ή µερικής 

απασχόλησης, επιπλέον των υφιστάµενων, κατά το χρόνο ολοκλήρωσης. Η 

ενίσχυση καταβάλλεται επί του µισθολογικού κόστους, για το σύνολο των 

συνδεόµενων µε την επένδυση θέσεων απασχόλησης, και παρέχεται για τα δυο 

πρώτα έτη από τη δηµιουργία της κάθε θέσης απασχόλησης. Το µισθολογικό 

κόστος περιλαµβάνει το µισθό, πριν από την αφαίρεση των φόρων, καθώς και τις 

υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

Η επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης καταβάλλεται ανά εξάµηνο µετά από 

αίτηση του επενδυτή και αφορά µόνο τις συνδεόµενες µε την επένδυση θέσεις 
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εργασίας. Η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να διατηρήσει τον αριθµό των νέων 

θέσεων απασχόλησης για τις οποίες επιχορηγείται, για τουλάχιστον πέντε έτη µετά 

τη δηµιουργία τους. Και σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερα να 

παρακολουθήσουµε µε την βοήθεια ενός παραδείγµατος τη λογιστική αντιµετώπιση 

της εν λόγω ενίσχυσης. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1 

Έστω µια επιχείρηση προχωράει στην πραγµατοποίηση ενός επενδυτικού 

σχεδίου στο οποίο, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η αύξηση των θέσεων πλήρους 

απασχόλησης. Η επιχείρηση από αυτή την ενέργειά της θα επιβαρυνθεί µε 

επιπλέον κόστος εργασίας για το οποίο όµως δύναται να επιχορηγηθεί στα πλαίσια 

του νέου Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004. Έστω, µε βάση τα κριτήρια του Νόµου, 

το ποσοστό της συγκεκριµένης επιχορήγησης φθάνει στο 30%. Το κόστος της 

δηµιουργούµενης απασχόλησης µε το οποίο θα επιβαρυνθεί η επιχείρηση την 

επόµενη διετία ανέρχεται στις €100.000. Εποµένως, τα επόµενα τέσσερα εξάµηνα, 

δύναται να απαιτήσει από το ∆ηµόσιο επιχορήγηση €30.000, η οποία θα 

καταβάλλεται ανάλογα µε το µισθολογικό κόστος µε το οποίο θα επιβαρύνεται η 

επιχείρηση στα επόµενα δυο χρόνια. Υποθέτουµε ότι ισχύουν όσα παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

  

ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

1 €50.000 50% €15.000 

2 €30.000 30% €9.000 

3 €15.000 15% €4.500 

4 €5.000 5% €1.500 

ΣΥΝΟΛΟ €100.000 100% €30.000 

  

Για την απλοποίηση του παραδείγµατος, κάνουµε την επιπλέον υπόθεση, ότι δεν 

υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις µεταξύ των σταδίων από τα οποία θα πρέπει να 

περάσει η επιχείρηση από την υπαγωγή της στις διατάξεις του παρόντος Νόµου 

έως την είσπραξη της επιχορήγησης. Υπενθυµίζουµε ότι η επιχείρηση 

παρακολουθεί τα λογιστικά γεγονότα που συνδέονται µε τις επιχορηγήσεις, σε 

ξεχωριστούς λογαριασµούς.  

Κάθε µήνα η επιχείρηση θα συντάσσει τη µισθοδοτική κατάσταση και θα 

πραγµατοποιεί στα βιβλία της τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές, οι οποίες 

συντάσσονται για το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί. Εµείς όµως εδώ, για 

την καλύτερη παρουσίαση του παραδείγµατός µας, θα αποµονώσουµε στις 
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εγγραφές µισθοδοσίας που ακολουθούν τα ποσά που αφορούν την επένδυση. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τον παραπάνω πίνακα, κατά το πρώτο εξάµηνο µετά την 

υπαγωγή της επιχείρησης στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου, αυτή θα έχει 

δηµιουργήσει το 50% του κόστους της απασχόλησης, ήτοι €50.000 ή €8.333,33 

το µήνα. Κάθε µήνα του εξαµήνου που πέρασε δηλαδή η επιχείρηση 

πραγµατοποιούσε τις κάτωθι εγγραφές:     

 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος κάθε μήνα)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΕ: 

55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΕΛΗ 

53.00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 

€8.333,33 

 

 

 

 

ΧΧΧ 

ΧΧΧ 

 

      ΧΧΧ 

 

Αιτιολογία: Εγγραφή μισθοδοσίας   

 

Αν υποθέσουµε ότι η επιχείρηση εξοφλεί τους υπαλλήλους της την πρώτη µέρα 

του επόµενου µήνα, θα ακολουθήσει η παρακάτω εγγραφή: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Πρώτη του μήνα)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

53 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 

ΣΕ: 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΧΧΧ 

 

 

 

 

ΧΧΧ 

Αιτιολογία: Πληρωμή μισθών   

 

Τα καθαρά ποσά που λαµβάνουν οι υπάλληλοι, καθώς και τα ποσά που 

αναλογούν σε υποχρεώσεις από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, δε µας 

ενδιαφέρουν εδώ. Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι οι µικτές αποδοχές, όπως αυτές 

καταχωρούνται στο λογαριασµό 60, διότι µε βάση αυτές τις αποδοχές υπολογίζεται 

το κόστος της δηµιουργούµενης απασχόλησης σύµφωνα µε τον Ν.3299/2004.   

Στο τέλος του εξαµήνου, και αφού η επιχείρηση προσκοµίσει όλα τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και εξασφαλίσει τις 

απαραίτητες εγκριτικές αποφάσεις και πιστοποιήσεις, θα εισπράξει την 

επιχορήγηση που αναλογεί στο κόστος της δηµιουργούµενης απασχόλησης και θα 

πραγµατοποιήσει στα λογιστικά της βιβλία την ακόλουθη εγγραφή: 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος εξαμήνου)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΣΕ: 

41.08.ΧΧΧ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 

ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

€15.000 

 

 

 

 

 

€15.000 

 

Αιτιολογία: Είσπραξη επιχορήγησης   

 

Ανάλογες θα είναι οι εγγραφές κατά το δεύτερο εξάµηνο της διαχειριστικής 

περιόδου. Στο τέλος της χρήσης ο λογαριασµός 60 ως προς το κόστος της 

απασχόλησης που δηµιουργήθηκε βάσει του επενδυτικού σχεδίου, θα έχει χρεωθεί 

συνολικά µε €80.000 (€50.000 και €30.000). Η επιχείρηση θα έχει εισπράξει 

επιχορήγηση ύψους €24.000 (€15.000 και €9.000) και ως εκ τούτου ο 

λογαριασµός 41 θα είναι πιστωµένος µε το ίδιο ποσό.  

Εναλλακτικά, η επιχείρηση µπορεί να παρακολουθεί, κατά τη διάρκεια της 

χρήσης, σε έναν άλλο λογαριασµό (π.χ. στον 74 «Επιχορηγήσεις για νέες θέσεις 

εργασίας») τα ποσά που αφορούν το κόστος της δηµιουργούµενης απασχόλησης 

και να σχηµατίζει στο τέλος της χρήσης το αφορολόγητο αποθεµατικό 

διενεργώντας µια εγγραφή µεταφοράς του πιστωτικού υπολοίπου του 74 στον 41. 

Το ύψος του αποθεµατικού θα εξαρτάται από το ύψος των δαπανών που έχουν 

πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσης.  

Η εγγραφή της εν λόγω µεταφοράς θα έχει ως εξής:  

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος χρήσης)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

74.03.ΧΧΧ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 ΓΙΑ ΝΕΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΕ: 

41.08.ΧΧΧ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 

ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

€24.000 

 

 

 

 

 

 

€24.000 

 

Αιτιολογία: Σχηματισμός Αφορολόγητου Αποθεματικού   
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4.6 Παρατηρήσεις ως προς τα Είδη των παρεχόµενων 

Ενισχύσεων 

Στα δύο από τα τέσσερα είδη των ενισχύσεων που αναλύσαµε παραπάνω, 

χρηµατοδοτική µίσθωση και κόστος δηµιουργούµενης απασχόλησης, οι 

επιχορηγήσεις όπως είδαµε αφορούν στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών και 

εξόδων της επιχείρησης. Επίσης είδαµε ότι ο Αναπτυξιακός Νόµος 3299/2004 όπως 

ισχύει, αναφέρει πως οι επιχορηγήσεις που λαµβάνονται δε θα πρέπει να 

αφαιρούνται από τις λειτουργικές δαπάνες προκειµένου να υπολογιστεί στο τέλος 

της χρήσης το λογιστικό αποτέλεσµα. Για το λόγο αυτό, όπως θα έχει παρατηρήσει 

ο αναγνώστης, κατά τους λογιστικούς µας χειρισµούς η λειτουργική δαπάνη 

καταχωρείται στο σύνολό της σε κατάλληλο λογαριασµό της 6ης οµάδας και 

«πηγαίνει» στα Αποτελέσµατα. Από την άλλη, η επιχορήγηση καταχωρείται στο 

σύνολό της σε λογαριασµό Αφορολόγητου Αποθεµατικού.  

Οι παραπάνω διατάξεις όµως δεν ίσχυαν πάντα µε τη µορφή που ισχύουν 

σήµερα. Ο προηγούµενος Αναπτυξιακός Νόµος 2601/1998 µε το άρθρο 9 παρ.8, 

όριζε ότι «τα ποσά της επιχορήγησης του ∆ηµοσίου που εισπράττει η επιχείρηση 

που αντιστοιχούν σε λειτουργικές δαπάνες ή έξοδα µειώνουν τα ποσά των 

δαπανών ή εξόδων που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για 

να υπολογιστούν τα καθαρά κέρδη που φορολογούνται». Οι επιχορηγήσεις λοιπόν 

αυτές που καταχωρούνται στο λογαριασµό 74.03 «ειδικές επιχορηγήσεις 

επιδοτήσεις», έρχονται να καλύψουν οργανικά – λειτουργικά έξοδα που έχουν 

καταχωρηθεί σε αρµόδιους λογαριασµούς της οµάδας 6. Σε περίπτωση, συνεπώς, 

που η επιχείρηση έχει πραγµατοποιήσει έξοδα που αναµφισβήτητα θα καλυφθούν 

από επιχορηγήσεις που πρόκειται να εισπραχθούν στην επόµενη χρήση, τα 

πραγµατοποιηµένα αυτά έξοδα, κατά το κλείσιµο του ισολογισµού, µεταφέρονται 

και εµφανίζονται στο λογαριασµό 36.00 «έξοδα επόµενων χρήσεων»17. 

Συγκρίνοντας αυτές τις ρυθµίσεις του Νόµου που ίσχυαν παλαιότερα µε τις 

σηµερινές, αντιλαµβανόµαστε ότι αυτές επηρεάζουν ουσιωδώς, τόσο το µέγεθος 

των Ιδίων Κεφαλαίων της επιχείρησης, όσο και τα αποτελέσµατα χρήσης, µε ό,τι 

αυτό συνεπάγεται για µια επιχείρηση. Πρόκειται για την κεφαλαιουχική και την 

εισοδηµατική µέθοδο λογιστικού χειρισµού των επιχορηγήσεων, στις οποίες 

αναφερθήκαµε στην ενότητα 4.1 του παρόντος κεφαλαίου, όπου παραθέσαµε και 

τα επιχειρήµατα που υπάρχουν υπέρ της µιας και της άλλης µεθόδου. Είναι 

προφανές ότι ο σηµερινός αναπτυξιακός Νόµος «διαπνέεται» από τη λογική της 

                                           
17 Σακέλλης Ι. Εµµανουήλ, «Ο Πανδέκτης του Λογιστή», Εκδόσεις Σακέλλη, 

Τόµος Β’, 2η Έκδοση, Αθήνα 2003. Σελ.508 
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κεφαλαιουχικής µεθόδου. Θα έχουµε την ευκαιρία να αναλύσουµε περαιτέρω το 

συγκεκριµένο ζήτηµα στο κεφάλαιο 5, όπου θα ασχοληθούµε µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και τη µέθοδο χειρισµών που αυτά προκρίνουν. 

Τέλος, πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι παραπάνω ρυθµίσεις σχετικά µε τα 

Αφορολόγητα Αποθεµατικά, για µια δεκαετία δεν αποτελούν ουσιαστικά απαλλαγή 

από τη φορολογική υποχρέωση, αλλά απλά την αναστέλλουν, αφού αν κάποια 

στιγµή η επιχείρηση, διανείµει ή κεφαλαιοποιήσει, εντός του προαναφερθέντος 

χρονικού διαστήµατος, αυτά τα αποθεµατικά, θα φορολογηθούν. Η φορολόγηση 

θα γίνει µε βάση τους συντελεστές που τότε θα ισχύουν. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει 

πάντα, αφού αρκετές φορές έχουµε δει στην πράξη να ρυθµίζονται τα θέµατα αυτά 

µε ειδικό τρόπο. Όπως για παράδειγµα το Νοέµβριο του 2007, όπου τα 

αποθεµατικά αυτά φορολογήθηκαν αυτοτελώς µε συντελεστή 15%, µε απόφαση 

του τότε Υπουργού Οικονοµικών.  

4.7 Ανάκληση εισπραχθείσας Επιχορήγησης 

4.7.1 Γενικά  

Όπως έχουµε αναφέρει και σε άλλες θέσεις του παρόντος πονήµατος, οι 

ενισχύσεις που παρέχονται στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου, παρέχονται υπό 

προϋποθέσεις. ∆ηµιουργείται συνεπώς για τις επιχειρήσεις που τυγχάνουν της 

επιχορήγησης, ένα πλέγµα υποχρεώσεων το οποίο ρυθµίζεται λεπτοµερώς από το 

άρθρο 10 του Νόµου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου, η επιχείρηση 

ανάλογα µε το είδος ενίσχυσης που επιλέγει και ανάλογα µε τις ιδιαίτερες 

συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχορηγείται, δεσµεύεται ως προς την τήρηση 

συγκεκριµένων κανόνων. Η µη τήρηση των κανόνων αυτών από την πλευρά της 

επιχείρησης, συνεπάγεται ανάλογες κυρώσεις που και αυτές ρυθµίζονται µε 

συγκεκριµένο τρόπο από το Νόµο. Σύµφωνα µε αυτές και ανάλογα µε την 

περίπτωση, η επιχείρηση µπορεί να υποχρεωθεί στην επιστροφή µέρους ή και 

ολόκληρης της επιχορήγησης. Να σηµειώσουµε επιπλέον, ότι οποιαδήποτε 

προβλεπόµενη επιστροφή, γίνεται πάντα εντόκως.  

Σύµφωνα µε το Άρθρο 10 λοιπόν, επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια 

έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόµου 3299/2004, µετά την υπαγωγή τους και 

µέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης 

και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης οφείλουν: 

� Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής. 

� Να αποκτούν την κυριότητα του µισθωµένου εξοπλισµού µε τη λήξη της 

σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
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� Να µη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός 

αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά 

φαινόµενα. 

� Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. 

� Να µη µεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία 

που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαµήνου 

από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που 

ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της 

επιχείρησης, µε υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός 

τριών (3) µηνών στην αρµόδια υπηρεσία. 

Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται παραπάνω για το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν 

επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής 

οργάνου:   

� Να µεταβάλουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση ως 

προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συµµετοχής τους. Εξαιρούνται οι 

εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες ή εισάγονται στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και οι µεταβιβάσεις λόγω κληρονοµικής 

διαδοχής. 

� Να εκµισθώσουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η 

έγκριση δίδεται µε τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της 

επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείµενο και η ευθύνη για την 

τήρηση των όρων υπαγωγής παραµένει στον εκµισθωτή. 

� Επιχειρήσεις των οποίων έχει ενισχυθεί η δηµιουργούµενη απασχόληση 

οφείλουν να διατηρούν τον αριθµό των νέων θέσεων για τις οποίες 

επιχορηγούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη µετά την δηµιουργία 

τους. 

Ανάλογα µε την περίπτωση λοιπόν, προβλέπεται η ανάκληση µέρους ή του 

συνόλου της επιχορήγησης. Επιπλέον, σε περίπτωση αθέτησης των παραπάνω 

υποχρεώσεων, ορίζονται και οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την «τύχη» του 

αφορολόγητου αποθεµατικού. Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις επιφέρουν στην 

επιχείρηση τις αντίστοιχες κυρώσεις, µέχρι και δέκα έτη µετά την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της 

παραγωγικής λειτουργίας. 

Εµείς, για ακόµα µια φορά, θα επικεντρώσουµε την προσοχή µας στη λογιστική 

αντιµετώπιση του εν λόγω ζητήµατος και θα εξετάσουµε χωριστά την περίπτωση 

της επιστροφής επιχορήγησης που έχει ληφθεί για πάγιες επενδύσεις και αυτής 
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που έχει ληφθεί για λειτουργικά έξοδα. Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις, 

υπάρχει ουσιαστική διαφορά στη λογιστική αντιµετώπιση των επιχορηγήσεων 

ανάλογα µε το αν η επιχορήγηση συνιστά ή όχι αφορολόγητο αποθεµατικό. Να 

θυµίσουµε, ότι σύµφωνα µε τον Αναπτυξιακό Νόµο όπως ισχύει, οι επιχορηγήσεις 

συνιστούν, στο σύνολό τους, αφορολόγητο αποθεµατικό. Εµείς εδώ, για την 

καλύτερη κατανόηση και την πιο σφαιρική άποψη των εν λόγω θεµάτων, θα 

εξετάσουµε και την περίπτωση των αποθεµατικών που δεν είναι, στο σύνολό τους, 

αφορολόγητα. 

4.7.2 Επιστροφή Επιχορήγησης που αφορά σε Επενδύσεις σε Πάγια 

Περιουσιακά Στοιχεία και ∆ΕΝ συνιστά, στο σύνολό της, Αφορολόγητο 

Αποθεµατικό 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1 

Έστω µια επιχείρηση έχει πραγµατοποιήσει στο παρελθόν επένδυση ύψους 

€500.000 για αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού, για την οποία είχε λάβει 

επιχορήγηση ύψους €125.000, ήτοι, είχε επιχορηγηθεί µε 25%. Έστω ότι η 

διάρκεια ωφέλιµης ζωής του µηχανολογικού εξοπλισµού είχε οριστεί στα πέντε έτη 

και κατά συνέπεια ο εξοπλισµός αυτός, παράλληλα µε την επιχορήγηση, θα 

αποσβένονταν µε ποσοστό 20% ετησίως. Υποθέτουµε ότι η εν λόγω επιχείρηση, 

µετά το τέλος του δεύτερου έτους, αθέτησε κάποια από τις υποχρεώσεις του 

άρθρου 10 και σαν αποτέλεσµα οφείλει να επιστρέψει στο σύνολό της την 

επιχορήγηση που είχε λάβει και επιπλέον φορολογικά πρόστιµα ύψους €5.000. 

Κατά το χρόνο λήψης της επιχορήγησης, η επιχείρηση είχε σχηµατίσει 

αφορολόγητο αποθεµατικό ύψους €125.000 διενεργώντας την παρακάτω 

εγγραφή: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος χρήσης)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΣΕ: 

41.10.ΧΧΧ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  

€125.000 

 

 

 

 

 

€125.000 

 

Αιτιολογία: Σχηματισμός Αφορολόγητου Αποθεματικού   

 

Από τη στιγµή που ο µηχανολογικός εξοπλισµός αποσβένονταν µε ποσοστό 

20% ετησίως, µε το ίδιο ποσοστό θα αποσβένονταν και η ληφθείσα επιχορήγηση 

(20% Χ €125.000). ∆ηλαδή, για κάθε ένα από τα επόµενα δυο χρόνια είχε 

διενεργηθεί η εξής εγγραφή: 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος χρήσης)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

41.10.ΧΧΧ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  

ΣΕ: 

81.01.05 ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

€25.000 

 

 

 

 

 

€25.000 

 

 

Αιτιολογία: Απόσβεση Επιχορήγησης   

 

Εποµένως, µετά το τέλος των δυο ετών όπου και ανακύπτει το ζήτηµα της 

επιστροφής, η επιχείρηση είχε αποσβέσει την επιχορήγηση κατά €50.000 και 

αποµένει στην πίστωση του 41.10.ΧΧΧ υπόλοιπο €75.000. Με την επιστροφή της 

επιχορήγησης η επιχείρηση θα διενεργήσει την παρακάτω εγγραφή: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ   ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

41.10.ΧΧΧ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  

82 ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

82.00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

82.00.ΧΧΧ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 

82.00.ΧΧΧ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΣΕ: 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

53.ΧΧΧ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

(Υποχρέωση επιστροφής 

επιχορήγησης πάγιων 

επενδύσεων) 

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΕΛΗ 

54.ΧΧΧ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

€75.000 

 

 

€50.000 

 

€5.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€125.000 

 

 

 

 

 

€5.000 

 

Αιτιολογία: Επιστροφή ληφθείσας Επιχορήγησης   
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4.7.3 Επιστροφή Επιχορήγησης που αφορά σε Επενδύσεις σε Πάγια 

Περιουσιακά Στοιχεία και συνιστά, στο σύνολό της, Αφορολόγητο 

Αποθεµατικό 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2 

Συνεχίζουµε µε τα δεδοµένα του παραδείγµατος 1 της υποενότητας 4.7.2, 

κάνοντας τώρα την υπόθεση ότι η ληφθείσα επιχορήγηση που πρέπει να 

επιστραφεί, συνιστά Αφορολόγητο Αποθεµατικό. Σε αυτήν την περίπτωση, 

γνωρίζουµε ότι το αφορολόγητο αποθεµατικό παραµένει στο λογαριασµό 

41.08.ΧΧΧ χωρίς να αποσβένεται. Αυτό σηµαίνει ότι στο παράδειγµά µας ο εν 

λόγω λογαριασµός µετά το τέλος του δεύτερου έτους παραµένει πιστωµένος µε το 

ποσό των €125.000. Εδώ, η εγγραφή της επιστροφής της επιχορήγησης θα έχει ως 

εξής: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ   ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

41.08.ΧΧΧ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΥ 

3299/2004 

82 ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

82.00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

82.00.ΧΧΧ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΣΕ: 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

53.ΧΧΧ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

(Υποχρέωση επιστροφής 

επιχορήγησης πάγιων 

επενδύσεων) 

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΕΛΗ 

54.ΧΧΧ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

€125.000 

 

 

 

€5.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€125.000 

 

 

 

 

 

€5.000 

 

Αιτιολογία: Επιστροφή ληφθείσας  Επιχορήγησης   

 

4.7.4 Επιστροφή Επιχορήγησης που αφορά σε Λειτουργικά Έξοδα και 

∆ΕΝ συνιστά, στο σύνολό της, Αφορολόγητο Αποθεµατικό 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 3 
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Υποθέτουµε ότι επιχείρηση έχει υπαχθεί στις διατάξεις ενός παλαιότερου 

Αναπτυξιακού Νόµου για την κάλυψη λειτουργικών της εξόδων εισπράττοντας 

κρατική επιχορήγηση ύψους €300.000. Το επενδυτικό σχέδιο είχε εγκριθεί το 

2000 και το 2003 η επιχείρηση λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων της υποχρεούται 

στην επιστροφή του συνολικού ποσού. Στην περίπτωση που εξετάζουµε, η 

επιχορήγηση αυτή είχε καταχωριστεί στα έσοδα των προηγούµενων χρήσεων και 

είχε διαµορφώσει µε το αντίστοιχο ποσό τα Αποτελέσµατα Χρήσης. Έστω ότι η 

προσαύξηση των τόκων είναι €30.000. Η επιχείρηση θα πρέπει να διενεργήσει 

σήµερα στα βιβλία της την εξής εγγραφή: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ   ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

82 ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

82.00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

82.00.ΧΧΧ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΧΧΧ 

82.00.ΧΧΧ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΣΕ: 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

53.ΧΧΧ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

(Υποχρέωση επιστροφής 

επιχορήγησης πάγιων 

επενδύσεων) 

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΕΛΗ 

54.ΧΧΧ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

 

 

€300.000 

 

€30.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€300.000 

 

 

 

 

 

€30.000 

 

Αιτιολογία: Επιστροφή ληφθείσας  Επιχορήγησης   

   

4.7.5 Επιστροφή Επιχορήγησης που αφορά σε Λειτουργικά Έξοδα και 

συνιστά, στο σύνολό της, Αφορολόγητο Αποθεµατικό 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 4 

Συνεχίζουµε µε τα δεδοµένα του παραδείγµατος 3 της υποενότητας 4.7.4 µε 

την υπόθεση τώρα ότι η επιχορήγηση που έχει λάβει η επιχείρηση, έχει υπαχθεί 

στα πλαίσια του σηµερινού Αναπτυξιακού Νόµου και είναι καταχωρηµένη σε 

λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, δηλαδή σε κατάλληλο τριτοβάθµιο 
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λογαριασµό του 41. Υποθέτουµε ότι η επιχείρηση έλαβε την επιχορήγηση το 2007 

και σήµερα το 2009 υποχρεούται στην επιστροφή της, λόγω αθέτησης των 

διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.3299/04. Σε αυτήν την περίπτωση, κανένα µέρος 

της επιχορήγησης δεν έχει µεταφερθεί στα αποτελέσµατα των προηγούµενων 

χρήσεων, αλλά παραµένει στο σύνολό του στην πίστωση του ανωτέρω 

λογαριασµού. Εδώ δηλαδή, η επιχείρηση θα πρέπει να διενεργήσει την ακόλουθη 

εγγραφή: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ   ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

41.08.ΧΧΧ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΥ 

3299/2004 

82 ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

82.00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

82.00.ΧΧΧ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΣΕ: 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

53.ΧΧΧ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

(Υποχρέωση επιστροφής 

επιχορήγησης πάγιων 

επενδύσεων) 

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΕΛΗ 

54.ΧΧΧ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

€300.000 

 

 

 

€30.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€300.000 

 

    

 

 

 

€30.000 

 

Αιτιολογία: Επιστροφή ληφθείσας  Επιχορήγησης   

 

4.8 Ειδικά Θέµατα 

4.8.1 Εκχώρηση Επιχορήγησης 

Ο Ν.3299/04, στο άρθρο 8, αναφέρεται γενικά στην καταβολή των ενισχύσεων.  

Πιο συγκεκριµένα, στην παράγραφο 5, αναφέρει ότι «η επιχορήγηση καταβάλλεται 

απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ 

εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για 

την παροχή βραχυπρόθεσµου δανεισµού ισόποσου της εκχωρούµενης 

επιχορήγησης, που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις 
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περιπτώσεις η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα µε την 

οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί, 

ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόµενης επιχορήγησης τµήµα του 

βραχυπρόθεσµου αυτού δανείου». Οι λογιστικές εγγραφές, που απεικονίζουν τα 

προαναφερθέντα γεγονότα, έχουν ως ακολούθως:  

 

1η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ   ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΣΕ: 

52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΧΧΧ 

 

 

 

 

 

ΧΧΧ 

 

 

Αιτιολογία: Λήψη βραχυπρόθεσμου δανείου με 

παράλληλη υποχρέωση εκχώρησης της Απαίτησης 

  

 

2η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

33.14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

33.14.ΧΧΧ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ 3299/04 

ΣΕ: 

41.08.ΧΧΧ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 

 

 

ΧΧΧ 

 

 

 

 

 

 

    ΧΧΧ 

Αιτιολογία: Αναγνώριση της Επιχορήγησης στα βιβλία 

της επιχείρησης 

  

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος χρήσης)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΣΕ: 

33.14.ΧΧΧ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 

ΧΧΧ 

 

 

 

 

 

 

ΧΧΧ 

 

Αιτιολογία: Εκχώρηση της επιχορήγησης στην Τράπεζα   
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4.8.2 Αναπροσαρµογή Αξίας Παγίων που έχουν Επιχορηγηθεί 

Σε αυτή την περίπτωση, το αναπόσβεστο υπόλοιπο του τριτοβάθµιου του 

λογαριασµού 41, στο οποίο παρακολουθούνται διακριτά για κάθε Πάγιο οι 

επιχορηγήσεις, θα πρέπει να αναπροσαρµοστεί µε τον ίδιο συντελεστή που 

αναπροσαρµόζεται και το κόστος κτήσης των εν λόγω Παγίων. Ένα παράδειγµα18 

θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε καλύτερα τους λογιστικούς χειρισµούς που 

απαιτούνται.  

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1 

Έστω µια επιχείρηση, πριν από πέντε χρόνια, είχε κτίσει ένα εργοστάσιο «Α» 

αξίας €1.000.000, για το οποίο είχε επιχορηγηθεί στα πλαίσια του Αναπτυξιακού 

Νόµου µε το ποσό των €250.000, ήτοι 25%. Στην ενότητα 4.2 του τέταρτου 

κεφαλαίου, έχουµε αναλύσει τους χειρισµούς βάσει των οποίων παρακολουθείται 

λογιστικά η παραπάνω Επιχορήγηση. Βάσει αυτών των χειρισµών, στα βιβλία µας, 

θα υπάρχουν οι εξής λογαριασµοί:  

Ένας αναλυτικός λογαριασµός παρακολούθησης της αξίας κτήσης του 

εργοστασίου χρεωµένος µε €1.000.000 και ο αντίθετός του, στην πίστωση του 

οποίου, παρακολουθούνται οι αποσβέσεις του εργοστασίου. Αν υποθέσουµε ότι το 

εργοστάσιο αποσβένεται ετησίως, µε τη σταθερή µέθοδο, και συντελεστή 8%, ο 

αντίθετος λογαριασµός θα είναι πιστωµένος συνολικά µε €400.000 (5 έτη επί 

€80.000 ετησίως). 

Επιπλέον, θα υπάρχουν δυο λογαριασµοί όπου στον ένα (κύριος) θα 

παρακολουθείται η επιχορήγηση που έχει λάβει η επιχείρηση για το εν λόγω 

εργοστάσιο και στον άλλο (αντίθετος) το µέρος της επιχορήγησης που έχει 

αποσβεστεί. Ο λογαριασµός του αποθεµατικού θα είναι πιστωµένος µε €250.000 

και ο αντίθετός του µε €100.000 (5 έτη επί €20.000 ετησίως). Οι €20.000 είναι το 

8% των €250.000. 

Αν υποθέσουµε ότι το συγκεκριµένο είδος Παγίου αναπροσαρµόζεται µε 

συντελεστή 10%, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω υπολογισµοί: 

 

Αναπροσαρµογή Αξίας Εργοστασίου 

   

 

 

                                           
18 Καραγιάννης Ι. ∆ηµήτριος, «Φορολογικά-φοροτεχνικά στην Πράξη», Θ’ έκδοση, 

Θεσσαλονίκη 2001, σελ.661. 
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Αναπροσαρµογή Αξίας Αποσβέσεων Εργοστασίου 

 

 

 

Αναπροσαρµογή Αξίας Επιχορήγησης 

   

 

 

Αναπροσαρµογή Αξίας Αποσβέσεων Επιχορήγησης 

   

 

 

 

Στη συνέχεια µε τις υπεραξίες που αφορούν το εργοστάσιο, θα πρέπει να γίνουν 

οι εξής εγγραφές: 

 

1η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος χρήσης)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

11 ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

11.00.ΧΧΧ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ «Α» 

ΣΕ: 

41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

41.07.ΧΧΧ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΠΟ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 

(ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ «Α») 

 

€100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€100.000 

 

 

 

Αιτιολογία: Λογισμός Υπεραξίας εργοστασίου «Α»   

 

2η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος χρήσης)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

41.07.ΧΧΧ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ 

ΠΑΓΙΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ «Α») 

ΣΕ: 

 

€40.000 
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11 ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

11.99.ΧΧΧ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ «Α» 

 

 

 

 

€40.000 

 

Αιτιολογία: Λογισμός Υπεραξίας Αποσβέσεων 

εργοστασίου «Α» 

  

 

Με τις υπεραξίες που αφορούν την επιχορήγηση, θα πρέπει να γίνουν οι εξής 

εγγραφές: 

 

3η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος χρήσης)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

41.07.ΧΧΧ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ 

ΠΑΓΙΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ «Α») 

ΣΕ: 

41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

41.08.ΧΧΧ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ «Α» 

 

€25.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€25.000 

 

 

Αιτιολογία: Λογισμός Υπεραξίας επιχορήγησης 

εργοστασίου «Α» 

  

 

4η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος χρήσης)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

41.08.99.ΧΧΧ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ «Α» 

ΣΕ: 

41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

41.07.ΧΧΧ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΠΟ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 

(ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ «Α») 

 

€10.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€10.000 
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Αιτιολογία: Λογισμός Υπεραξίας αποσβέσεων 

επιχορήγησης εργοστασίου «Α» 

  

 

Μετά από τις παραπάνω εγγραφές, ο λογαριασµός 41.07.ΧΧΧ «Υπεραξία από 

αναπροσαρµογή αξίας εργοστασίου «Α»», είναι συνολικά χρεωµένος µε €65.000 

και πιστωµένος µε €110.000. Το πιστωτικό υπόλοιπο των €45.000 αποτελεί την 

υπεραξία που θα πρέπει τελικά να φορολογηθεί µε τον προβλεπόµενο φορολογικό 

συντελεστή. 

 

Τελικές Παρατηρήσεις 

Στο παραπάνω παράδειγµα κάναµε την υπόθεση ότι η επιχορήγηση δεν συνιστά 

αφορολόγητο αποθεµατικό. Στο τέταρτο κεφάλαιο και συγκεκριµένα στις 

υποενότητες 4.2.1 και 4.2.2 της ενότητας 4.2, αναλύσαµε εκτενώς το θέµα των 

επιχορηγήσεων όταν αυτές δεν συνιστούν και όταν συνιστούν αφορολόγητο 

αποθεµατικό. Εν συντοµία, να υπενθυµίσουµε ότι στην περίπτωση που η 

επιχορήγηση συνιστά αφορολόγητο αποθεµατικό, το πάγιο αποσβένεται κανονικά, 

αλλά όχι και το αποθεµατικό.  

Επιστρέφοντας στο παράδειγµά µας, οι τρεις πρώτες εγγραφές είναι οι ίδιες και 

στις δυο περιπτώσεις. Η τέταρτη εγγραφή δεν υφίσταται στην περίπτωση του 

αφορολόγητου αποθεµατικού, αφού όπως προαναφέραµε, αυτό δεν αποσβένεται. 

Τελικά, σε αυτή την περίπτωση, ο λογαριασµός 41.07.ΧΧΧ «Υπεραξία από 

αναπροσαρµογή αξίας εργοστασίου «Α»» θα έχει πιστωτικό υπόλοιπο €35.000, το 

οποίο αποτελεί και το ποσό της υπεραξίας στην περίπτωση που η επιχορήγηση 

συνιστά αφορολόγητο αποθεµατικό.  
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5 ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 20 «Λογιστική των 
Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της 

Κρατικής Υποστήριξης» 19,20,21 

5.1 Σκοπός 

Το ∆.Λ.Π. 20 εφαρµόζεται στη λογιστική παρακολούθηση και γνωστοποίηση των 

κρατικών επιχορηγήσεων, καθώς και στη γνωστοποίηση όλων των µορφών 

κρατικής υποστήριξης.  

5.2 Πεδίο εφαρµογής του Προτύπου 

Το Πρότυπο ∆ΕΝ ασχολείται µε: 

1. Το λογιστικό χειρισµό των κυβερνητικών επιχορηγήσεων σε 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που αντικατοπτρίζουν µεταβολές τιµών 

2. Κυβερνητική υποστήριξη υπό µορφή ωφεληµάτων, σε σχέση µε τον 

υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος 

3. Κυβερνητική συµµετοχή στην ιδιοκτησία της οντότητας 

4. Κυβερνητικές επιχορηγήσεις που έχουν σχέση µε τη γεωργία και 

καλύπτονται από το ∆.Λ.Π. 41. 

5.3 Ορισµοί 

Παρακάτω δίνουµε τους βασικούς ορισµούς που χρησιµοποιεί το παρόν πρότυπο 

Κράτος: Αναφέρεται στο ∆ηµόσιο, στις ∆ηµόσιες υπηρεσίες και παρόµοιους 

τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς φορείς. 

Κρατική υποστήριξη: Είναι µέτρο που λαµβάνεται από το κράτος µε σκοπό 

την παροχή οικονοµικού οφέλους σε συγκεκριµένη επιχείρηση ή σειρά 

επιχειρήσεων, που πληρούν ορισµένα κριτήρια. Για τους σκοπούς αυτού του 

Προτύπου, η κρατική υποστήριξη δεν περιλαµβάνει τα οφέλη που παρέχονται µόνο 

                                           
19 International Accounting Standard 20, Accounting for Government Grants 

and Disclosure of Government Assistance.  

20 Σακέλλης Ι. Εµµανουήλ, «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ανάλυση και Εφαρµογή 

σε συνδυασµό µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την Εµπορική 

Νοµοθεσία», Εκδόσεις Ε. Σακέλλη, Τόµος Α’, Αθήνα 2002. IAS 20, σελ.485-496. 

21 Βλάχος Χρίστος, Λουκά Λουκάς, «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007» Εκδόσεις 

Global Τraining, Τέταρτη Έκδοση, Ιανουάριος 2007. ∆.Λ.Π. 20, σελ.19.7-19.21. 
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έµµεσα, µέσω της εφαρµογής µέτρων που επιδρούν στις γενικότερες συνθήκες της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως είναι η δηµιουργία υποδοµής σε 

αναπτυσσόµενες περιοχές ή η επιβολή περιοριστικών µέτρων σε ανταγωνιστές. 

Κρατική Επιχορήγηση: Είναι ενίσχυση που παρέχεται από το κράτος µε τη 

µορφή µεταβίβασης πόρων στην επιχείρηση, σε ανταπόδοση παρελθούσας ή 

µελλοντικής συµµόρφωσης µε ορισµένους όρους που σχετίζονται µε τη λειτουργία 

της επιχείρησης. ∆εν περιλαµβάνονται εκείνες οι κρατικές ενισχύσεις που δεν είναι 

επιδεκτικές λογικής αποτίµησης, καθώς και οι συναλλαγές µε το κράτος που δεν 

ξεχωρίζουν από τις συνήθεις συναλλαγές της επιχείρησης. 

Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία: Είναι κρατικές 

επιχορηγήσεις που έχουν ως βασικό όρο ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται πρέπει 

να αγοράσει, κατασκευάσει ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποκτήσει 

µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία. Είναι δυνατόν, επίσης, να ορίζονται και 

δευτερεύοντες όροι που να περιορίζουν το είδος ή την τοποθεσία των 

περιουσιακών στοιχείων ή τις χρονικές περιόδους στις οποίες αυτά πρέπει να 

αποκτηθούν ή να παραµείνουν στην κατοχή της επιχείρησης. 

Επιχορηγήσεις συναφείς µε Έσοδα: Είναι κρατικές επιχορηγήσεις που δε 

σχετίζονται µε περιουσιακά στοιχεία. 

Χαριστικά ∆άνεια: Είναι δάνεια για τα οποία ο δανειστής παραιτείται από την 

εξόφλησή τους, εφόσον τηρηθούν ορισµένες προκαθορισµένες προϋποθέσεις. 

Εύλογη Αξία: Είναι το ποσό για το οποίο θα µπορούσε να γίνει, η ανταλλαγή 

ενός περιουσιακού στοιχείου ή η διευθέτηση µιας υποχρέωσης, µεταξύ δυο 

συµβαλλοµένων µερών, οι οποίοι ενεργούν µε πλήρη γνώση και µε τη θέλησή 

τους, σε µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση. 

5.4 Λογιστική αντιµετώπιση των Κρατικών Επιχορηγήσεων 

Στην ενότητα 4.1 του προηγούµενου κεφαλαίου, είχαµε αναφερθεί στους δύο 

τρόπους µε τους οποίους µπορεί να αντιµετωπιστεί µια κρατική επιχορήγηση στην 

πράξη, καθώς και στα επιχειρήµατα υπέρ της µιας ή της άλλης µεθόδου. Φυσικά, 

αναφερόµαστε στην κεφαλαιουχική και την εισοδηµατική µέθοδο. Ως προς την 

κεφαλαιουχική µέθοδο, ισχύει ό,τι αναφέραµε στην προηγούµενη ενότητα, µε την 

πρόσθετη παρατήρηση ότι, η συγκεκριµένη µέθοδος, φαίνεται να απορρίπτεται από 

την IASC (International Accounting Standards Committee).  

Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να συµπληρώσουµε ως προς την εισοδηµατική 

µέθοδο, δηλαδή τη µέθοδο χειρισµού των επιχορηγήσεων µέσω των 

Αποτελεσµάτων, ότι θεµελιώδης προϋπόθεσή της είναι να καταχωρούνται οι 

επιχορηγήσεις, µε τρόπο συστηµατικό και ορθολογικό, στα έσοδα των χρήσεων, 

µέσα στις οποίες πρέπει να γίνει ο συσχετισµός των επιχορηγήσεων µε τις 
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αντίστοιχες δαπάνες. Η καταχώρηση των κρατικών επιχορηγήσεων µε βάση την 

είσπραξή τους δεν είναι σύµφωνη µε την παραδοχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. 

Μια τέτοια καταχώρηση θα µπορούσε να γίνει δεκτή µόνο σε περίπτωση που δε θα 

υπήρχε µια βάση κατανοµής της επιχορήγησης σε χρήσεις διαφορετικές από εκείνη 

στην οποία πραγµατοποιήθηκε η είσπραξή της. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι χρήσεις στις 

οποίες η επιχείρηση λογίζει τις δαπάνες ή τα έξοδα που σχετίζονται µε κρατική 

επιχορήγηση. Κατά συνέπεια, οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν συγκεκριµένα 

έξοδα λογίζονται στα έσοδα της κάθε χρήσης που επιβαρύνθηκε µε αυτά τα έξοδα. 

Για τον ίδιο λόγο, οι επιχορηγήσεις επενδύσεων σε αποσβέσιµα περιουσιακά 

στοιχεία καταχωρούνται, συνήθως ως έσοδο στις χρήσεις που επιβαρύνονται µε τις 

αποσβέσεις αυτών των στοιχείων και η καταχώρηση αυτή γίνεται µε την ίδια 

αναλογία µε την οποία επιβαρύνονται οι χρήσεις µε αυτές τις αποσβέσεις. 

Είναι δυνατόν, επίσης, οι επιχορηγήσεις επενδύσεων σε µη αποσβέσιµα 

περιουσιακά στοιχεία να προϋποθέτουν την εκπλήρωση ορισµένων υποχρεώσεων. 

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της επιχορήγησης λογίζεται στα έσοδα των 

χρήσεων που επιβαρύνθηκαν µε τις δαπάνες αντιµετώπισης αυτών των 

υποχρεώσεων. Για παράδειγµα, µπορεί µια επιχορήγηση για αγορά οικοπέδου να 

δοθεί µε τον όρο ανέγερσης κτιρίου στο χώρο του οικοπέδου, οπότε θα ήταν ορθό 

να καταχωρείται αυτή σε πίστωση των αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια ζωής του 

κτιρίου.  

Μερικές φορές η λήψη επιχορήγησης αποτελεί µέρος µιας δέσµης ευνοϊκών 

µέτρων, οικονοµικών ή φορολογικών, τα οποία συνοδεύονται από ορισµένους 

όρους. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται προσεκτικός εντοπισµός όσων από τους 

όρους αυτούς δηµιουργούν δαπάνες και έξοδα, µε βάση τα οποία γίνεται και ο 

προσδιορισµός των χρήσεων στις οποίες θα κατανεµηθεί και η ωφέλεια από την 

επιχορήγηση. Πιθανόν, ένα µέρος της επιχορήγησης να πρέπει να κατανεµηθεί µε 

κριτήρια διαφορετικά από εκείνα που χρησιµοποιούνται για το υπόλοιπο µέρος. 
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5.5 Λογιστική αντιµετώπιση των κρατικών επιχορηγήσεων 

κατά τις απόψεις της IASC22 

5.5.1 Χρονικό σηµείο καταχώρησης των κρατικών επιχορηγήσεων 

Σύµφωνα µε το Πρότυπο «οι κρατικές επιχορηγήσεις, περιλαµβανοµένης και της 

ακριβοδίκαιης αξίας των µη νοµισµατικών επιχορηγήσεων, δεν πρέπει να 

καταχωρούνται λογιστικά µέχρις ότου υπάρξει εύλογη βεβαιότητα ότι: 

� Η επιχείρηση θα συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης, και 

� Η επιχορήγηση θα εισπραχθεί». 

Η είσπραξη της επιχορήγησης δεν αποδεικνύει οπωσδήποτε και το ότι έχουν 

εκπληρωθεί οι όροι της ή πρόκειται να εκπληρωθούν. 

5.5.2 Καταχώρηση των Επιχορηγήσεων σε µεταβατικό λογαριασµό 

Παθητικού  

Το Πρότυπο ορίζει ότι «οι κρατικές επιχορηγήσεις πρέπει να λογίζονται, µε 

τρόπο συστηµατικό, στα έσοδα όσων χρήσεων απαιτούνται για το συσχετισµό των 

επιχορηγήσεων αυτών µε τις αντίστοιχες προς συµψηφισµό δαπάνες. ∆εν πρέπει 

να πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια». Επισηµαίνεται ότι ο τρόπος 

είσπραξης της επιχορήγησης δεν επηρεάζει τη λογιστική µέθοδο που υιοθετείται σε 

σχέση µε την επιχορήγηση. Έτσι, µια επιχορήγηση λογιστικοποιείται µε τον ίδιο 

τρόπο, είτε εισπράττεται σε µετρητά είτε εκπίπτει από τις Υποχρεώσεις προς το 

∆ηµόσιο.  

5.5.3 Είδη Επιχορηγήσεων που «αναγνωρίζει» το ∆.Λ.Π. 20 

Ας δούµε σε αυτό το σηµείο συνοπτικά, τα είδη των κρατικών επιχορηγήσεων 

που «αναγνωρίζει» και «αποδέχεται» το ∆.Λ.Π. 2023. 

Επιχορηγήσεις για αντιστάθµιση εξόδων. Αφορούν σε συγκεκριµένα έξοδα 

και αναγνωρίζονται ως εισόδηµα κατά την ίδια περίοδο που αναγνωρίζεται το 

σχετικό έξοδο. Βασίζεται στη λογιστική αρχή της συσχέτισης εσόδων-εξόδων. 

Επιχορηγήσεις για απόκτηση αποσβεστέων στοιχείων Ενεργητικού. Τα 

αποσβεστέα αυτά στοιχεία αναγνωρίζονται ως εισόδηµα ανάλογα µε την απόσβεση 

του εν λόγω στοιχείου. 

                                           
22 Σακέλλης Ι. Εµµανουήλ, «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ανάλυση και Εφαρµογή 

σε συνδυασµό µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την Εµπορική 

Νοµοθεσία», Εκδόσεις Ε. Σακέλλη, Τόµος Α’, Αθήνα 2002. IAS 20, σελ.489. 

23 Βλάχος Χρίστος, Λουκά Λουκάς, «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007» Εκδόσεις 

Global Τraining, Τέταρτη Έκδοση, Ιανουάριος 2007. ∆.Λ.Π. 20, σελ. 19.10, 19.11. 
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Επιχορηγήσεις ως µέρος «Οικονοµικού Πακέτου» βοήθειας. Όταν 

λαµβάνονται κυβερνητικές επιχορηγήσεις ως µέρος ενός οικονοµικού πακέτου υπό 

τον όρο να ικανοποιηθούν µια σειρά από προϋποθέσεις, πρέπει να γίνει προσεκτική 

µελέτη των όρων επιχορήγησης για να καθορισθούν οι περίοδοι κατά τις οποίες θα 

αναγνωρισθούν οι επιχορηγήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, είναι πιθανό να 

χρειασθεί να γίνει διαχωρισµός της επιχορήγησης και αναγνώριση των διαφόρων 

µερών της πάνω σε διαφορετική βάση. 

Επιχορηγήσεις για υφιστάµενες ζηµιές/έξοδα. Κυβερνητική επιχορήγηση 

που δίνεται ως αποζηµίωση για ζηµιές ή έξοδα που έχουν ήδη αναγνωρισθεί θα 

πρέπει να αναγνωρίζονται ως εισόδηµα της περιόδου στην οποία είναι εισπρακτέα. 

Άµεση γενική επιχορήγηση. Κυβερνητική επιχορήγηση που δίνεται ως άµεση 

γενική υποστήριξη χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε σχετικό µελλοντικό κόστος 

πρέπει να τυγχάνει χειρισµού όπως η υποστήριξη για υφιστάµενες ζηµιές/έξοδα. 

Μη χρηµατική επιχορήγηση. Τέτοιου είδους επιχορήγηση είναι για 

παράδειγµα η µεταβίβαση ενός στοιχείου ενεργητικού όπως γη ή κτίρια για τη 

χρήση τους από την οντότητα. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γίνει 

εκτίµηση της δίκαιης αξίας του σχετικού στοιχείου ενεργητικού και ο λογιστικός 

χειρισµός να γίνει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆.Λ.Π. 20. Σε περίπτωση που δεν 

είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίµηση της δίκαιης αξίας του σχετικού στοιχείου του 

ενεργητικού, µπορεί να γίνει καταχώρηση τόσο του στοιχείου όσο και της 

επιχορήγησης, σε ονοµαστική/εικονική αξία. 

Επιχορηγήσεις για απόκτηση µη αποσβεστέου στοιχείου Ενεργητικού. Οι 

επιχορηγήσεις αυτές δίνονται συνήθως υπό όρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 

επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως εισόδηµα κατά τις περιόδους που η οντότητα 

επιβαρύνεται µε το κόστος πλήρωσης των όρων της επιχορήγησης. 

Επιχορηγήσεις ∆ανείων. ∆άνεια τα οποία επιχορηγούνται µε µηδενικό ή πολύ 

χαµηλό επιτόκιο σε σχέση µε την αγορά, δε θα εξαιρούνται από την απαίτηση 

εµφάνισης τεκµαρτού επιτοκίου. Το τεκµαρτό επιτόκιο των επιχορηγούµενων 

δανείων θα είναι χαµηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς και συνεπώς θα 

εναρµονιστεί µε το ∆ΛΠ 39. Η διαφορά µεταξύ του ποσού που εισπράττεται και του 

προεξοφληµένου ποσού, λογίζεται ως Κρατική Επιχορήγηση.       
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5.5.4 Σύνδεση µε ∆.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις, ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

και ενδεχόµενες Απαιτήσεις»24,25 

Το ∆.Λ.Π. 20 στην παράγραφο 11, αναφέρεται σε ενδεχόµενες υποχρεώσεις και 

απαιτήσεις. Με άλλα λόγια αναφέρεται στις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 37, οπότε θα 

πρέπει σε αυτό το σηµείο να γίνει η παρουσίαση του Προτύπου αυτού, εστιάζοντας 

φυσικά στα ζητήµατα που µας ενδιαφέρουν και που συνδέονται µε τις κρατικές 

επιχορηγήσεις.  

Ξεκινάµε λέγοντας ότι το ∆.Λ.Π. 37 χωρίζει θεωρητικά τις Προβλέψεις σε τρεις 

κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά µελλοντικές ζηµιές. ∆ηλαδή, καθώς η 

εταιρία εργάζεται και αντί π.χ. να παράγει κέρδη παράγει ζηµιές, αυτό γίνεται 

αντικείµενο µιας εκτίµησης (πρόβλεψης) ότι τα πράγµατα θα χειροτερέψουν και 

ότι εποµένως η εταιρία θα απαιτηθεί να καταβάλλει ποσά, δηλαδή να έχει εκροές 

για την κάλυψη αυτών των µελλοντικών ζηµιών. Αυτού του είδους οι εκτιµήσεις δε 

λογίζονται σαν προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσµάτων, αλλά µπορεί να 

ασκήσουν επίδραση στην αποµείωση των περιουσιακών στοιχείων µε βάση το 

∆.Λ.Π. 36. Η δεύτερη περίπτωση που δηµιουργεί προβλέψεις είναι η επαχθής 

σύµβαση. Η περίπτωση δηλαδή όπου υπάρχει µια σύµβαση η οποία έχει συναφθεί 

και από την οποία αναµένεται οι εκροές που θα υπάρξουν να είναι µικρότερες από 

τις εισροές. Τέλος, η τρίτη κατηγορία των προβλέψεων µε βάση το ∆.Λ.Π. 37, είναι 

οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης. Πρέπει να λογίζονται, αλλά µόνο όταν 

εκπληρώνονται συγκεκριµένοι όροι, τους οποίους αναφέρει το Πρότυπο. ∆ηλαδή, 

εάν µια επιχείρηση αποφασίσει να αναδιαρθρώσει κάποιους τοµείς της και 

εποµένως αυτό αναµένεται ότι θα δηµιουργήσει κάποια ειδικά έξοδα λόγω της 

αναδιάρθρωσης ή απώλειες εσόδων, τότε πρέπει να λογίσει προβλέψεις για αυτά 

τα κόστη ή τις εκροές που θα γίνουν.     

Όταν µια Κρατική Επιχορήγηση καταχωρείται, κάθε σχετική ενδεχόµενη 

υποχρέωση, ή ενδεχόµενη απαίτηση, αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 37 

«Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις». Σύµφωνα 

µε το ∆.Λ.Π. 37 ως ενδεχόµενη υποχρέωση ορίζεται µια πιθανή υποχρέωση, µε 

βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, µη εξαρτώµενη από την εταιρία. 

Επιπρόσθετα, ορίζεται ως µια παρούσα δέσµευση που δε µπορεί να εκτιµηθεί 

αξιόπιστα. Πρόκειται δηλαδή για περιπτώσεις όπου υπάρχει η πιθανότητα να 

                                           
24 International Accounting Standard 37, Provisions, Contingent Liabilities and 

Contingent Assets.  

25 Ντζανάτος ∆ηµήτρης, «Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µε απλά λόγια και οι 

διαφορές τους από τα ελληνικά», Βιβλίο Πρώτο, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1η Έκδοση, 

Αθήνα 2008. Σελ.390-393. 
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καταβληθούν κάποια χρήµατα στο µέλλον για υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί 

στο παρελθόν, αλλά δε µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Σε αυτή την περίπτωση, 

το ∆.Λ.Π. 37 απαιτεί µόνο την κοινοποίηση αυτών των υποχρεώσεων και 

ορισµένων ειδικών πληροφοριών στις Σηµειώσεις. Απαιτεί γνωστοποίηση, αλλά όχι 

λογισµό και επίδραση αυτών των πιθανών υποχρεώσεων στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις. 

Ως ενδεχόµενη απαίτηση ορίζεται αντίστοιχα µια πιθανή απαίτηση µε αβέβαιη 

εξέλιξη. Πρόκειται και εδώ για απαιτήσεις που αφορούν στο παρελθόν, είναι 

πιθανές αλλά είναι αβέβαιη η εξέλιξή τους. Είναι, δηλαδή, αβέβαιο εάν θα 

εισπραχθούν και σε ποιό ακριβώς ποσό θα ανέρχονται οι εισπράξεις. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, πάλι γίνεται αναφορά στις Σηµειώσεις και δε λογίζεται έσοδο ή 

απαίτηση.  

Να επισηµάνουµε εδώ, δύο σηµαντικές διαφορές του ∆.Λ.Π. 37, σε σχέση µε 

την ελληνική νοµοθεσία, όσον αφορά τις Προβλέψεις. Τονίζεται στο ∆.Λ.Π. 37 ότι, 

οι εκτιµήσεις των Προβλέψεων θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές µε βάση τα 

δεδοµένα της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού. Τονίζεται, επίσης, ιδιαίτερα ότι δε θα 

πρέπει να δηµιουργούνται υπερβολικές Προβλέψεις. Αντίθετα, τα ελληνικά 

πρότυπα είναι ιδιαιτέρως συντηρητικά και διέπονται από τη φιλοσοφία του να 

δηµιουργούνται οι µεγαλύτερες δυνατές Προβλέψεις. Στα πλαίσια αυτής της 

έντονης συντηρητικότητας δε νοείται σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. να σχηµατισθούν 

Προβλέψεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις, παρά µόνο για ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

Αυτό το τελευταίο, αποτελεί και τη δεύτερη ουσιαστική διαφορά των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων από τα Ελληνικά. 

Θα ήταν χρήσιµο σε αυτό το σηµείο να δούµε συνοπτικά τις υποχρεώσεις 

Γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από το παρόν Πρότυπο: 

� Γνωστοποιείται κατά κατηγορία πρόβλεψης (α) υπόλοιπο έναρξης (β) 

υπόλοιπο λήξης (γ) προβλέψεις χρήσεις (δ) χρησιµοποιηµένες 

προβλέψεις χρήσης (ε) µεταβολή από προεξοφλήσεις (τόκοι) 

� Γνωστοποιείται κατά κατηγορία πρόβλεψης (α) η φύση της δέσµευσης 

(β) χρονοδιάγραµµα πληρωµών (γ) αβεβαιότητες για το ποσό (δ) 

αβεβαιότητα για το χρόνο (ε) αναµενόµενες αντίστοιχες αποζηµιώσεις 

(στ) καταχωρηµένες αντίστοιχες αποζηµιώσεις 

� Γνωστοποιείται κατά κατηγορία Ενδεχόµενων Υποχρεώσεων, εκτός αν 

δεν είναι αρκετά πιθανές (α) εκτίµηση της υποχρέωσης (β) αβεβαιότητα 

στο ποσό (γ) αβεβαιότητα στο χρόνο (δ) πιθανότητα αντίστοιχης 

αποζηµίωσης 
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� Αν για το ίδιο αντικείµενο έχει λογιστεί πρόβλεψη και υπάρχει και 

ενδεχόµενη υποχρέωση, αυτή η σχέση πρέπει να προκύπτει από τις 

γνωστοποιήσεις 

� Γνωστοποιείται κατά κατηγορία ενδεχόµενων απαιτήσεων, εκτός αν δεν 

είναι αρκετά πιθανές (α) η φύση της (β) εκτίµηση της απαίτησης αν είναι 

εφικτό 

� Αν κάποια από τις πληροφορίες δεν παρέχεται γιατί δεν είναι εφικτό, 

πρέπει αυτό να αναφέρεται 

� Αν η κοινοποίηση πληροφοριών για ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή 

ενδεχόµενες απαιτήσεις, µπορεί να βλάψει την εταιρία, γιατί π.χ. είναι 

στα δικαστήρια, µπορούν να µην αναφερθούν, αλλά να αναφερθεί η 

φύση της διαµάχης και ο λόγος της µη αναφοράς των πληροφοριών  

Το συµπέρασµα από την παραπάνω ανάλυση του ∆.Λ.Π. 37 είναι ότι η 

επιχορήγηση καταχωρείται στα βιβλία µόνο όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι αυτή θα 

χορηγηθεί στην επιχείρηση, και επίσης βεβαιότητα ότι η επιχείρηση θα 

συµµορφωθεί µε τους όρους στους οποίους υπόκειται η χορήγηση της 

επιχορήγησης, ώστε να µην επιστραφεί από την επιχείρηση στο ∆ηµόσιο. Σαν 

τελευταία παρατήρηση σε αυτή την ενότητα, θα µπορούσε να αναφερθεί ότι, οι 

διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου παρέχουν ένα αρκετά ικανοποιητικό πλαίσιο 

κανόνων και ρυθµίσεων, µε αρκετές «δικλείδες ασφαλείας», ώστε η εκάστοτε 

επιχείρηση να είναι σε θέση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες εκτιµήσεις και 

κατόπιν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη «συµµόρφωσή» της µε τα Πρότυπα. 

Αυτό συµβαίνει είτε πρόκειται για βέβαια γεγονότα, είτε για πιθανά οπότε 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των ∆.Λ.Π. 20 και ∆.Λ.Π. 37 αντίστοιχα.     

5.6 Επιχορηγήσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων26     

Πρόκειται για τις επιχορηγήσεις που λαµβάνει µια επιχείρηση µε τον όρο να 

αγοράσει, κατασκευάσει ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποκτήσει µακράς διάρκειας 

περιουσιακά στοιχεία. Είναι δυνατόν, επίσης, να ορίζονται και πρόσθετοι όροι 

αναφορικά µε το είδος ή την τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων ή µε τη 

χρονική περίοδο στην οποία αυτά πρέπει να αποκτηθούν ή να παραµείνουν στην 

κατοχή της επιχείρησης. 

                                           
26 Σακέλλης Ι. Εµµανουήλ, «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ανάλυση και Εφαρµογή 

σε συνδυασµό µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την Εµπορική 

Νοµοθεσία», Εκδόσεις Ε. Σακέλλη, Τόµος Α’, Αθήνα 2002. IAS 20, Σελ.490 
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Υπάρχουν δύο παραδεκτές µέθοδοι για την εµφάνιση, στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις των επιχειρήσεων, των επιχορηγήσεων για περιουσιακά στοιχεία (ή 

µέρους τέτοιων επιχορηγήσεων). 

Με τη µια µέθοδο, η επιχορήγηση θεωρείται ως «έσοδο επόµενων χρήσεων» 

(αναβαλλόµενο εισόδηµα), το οποίο λογίζεται µε τρόπο συστηµατικό και 

ορθολογικό στα έσοδα των χρήσεων, σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή του 

περιουσιακού στοιχείου. 

Με την άλλη µέθοδο, η επιχορήγηση µεταφέρεται σε µείωση της λογιστικής 

αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Η επιχορήγηση λογίζεται ως έσοδο κατά τη 

διάρκεια ζωής ενός αποσβεστέου περιουσιακού στοιχείου, µέσω της µειωµένης 

δαπάνης των αποσβέσεων. 

Το ∆.Λ.Π. 20 ορίζει σχετικώς ότι «κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν 

περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένης και της ακριβοδίκαιης αξίας των µη 

χρηµατικών επιχορηγήσεων, πρέπει να εµφανίζονται στον Ισολογισµό, είτε µε τη 

µορφή εσόδου επόµενων χρήσεων, είτε αφαιρετικά από τη λογιστική αξία των 

σχετικών περιουσιακών στοιχείων».  

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, θα παραθέσουµε ένα υποθετικό 

παράδειγµα, αντιµετωπίζοντας λογιστικά την επιχορήγηση και µε τις δυο 

παραδεκτές µεθόδους. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1 (Προβλέπεται από τον 3299/2004 όπως ισχύει) 

 Έστω, µια επιχείρηση που λειτουργεί στην ελληνική επικράτεια, λαµβάνει την 

1/1/2009 κρατική επιχορήγηση για την πραγµατοποίηση µιας επένδυσης στη 

γεωγραφική περιοχή Β. Η επένδυση προβλέπει την αγορά µηχανολογικού 

εξοπλισµού αξίας €1.500.000, για το οποίο επιχορηγείται µε 40% και εποµένως 

λαµβάνει κυβερνητική επιχορήγηση €600.000. Ο συγκεκριµένος µηχανολογικός 

εξοπλισµός αποσβένεται µε τη σταθερή µέθοδο µε 20% ετησίως.  

Σηµείωση: Στα πλαίσια των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων δεν προβλέπονται 

κωδικοί λογαριασµών και για το λόγο αυτό, στις εγγραφές που θα παραθέσουµε, 

σε ορισµένους λογαριασµούς θα αποφύγουµε τη χρησιµοποίηση των κωδικών που 

προβλέπει το Ε.Γ.Λ.Σ. 

5.6.1 Μέθοδος Αναβαλλόµενου Εισοδήµατος 

Με την πραγµατοποίηση της επένδυσης, η επιχείρηση διενεργεί την ακόλουθη 

εγγραφή: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ   ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ €1.500.000  
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ΣΕ: 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

 

 

 

€1.500.000 

Αιτιολογία: Πραγματοποίηση Επένδυσης   

   

Με τη λήψη της επιχορήγησης, διενεργεί την ακόλουθη εγγραφή: 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ   ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΣΕ: 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) 

€600.000 

 

 

 

 

 

€600.000 

 

 

Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης   

  

Στο τέλος της πρώτης χρήσης λογίζει την προβλεπόµενη απόσβεση (20%), η 

οποία υπολογίζεται µε βάση την τιµή κτήσης του µηχανολογικού εξοπλισµού, 

δηλαδή €1.500.000. Πραγµατοποιεί συνεπώς την παρακάτω εγγραφή: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος χρήσης) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΣΕ: 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

(Αντίθετος Λογαριασμός) 

€300.000 

 

 

 

 

 

€300.000 

 

Αιτιολογία: Λογισμός Αποσβέσεων   

 

Σύµφωνα µε την Αρχή της Συσχέτισης Εσόδων-Εξόδων, κατά το ίδιο ποσοστό 

(20%) θα πρέπει να αναγνωρίσει στα αποτελέσµατα της χρήσης, την επιχορήγηση 

που έλαβε διενεργώντας την παρακάτω εγγραφή: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος Χρήσης)   ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  

(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) 

ΣΕ: 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: €600.000 Χ 20%) 

€120.000 

 

 

 

 

 

 

 

€120.000 
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Αιτιολογία: Αναλογούσα, στα έσοδα της Χρήσης, 

Επιχορήγηση 

  

 

Με την παραπάνω µέθοδο, θα αναγνωρίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 

επιχείρησης (Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Ισολογισµό) αναβαλλόµενο εισόδηµα 

για τα επόµενα πέντε έτη. Παρακάτω παραθέτουµε τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

της επιχείρησης για τα επόµενα πέντε χρόνια, έχοντας «αποµονώσει» τα κονδύλια 

που σχετίζονται µε την κρατική επιχορήγηση. Επιπλέον, για την καλύτερη 

παρουσίαση του παραδείγµατος, υποθέσαµε ετήσια κέρδη ύψους €500.000 για τα 

επόµενα πέντε χρόνια. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Έτη 2009 2010 2011 2012 2013 

Κέρδη Προ 

Αποσβέσεων 
€500.000 €500.000 €500.000 €500.000 €500.000 

Αποσβέσεις (€300.000) (€300.000) (€300.000) (€300.000) (€300.000) 

Αναγνώριση 

Κυβερνητικής 

Επιχορήγησης 

€120.000 €120.000 €120.000 €120.000 €120.000 

Κέρδος €320.000 €320.000 €320.000 €320.000 €320.000 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Έτη 2009 2010 2011 2012 2013 

Μηχ. €1.500.000 €1.500.000 €1.500.000 €1.500.000 €1.500.000 

Απ/να 

Μηχ. 
(€300.000) (€600.000) (€900.000) (€1.200.000) (€1.500.000) 

Αναπό

σβεστη 

Αξία 

€1.200.000 €900.000 €600.000 €300.000 - 

Αναβα

λ/νο 

Εισόδη

µα 

(€480.000) (€360.000) (€240.000) (€120.000) - 

 

5.6.2 Μέθοδος Αφαίρεσης από τη Λογιστική Αξία 

Η πρώτη εγγραφή που αφορά την πραγµατοποίηση της επένδυσης, προφανώς 

θα είναι ίδια µε αυτή της προηγούµενης µεθόδου: 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ   ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΕ: 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

€1.500.000 

 

 

 

 

€1.500.000 

Αιτιολογία: Πραγματοποίηση Επένδυσης   

 

Στη συνέχεια, όταν η επιχείρηση εισπράξει το ποσό της επιχορήγησης που 

δικαιούται, θα το αφαιρέσει από τη Λογιστική Αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Αυτό λογιστικά επιτυγχάνεται µεταφέροντας στην πίστωση του λογαριασµού που 

«παρακολουθεί» τα µηχανήµατα το ποσό της επιχορήγησης. Το εν λόγω ποσό είναι 

το ίδιο και προφανώς δεν επηρεάζεται από το ποιά µέθοδο λογιστικού χειρισµού θα 

επιλέξουµε.  

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ   ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΣΕ: 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

€600.000 

 

 

 

 

 

€600.000 

Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης   

 

Στο τέλος της χρήσης και για κάθε χρήση που ακολουθεί έως το πέρας της 

πενταετίας, η επιχείρηση θα υπολογίζει τις αποσβέσεις του µηχανολογικού 

εξοπλισµού στην αξία των €900.000 (€1.500.000 - €600.000), µε το ίδιο ποσοστό 

(20%). 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος χρήσης) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (€900.000 Χ 20%) 

ΣΕ: 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

(Αντίθετος Λογαριασμός) 

€180.000 

 

 

 

 

 

€180.000 

 

 

Αιτιολογία: Λογισμός Αποσβέσεων   

 

Όπως είχαµε πράξει µε τη µέθοδο του Αναβαλλόµενου Εισοδήµατος, στη 

συνέχεια παραθέτουµε την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης και τον Ισολογισµό 
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αντίστοιχα, όπως διαµορφώνονται µε τη µέθοδο της Αφαίρεσης της Λογιστικής 

Αξίας.  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Έτη 2009 2010 2011 2012 2013 

Κέρδη Προ 

Αποσβέσεων 
€500.000 €500.000 €500.000 €500.000 €500.000 

Αποσβέσεις (€180.000) (€180.000) (€180.000) (€180.000) (€180.000) 

Κέρδος €320.000 €320.000 €320.000 €320.000 €320.000 

 

Συγκρίνοντας την τελευταία σειρά της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης, 

όπως αυτή διαµορφώνεται µε τις δυο µεθόδους, παρατηρούµε ότι το κέρδος τελικά 

είναι το ίδιο. Αυτό που αλλάζει είναι το είδος και το ύψος των χρησιµοποιούµενων 

λογαριασµών.  

  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Έτη 2009 2010 2011 2012 2013 

Μηχ. €900.000 €900.000 €900.000 €900.000 €900.000 

Απ/να 

Μηχ. 
(€180.000) (€360.000) (€540.000) (€720.000) (€900.000) 

Αναπό

σβεστη 

Αξία 

€720.000 €540.000 €360.000 €180.000 - 

 

Παρόµοια είναι τα συµπεράσµατα και από τη σύγκριση των δυο Ισολογισµών. Η 

διαφορά είναι ότι ο Ισολογισµός εµφανίζεται περισσότερο «διογκωµένος» µε τη 

µέθοδο του Αναβαλλόµενου Εισοδήµατος. Εναπόκειται στην κρίση της επιχείρησης 

ποια από τις δυο µεθόδους τη συµφέρει να επιλέξει. Ο µόνος περιορισµός είναι ότι 

δε µπορεί να µεταβάλλει αυτή της την επιλογή κατά το χρονικό διάστηµα που 

διαρκεί η επένδυση. 

5.7 Επιχορηγήσεις που αφορούν στα Αποτελέσµατα27 

Πρόκειται για επιχορηγήσεις που δε σχετίζονται µε την απόκτηση περιουσιακών 

στοιχείων. Αφορά τις περιπτώσεις όπου η κρατική επιχορήγηση δίνεται ως άµεση 

οικονοµική ενίσχυση και όχι ως κίνητρο για την ανάληψη από την επιχείρηση 

                                           
27 Σακέλλης Ι. Εµµανουήλ, «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ανάλυση και Εφαρµογή 

σε συνδυασµό µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την Εµπορική 

Νοµοθεσία», Εκδόσεις Ε. Σακέλλη, Τόµος Α’, Αθήνα 2002. IAS 20, Σελ.492 
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συγκεκριµένων δαπανών. Είναι πιθανό η επιχορήγηση αυτής της µορφής να 

αφορά αποκλειστικά µια συγκεκριµένη επιχείρηση και όχι µια ολόκληρη κατηγορία 

δικαιούχων. Η καταχώρηση της επιχορήγησης γίνεται στα Αποτελέσµατα της 

Χρήσεως στην οποία η επιχείρηση νοµιµοποιείται να την εισπράξει, προβαίνοντας 

φυσικά σε όλες τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για την πλήρη κατανόηση των 

επιδράσεών της. 

Ως προς την παρουσίαση της συγκεκριµένης επιχορήγησης, η επιχείρηση µπορεί 

και εδώ να επιλέξει µεταξύ δύο εναλλακτικών µεθόδων: 

Με τη µια µέθοδο πιστώνει τις επιχορηγήσεις δαπανών στα αποτελέσµατα, είτε 

σε χωριστό κονδύλι, είτε σε κονδύλι µε κάποιο γενικό τίτλο, όπως «λοιπά έσοδα» 

ή «άλλα εισοδήµατα».  

Με την άλλη µέθοδο, Αφαιρεί απευθείας την επιχορήγηση από τη σχετιζόµενη 

δαπάνη που καταχωρεί στα Αποτελέσµατα. 

Η πρώτη µέθοδος έχει το έρεισµά της, στη Λογιστική Αρχή που απαγορεύει το 

συµψηφισµό εσόδων-εξόδων, µε το αιτιολογικό ότι η ξεχωριστή εµφάνιση των 

εξόδων επιτρέπει τη σύγκρισή τους µε άλλα έξοδα στα οποία δεν επιδρά η 

επιχορήγηση. Η λογική πίσω από τη δεύτερη µέθοδο, είναι ότι τα συγκεκριµένα 

έξοδα δε θα είχαν πραγµατοποιηθεί αν δεν υπήρχε η προοπτική της επιχορήγησης 

και εποµένως θα ήταν παραπλανητική η παρουσίαση του εξόδου, χωρίς να 

συµψηφιστεί µε το ποσό της επιχορήγησης. Για την καλύτερη κατανόηση των 

προαναφεροµένων παραθέτουµε τα ακόλουθα παραδείγµατα. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1 - Επιχορήγηση που αφορά µια Χρήση 

Έστω µια επιχείρηση η οποία θα εισπράξει το έτος 2010 κυβερνητική 

επιχορήγηση για έξοδα προβολής και διαφήµισης που πραγµατοποιεί κατά την 

παρούσα χρήση 2009 (Αυτού του είδους η ενίσχυση προβλέπεται συχνά σε 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, αλλά όχι στον Ν.3299/2004 όπως 

ισχύει). Τα έξοδα ανέρχονται στις €100.000 και το ύψος της επιχορήγησης στις 

€40.000. Εποµένως, η επιχείρηση θα αναγνωρίσει µέσα στη χρήση του 2009 τη 

συγκεκριµένη επιχορήγηση  και ανάλογα µε τη µέθοδο που θα επιλέξει να χειριστεί 

τη συγκεκριµένη επιχορήγηση, θα διενεργήσει τις ακόλουθες εγγραφές: 

Καταχώρηση της Επιχορήγησης, στο σύνολό της, ως αναβαλλόµενο 

εισόδηµα 

Με την πραγµατοποίηση των εξόδων η επιχείρηση θα διενεργήσει την ακόλουθη 

εγγραφή: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Χρήση 2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 



 73 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

ΣΕ: 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

€100.000 

 

 

 

 

€100.000 

Αιτιολογία: Καταχώρηση Εξόδων   

 

Στη συνέχεια θα αναγνωρίσει την απαίτηση είσπραξης κρατικής επιχορήγησης 

διενεργώντας την παρακάτω εγγραφή: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Χρήση 2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Απαιτήσεις Επιχορηγήσεων από 

το ελληνικό Δημόσιο) 

ΣΕ: 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (Κρατική Επιχορήγηση) 

€40.000 

 

 

 

 

 

€40.000 

Αιτιολογία: Αναλογούσα, στα έσοδα της Χρήσης, 

Επιχορήγηση 

  

  

Όσον αφορά την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης για το έτος 2009, αυτή θα 

διαµορφωθεί ως εξής: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Έτος 2009 

Λοιπά Έσοδα (Κρατική Επιχορήγηση) €40.000 

Έξοδα Προβολής και ∆ιαφήµισης (€100.000) 

 

Καταχώρηση της Επιχορήγησης, στο σύνολό της, αφαιρετικά του 

Εξόδου 

Η πρώτη εγγραφή και σε αυτήν την περίπτωση θα είναι η ίδια µε 

προηγουµένως: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Χρήση 2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

ΣΕ: 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

€100.000 

 

 

 

 

€100.000 

Αιτιολογία: Καταχώρηση Εξόδων   
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Η εγγραφή αναγνώρισης της επιχορήγησης όµως σε αυτήν την περίπτωση 

«έρχεται» στην ουσία να συµψηφίσει το παραπάνω έξοδο: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Χρήση 2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Απαιτήσεις Επιχορηγήσεων από 

το ελληνικό Δημόσιο) 

ΣΕ: 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

€40.000 

 

 

 

 

 

 

€40.000 

 

Αιτιολογία: Αναγνώριση Κρατικής Επιχορήγησης   

 

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης θα έχει ως ακολούθως: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Έτος 2009 

Έξοδα Προβολής και ∆ιαφήµισης (€60.000) 

 

Όταν η επιχείρηση εισπράξει την επιχορήγηση κατά την επόµενη χρήση (2010), 

τότε θα πιστώσει το λογαριασµό «Χρεώστες ∆ιάφοροι» για να κλείσει και θα 

χρεώσει το λογαριασµό «Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα». 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2 - Επιχορήγηση που αφορά περισσότερες από µια 

Χρήσεις και αναγνωρίζεται στο σύνολό της στην αρχή 

Έστω την 1/1/2009 επιχείρηση επιχορηγείται για το κόστος δηµιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας. (Θυµίζουµε ότι το συγκεκριµένο είδος ενίσχυσης προβλέπεται 

από τον Νόµο 3299/2004 όπως ισχύει. Βέβαια, εµείς εδώ κάνουµε την υπόθεση ότι 

η επιχείρηση εισπράττει στην αρχή του 2009 ολόκληρη την επιχορήγηση, κάτι που 

όπως είδαµε στην ενότητα 4.5 του τέταρτου κεφαλαίου, δεν προβλέπεται). 

Επιπλέον, υποθέτουµε ότι το ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούται η επιχείρηση 

ανέρχεται σε 25%, ενώ το κόστος της δηµιουργούµενης απασχόλησης για τα 

επόµενα τρία χρόνια θα είναι €200.000 και άρα το ύψος της επιχορήγησης 

€50.000. Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του ∆.Λ.Π. 20 θα πρέπει το έσοδο της 

επιχορήγησης να κατανεµηθεί στην επόµενη τριετία µε βάση το ύψος των εξόδων 

που θα πραγµατοποιούνται σε κάθε χρήση. 

Η επιχείρηση µε βάση το χρονοδιάγραµµα της επένδυσης, υπολογίζει τα έξοδα 

που θα πραγµατοποιηθούν σε κάθε χρήση και καταρτίζει τον πίνακα που 

ακολουθεί: 
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ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

2009 €70.000 €17.500 

2010 €100.000 €25.000 

2011 €30.000 €7.500 

Σύνολο €200.000 €50.000 

     

Με τη λήψη της επιχορήγησης στην αρχή του 2009, η επιχείρηση πραγµατοποιεί 

την ακόλουθη εγγραφή: 

 

1η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Αρχή χρήσης 2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΣΕ: 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

€200.000 

 

 

 

 

 

€200.000 

 

 

Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης   

  

Κατά τη διάρκεια της χρήσης θα χρεώνεται ο λογαριασµός εξόδων του 

προσωπικού της επιχείρησης. Στο τέλος της χρήσης θα µπορούσαµε να 

απεικονίσουµε συγκεντρωτικά τα έξοδα που αφορούν την επιχορήγηση, στην 

ακόλουθη εγγραφή: 

 

2η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Μισθοδοσία)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

(Όσες σχετίζονται με την Επιχορήγηση) 

ΣΕ: 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

€70.000 

 

 

 

 

 

 

€70.000 

Αιτιολογία: Μισθοδοτική κατάσταση   

 

Τέλος η επιχείρηση θα πρέπει να µεταφέρει στα Αποτελέσµατα το µέρος της 

επιχορήγησης που αναλογεί στα πραγµατοποιηµένα έξοδα, κάνοντας την εξής 

εγγραφή: 
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3η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος χρήσης) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  

(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

ΣΕ: 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 

€17.500 

 

 

 

 

 

 

 

€17.500 

 

 

Αιτιολογία: Μεταφορά μέρους της Επιχορήγησης στα 

Αποτελέσματα 

  

 

Παρόµοιοι θα είναι οι λογιστικοί χειρισµοί και για τα επόµενα δυο έτη. Έτσι, αν 

υποτεθεί ότι ακολουθείται η µέθοδος της ξεχωριστής εµφάνισης εσόδων-εξόδων, η 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης θα διαµορφωθεί, ως προς τα εξεταζόµενα από 

το παράδειγµα κονδύλια, ως ακολούθως:  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Έτη 2009 2010 2011 

Λοιπά Έσοδα 

(Αναλογούσες στη 

χρήση Επιχορηγήσεις) 

€17.500 €25.000 €7.500 

Αµοιβές και έξοδα 

Προσωπικού 
(€70.000) (€100.000) (€30.000) 

 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η µέθοδος της αφαίρεσης της επιχορήγησης, κατά 

την πρώτη λογιστική χρήση, οι εγγραφές 1η και 2η θα είναι ίδιες όπως και µε την 

προηγούµενη µέθοδο. Η διαφορά εδώ εντοπίζεται στην 3η εγγραφή η οποία θα 

έχει ως εξής: 

 

3η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος χρήσης) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  

(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

ΣΕ: 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

€17.500 

 

 

 

 

 

 

 

€17.500 
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Αιτιολογία: Μεταφορά μέρους της Επιχορήγησης στα 

Αποτελέσματα 

  

 

Κατά τις επόµενες δυο χρήσεις οι εγγραφές θα είναι ίδιες µε αυτές που 

διενεργήθηκαν κατά την πρώτη χρήση. Συνεπώς, η Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

Χρήσης θα διαµορφωθεί ως ακολούθως: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Έτη 2009 2010 2011 

Αµοιβές και έξοδα 

Προσωπικού 
(€52.500) (€75.000) (€22.500) 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 3 - Επιχορήγηση που αφορά περισσότερες από µια 

Χρήσεις και αναγνωρίζεται τµηµατικά σε κάθε χρήση (Προβλέπεται από 

τον 3299/2004 όπως ισχύει) 

Έστω επιχείρηση επιχορηγείται ξεκινώντας από τη χρήση 2009, για τη 

δηµιουργία 20 νέων θέσεων εργασίας. Το συνολικό κόστος αυτών των θέσεων 

ανέρχεται σε €300.000 και η επιχείρηση δικαιούται µε βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της, ποσοστό επιχορήγησης ίσο µε 50%, ήτοι, ποσό επιχορήγησης 

€150.000. Υπενθυµίζουµε ότι βάσει του Ν.3299/04, επιδοτούνται οι θέσεις 

εργασίας που θα δηµιουργηθούν µέσα στην πρώτη τριετία από την έναρξη 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Η επιχορήγηση παρέχεται για τα δύο 

πρώτα έτη από τη δηµιουργία της κάθε θέσης και καταβάλλεται κάθε εξάµηνο. 

Εµείς υποθέτουµε ότι η υπαγωγή της επιχείρησης στον Αναπτυξιακό Νόµο, 

πραγµατοποιείται στην αρχή του 2009 και κλιµακώνεται σύµφωνα µε τα δεδοµένα 

του πίνακα που ακολουθεί: 

  

ΕΤΗ ∆ηµιουργία 

Νέων 

Θέσεων 

Πραγµατοποιηµένες 

∆απάνες µισθοδοσίας 

Εισπραχθείσα 

Επιχορήγηση 

(50%)  

Αναλογούσα 

Επιχορήγηση 

2009 8 €120.000 €30.000 €60.000 

2010 7 €105.000 €56.250 €52.500 

2011 5 €75.000 €45.000 €37.500 

2012 - - €18.750 - 

Σύνολο 20 €300.000 €150.000 €150.000 

 

Να διευκρινίσουµε ως προς τις δυο τελευταίες στήλες του παραπάνω πίνακα τα 

ακόλουθα: Στο παράδειγµα που παραθέσαµε, έχουµε υποθέσει ότι, η επιχείρηση 
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εισπράττει την επιχορήγηση στο επόµενο εξάµηνο από αυτό στο οποίο 

κατοχυρώνει το δικαίωµα απαίτησης της επιχορήγησης. Στο έτος 2009 λοιπόν, η 

επιχείρηση θα εισπράξει το 50% του µισού των €120.000 δηλαδή €30.000. Άρα το 

2010 θα εισπράξει τις υπόλοιπες €30.000 συν το 50% του µισού των €105.000, 

δηλαδή €30.000+€26.250=€56.250 κ.ο.κ.   

Στην τελευταία στήλη, τέλος, έχει υπολογιστεί το ποσό της επιχορήγησης που 

αναλογεί σε κάθε χρήση µε κριτήριο το χρονικό σηµείο που η επιχείρηση δύναται 

να απαιτήσει από το ∆ηµόσιο την επιχορήγηση. Το 2009, έχει πραγµατοποιήσει το 

40% των εξόδων µισθοδοσίας ( ) και εποµένως δικαιούται το 40% της 

επιχορήγησης, δηλαδή: 40% Χ €150.000 = €60.000. Παρόµοια υπολογίζονται τα 

ποσά για τα επόµενα έτη. 

Στη συνέχεια παραθέτουµε τις εγγραφές που θα πρέπει να διενεργηθούν. 

Χρήση 2009 

1η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΕ: 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

€120.000 

 

 

 

€120.000 

Αιτιολογία: Έξοδα μισθοδοσίας για τη χρήση 2009   

 

2η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (1-7-2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΣΕ: 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

€30.000 

 

 

 

 

 

€30.000 

 

 

Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης   

 

3η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (31-12-2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

33 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΣΕ: 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΣΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) 

€30.000 

€30.000 

 

 

 

 

 

 

€60.000 
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Αιτιολογία: Αναλογούσα, στα έσοδα της Χρήσης, 

Επιχορήγηση 

  

 

 

Χρήση 2010 

1η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (2010) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΕ: 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

€105.000 

 

 

 

 

€105.000 

Αιτιολογία: Έξοδα μισθοδοσίας για τη χρήση 2010   

 

2η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (1-7-2010) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΣΕ: 

33 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

€56.250 

 

 

 

 

 

€30.000 

 

€26.250 

 

Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης   

 

3η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (31-12-2010) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

33 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΣΕ: 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΣΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) 

€26.250 

€26.250 

 

 

 

 

 

 

€52.500 

 

Αιτιολογία: Αναλογούσα, στα έσοδα της Χρήσης, 

Επιχορήγηση 

  

 

 

Χρήση 2011 
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1η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (2011) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΕ: 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

€75.000 

 

 

 

 

€75.000 

Έξοδα μισθοδοσίας για τη χρήση 2011   

 

2η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (1-7-2011) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΣΕ: 

33 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

€45.000 

 

 

 

 

 

€26.250 

 

€18.750 

 

Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης   

 

3η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (31-12-2011) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

33 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΣΕ: 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΣΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) 

€18.750 

€18.750 

 

 

 

 

 

 

€37.500 

 

Αιτιολογία: Αναλογούσα, στα έσοδα της Χρήσης, 

Επιχορήγηση 

  

 

Χρήση 2012 

1η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (1-7-2012) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΣΕ: 

33 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ  

€18.750 

 

 

 

 

 

€18.750 

 

Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης   
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Στη συνέχεια παραθέτουµε την Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης όπως αυτή 

διαµορφώνεται κατά τα έτη της πραγµατοποιούµενης επένδυσης: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Έτη 2009 2010 2011 

Λοιπά Έσοδα 

(Αναλογούσες στη 

χρήση Επιχορηγήσεις) 

€60.000 €52.500 €37.500 

Αµοιβές και έξοδα 

Προσωπικού 
(€120.000) (€105.000) (€75.000) 

 

Είναι προφανές ότι στο παράδειγµά µας επελέγη η µέθοδος της καταχώρησης 

του συνολικού ποσού της επιχορήγησης διακριτά σε σχέση µε τα έξοδα της 

δηµιουργούµενης απασχόλησης.  

Αν επιλεγεί η µέθοδος της αφαίρεσης του ποσού της επιχορήγησης απευθείας 

από τα έξοδα µισθοδοσίας τότε οι παραπάνω εγγραφές θα είναι όµοιες, µε τη µόνη 

διαφορά ότι, όπου πιστώνεται ο λογαριασµός «Λοιπά Έσοδα – αναλογούσα στη 

χρήση επιχορήγηση», θα πιστώνεται αντί αυτού ο λογαριασµός «Αµοιβές και έξοδα 

προσωπικού». Και η Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης σε αυτή την περίπτωση θα 

έχει ως εξής: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Έτη 2009 2010 2011 

Αµοιβές και έξοδα 

Προσωπικού 
(€60.000) (€52.500) (€37.500) 

 

5.8 Το Φορολογικό «µέρος» των κρατικών Επιχορηγήσεων 

µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Τα όσα προβλέπονται από το ∆.Λ.Π 20 είναι ανάλογα µε αυτά των διατάξεων 

των παλαιότερων Αναπτυξιακών Νόµων (Ν.1892/1990, Ν.2601/1998) που, όπως 

έχουµε εξηγήσει στο τέταρτο κεφάλαιο, δεν αποτελούν, στο σύνολό τους, 

αφορολόγητα αποθεµατικά. Στην περίπτωση δηλαδή της επιχορήγησης πάγιων 

στοιχείων, το έξοδο της απόσβεσης δεν αναγνωρίζεται στο σύνολό του στα 

αποτελέσµατα της χρήσης, διότι συµψηφίζεται εν µέρει από το έσοδο της 

επιχορήγησης που µε τη σειρά του αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Οι χειρισµοί δηλαδή που προβλέπονται από τα ∆.Λ.Π. συνεπάγονται µικρότερες 
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αποσβέσεις, µικρότερη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων, ευµενέστερο αποτέλεσµα 

και τελικά µεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση (όταν φυσικά υπάρχουν κέρδη).  

Να πούµε εδώ ότι, η µέθοδος της αφαίρεσης της επιχορήγησης από την αξία 

κτήσης του παγίου που προβλέπεται από το ∆.Λ.Π. 20, δεν επιτρέπεται από 

κανέναν Αναπτυξιακό Νόµο. Βέβαια, όπως διαπιστώσαµε στα προηγούµενα 

παραδείγµατα, το αποτέλεσµα είναι τελικά το ίδιο και µε τις δύο µεθόδους. 

Ό,τι ισχύει στην περίπτωση της επιχορήγησης των πάγιων στοιχείων, ισχύει και 

στην περίπτωση των επιχορηγήσεων που αφορούν στα αποτελέσµατα. Οι 

λογαριασµοί των εξόδων, τα αναλογούντα στη χρήση έσοδα των επιχορηγήσεων 

και η τελική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων, λειτουργούν ακριβώς µε την ίδια 

λογική και εδώ.  

Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι η επιχορήγηση δεν είναι «καθαρή» 

φόρου και εποµένως το πραγµατικό της ύψος είναι τελικά µικρότερο. Θα πρέπει 

λοιπόν, το ποσό του φόρου που αναλογεί στην επιχορήγηση, να αναγνωρίζεται 

προσηκόντως στις Οικονοµικές Καταστάσεις των επιχειρήσεων. Παρακάτω 

παραθέτουµε ένα παράδειγµα όπου εκθέτουµε τις απόψεις µας για τον τρόπο µε 

τον οποίο θα πρέπει να αντιµετωπίζεται, από τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τα 

∆.Λ.Π., το φορολογικό «µέρος» των επιχορηγήσεων.  

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1 

Έστω µία επιχείρηση επιχορηγείται, το έτος 2009, µε ποσοστό 50% για την 

αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού αξίας €200.000. Λαµβάνει, συνεπώς, 

επιχορήγηση ύψους €100.000. Υποθέτουµε ότι ο µηχανολογικός αυτός εξοπλισµός 

αποσβένεται µε 20% ετησίως. (σ.σ. οι λογιστικοί χειρισµοί δε θα διέφεραν στην 

περίπτωση που η επιχορήγηση αφορούσε στα Αποτελέσµατα). Σε αυτή την 

περίπτωση, όπως έχουµε ‘δει και σε προηγούµενα παραδείγµατα, 

πραγµατοποιούνται οι ακόλουθες εγγραφές: 

5.8.1 Μέθοδος του Αναβαλλόµενου Εισοδήµατος 

1η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΕ: 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  

€200.000 

 

 

 

€200.000 

Αιτιολογία: Αγορά Μηχανολογικού Εξοπλισμού   

 

2η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ €100.000  
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ΣΕ: 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ)  

 

 

 

 

€100.000 

 

Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης και καταχώρησή 

της στην Ονομαστική της Αξία 

  

 

Αν υποθέσουµε ότι ο συντελεστής µε τον οποίο φορολογείται η επιχείρηση είναι 

25%, είναι προφανές ότι το ύψος της «πραγµατικής» επιχορήγησης είναι €75.000 

και όχι €100.000. θα ήταν πιο σωστό, εποµένως, η δεύτερη εγγραφή, της λήψης 

της επιχορήγησης, να έχει ως εξής: 

 

2η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (ΟΡΘΟΤΕΡΗ)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΣΕ: 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)  

€100.000 

 

 

 

 

 

€75.000 

 

€25.000 

 

Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης και καταχώρησή 

της διακριτά από το Φόρο 

  

   

Έχουµε υποθέσει στο παράδειγµά µας ότι ο µηχανολογικός εξοπλισµός 

αποσβένεται µε 20% ετησίως. Άρα θα πρέπει και η επιχορήγηση να 

«αντιµετωπίζεται» µε βάση τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του εξοπλισµού αυτού. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στο τέλος της χρήσης θα υπολογιστούν αποσβέσεις για 

το µηχανολογικό εξοπλισµό ως ακολούθως: 

   

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος Χρήσης 2009)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (20%) 

ΣΕ: 

12.99 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

€40.000 

 

 

 

 

 

€40.000 

 

Αιτιολογία: Λογισμός Αποσβέσεων   
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Αντίστοιχα, θα µεταφερθεί στα αποτελέσµατα και το µέρος του εσόδου της 

επιχορήγησης που αναλογεί στη χρήση (20%). Παράλληλα, µε την ίδια λογική θα 

µειωθεί και η φορολογική υποχρέωση που αναλογεί στην επιχορήγηση, µε τη 

µεταφορά του αντίστοιχου ποσού (20%) στα Αποτελέσµατα. 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος Χρήσης 2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΗ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) 

ΣΕ: 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΠΑΓΙΩΝ)  

€15.000 

   €5.000 

 

 

 

 

 

 

 

€20.000 

 

Αιτιολογία: Αναλογούσα, στα έσοδα της Χρήσης, 

Επιχορήγηση 

  

 

Τελικά το Αποτέλεσµα της Χρήσης επιβαρύνεται µε €20.000 και διαµορφώνεται 

ως εξής: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Έτη 2009 

Αποσβέσεις Παγίων (€40.000) 

Λοιπά Έσοδα (Επιχορηγήσεις) €20.000 

 

5.8.3 Μέθοδος της Αφαίρεσης από την Αξία Κτήσης 

Στο ίδιο παράδειγµα, αν υποθέσουµε ότι εφαρµόζεται η µέθοδος της αφαίρεσης 

από την αξία κτήσης, οι εγγραφές θα έχουν ως εξής: 

 

1η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΕ: 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  

€200.000 

 

 

 

€200.000 

Αιτιολογία: Αγορά Μηχανολογικού Εξοπλισμού   

 

2η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΣΕ: 

€100.000 
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12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   €100.000 

Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης και καταχώρησή 

της Αφαιρετικά από την Αξία Κτήσης του 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού  

  

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος Χρήσης 2009)  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (20%) 

ΣΕ: 

12.99 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

€20.000 

 

 

 

 

 

€20.000 

 

Αιτιολογία: Λογισμός Αποσβέσεων   

 

Στο τέλος της χρήσης, η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, διαµορφώνεται ως 

ακολούθως: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Έτη 2009 

Αποσβέσεις Παγίων (€20.000) 

 

Το τελικό αποτέλεσµα, παραµένει το ίδιο και µε τις δύο µεθόδους. Η διαφορά µε 

τη δεύτερη µέθοδο είναι ότι δεν µας «επιτρέπει» να χειριστούµε την επιχορήγηση 

µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διακρίνεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις το πραγµατικό 

µέρος της από το ονοµαστικό που περιλαµβάνει και τον αναλογούντα (στην 

επιχορήγηση) φόρο εισοδήµατος. Αυτό, κατά την άποψή µας, αποτελεί ακόµα ένα 

µειονέκτηµα της µεθόδου της αφαίρεσης, της επιχορήγησης, από την Αξία Κτήσης.  

5.9 Επιστροφή Κρατικής Επιχορήγησης – Χειρισµός 

σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8 «Μεταβολή Λογιστικής Εκτίµησης» 

5.9.1 Γενικά για το ∆.Λ.Π. 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις 

Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη»28,29 

 

                                           
28 International Accounting Standard 8, Accounting Policies, Changes in 

Accounting Estimates an Errors. 

29 Grant Thornton, «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (I.F.R.S.), Αναλυτική 

Παρουσίαση», Τόµος Α’, 1η Έκδοση, ∆εκέµβριος 2004, Αθήνα. ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 8, σελ.150- 157. 
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Σκοπός 

Ο σκοπός του Προτύπου είναι να καθορίσει τον τρόπο κατάταξης, τη 

γνωστοποίηση και τον πρότυπο λογιστικό χειρισµό ορισµένων οικονοµικών 

γεγονότων, έτσι ώστε όλες οι επιχειρήσεις να χειρίζονται τα γεγονότα αυτά µε 

συνέπεια και να ενισχύεται η συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων τόσο 

της ίδιας της επιχείρησης (από χρήση σε χρήση), όσο και της επιχείρησης σε σχέση 

µε αυτές των άλλων επιχειρήσεων. 

Πεδίο Εφαρµογής 

Το ∆.Λ.Π. 8 εφαρµόζεται από όλες τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν Οικονοµικές 

Καταστάσεις µε βάση τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.). 

Εννοιολογική Προσέγγιση 

Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο για την πληρέστερη κατανόηση του ∆.Λ.Π. 8, να 

διευκρινίσουµε τις βασικές έννοιες που χρησιµοποιούνται από το πρότυπο. 

Λογιστικές Πολιτικές είναι οι συγκεκριµένες αρχές, θέσεις, παραδοχές, 

κανόνες, πρακτικές, που υιοθετούνται από µία επιχείρηση για την κατάρτιση και 

παρουσίαση των οικονοµικών της καταστάσεων. 

Αλλαγή στις Λογιστικές Εκτιµήσεις. Πρόκειται για προσαρµογές (α) της 

λογιστικής αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων, (β) του 

ποσού της περιοδικής ανάλωσης ενός στοιχείου ενεργητικού που προέκυψε ύστερα 

από εκτίµηση της παρούσας κατάστασης ή των αναµενόµενων µελλοντικών 

οφελών ή υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τα συγκεκριµένα στοιχεία του 

ενεργητικού ή των υποχρεώσεων.  

Τέτοιες αλλαγές µπορεί να προκύψουν από νέες πληροφορίες ή εξελίξεις και δε 

συνιστούν διορθώσεις λαθών.  

Λάθη Προηγούµενων Χρήσεων. Το προηγούµενο Πρότυπο έθετε τον ορισµό 

του βασικού λάθους ως εκείνο το λάθος που έχει ως αποτέλεσµα την αλλοίωση 

των Οικονοµικών Καταστάσεων κατά τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο βαθµό, έτσι ώστε 

αυτές να κρίνονται αναξιόπιστες και εποµένως να µην παρέχουν επαρκή και 

αξιόπιστη πληροφόρηση. Στο νέο αναθεωρηµένο Πρότυπο ορίζεται η έννοια του 

λάθους, που δηµιουργήθηκε σε προηγούµενες περιόδους και της σηµαντικότητάς 

του. 

Λάθη, συνεπώς, προηγούµενων χρήσεων είναι παραλείψεις και ανακρίβειες στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις µίας επιχείρησης για µία ή περισσότερες προηγούµενες 

χρήσεις, εξαιτίας της αποτυχίας να χρησιµοποιηθούν (ή της κακής χρήσης) 

αξιόπιστες πληροφορίες που (α) ήταν διαθέσιµες κατά την περίοδο που 

καταρτίζονταν οι Οικονοµικές Καταστάσεις, (β) θα ήταν λογικό να αναµένει κανείς 

ότι θα είχαν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Τέτοια λάθη περιλαµβάνουν µαθηµατικά λάθη, λάθη στην εφαρµογή λογιστικών 

πολιτικών, παραλείψεις γεγονότων ή και απάτη. 

Σηµαντικές παραλείψεις ή ανακρίβειες θεωρούνται οι παραλείψεις (ή 

ανακρίβειες) εκείνες οι οποίες µπορούν (εξατοµικευµένα ή όλες µαζί) να 

επηρεάσουν τις αποφάσεις των χρηστών µε βάση τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 

επιχείρησης. Η σηµαντικότητα εξαρτάται από το µέγεθος και την φύση των 

παραλείψεων ή ανακριβειών σε σχέση µε τις περιστάσεις που επικρατούν. Έτσι 

κριτήριο για τη σηµαντικότητα µπορεί να είναι η φύση ή και το µέγεθος ενός 

στοιχείου ή και ένας συνδυασµός των δύο. 

Αναδροµική εφαρµογή είναι η εφαρµογή µιας καινούργιας λογιστικής 

πολιτικής σε οικονοµικά γεγονότα, ως να εφαρµόζονταν από πάντα αυτή η 

µέθοδος. 

Αναδροµική αναδιατύπωση είναι η διόρθωση σχετικά µε την αναγνώριση, 

αποτίµηση και γνωστοποίηση κονδυλίων των Οικονοµικών Καταστάσεων, ως να 

µην είχε συµβεί ποτέ το λάθος σε προηγούµενες περιόδους. 

Μελλοντική εφαρµογή µίας αλλαγής στις λογιστικές πολιτικές και στην 

αναγνώριση της αλλαγής στις λογιστικές εκτιµήσεις προκύπτει όταν (α) η 

καινούργια πολιτική εφαρµόζεται στα οικονοµικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία 

κατά την οποία προκύπτει η αλλαγή στη λογιστική πολιτική (β) η αλλαγή σε 

λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζεται την περίοδο της αλλαγής καθώς και στις 

µελλοντικές περιόδους. 

Ανέφικτη εφαρµογή. Ο όρος της ανέφικτης εφαρµογής προκύπτει για πρώτη 

φορά στο αναθεωρηµένο Πρότυπο. Η εφαρµογή µιας απαίτησης των ∆.Π.Χ.Α. 

θεωρείται ανέφικτη, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν µπορεί να εφαρµόσει τη 

συγκεκριµένη απαίτηση, ακόµα και µετά από κάθε δυνατή προσπάθεια. 

Συγκεκριµένα, θεωρείται ανέφικτο να εφαρµοστεί αναδροµικά µια αλλαγή στις 

λογιστικές πολιτικές ή να γίνει µια αναδροµική αναδιατύπωση ενός λάθους αν: 

� Οι συνέπειες από την αναδροµική εφαρµογή ή την αναδροµική 

αναδιατύπωση, δε µπορούν να προσδιοριστούν. 

� Η αναδροµική εφαρµογή ή αναδιατύπωση απαιτεί υποθέσεις σχετικά 

µε το ποιες ήταν οι προθέσεις της διοίκησης σε εκείνες τις περιόδους. 

� Η αναδροµική εφαρµογή ή αναδιατύπωση απαιτεί βάσιµες εκτιµήσεις 

σχετικά µε ποσά προηγούµενων χρήσεων, ενώ παράλληλα είναι 

αδύνατο να προκύψει αντικειµενική πληροφόρηση για τις εκτιµήσεις 

αυτές η οποία: 

• Να παρέχει ενδείξεις σχετικά µε συνθήκες που υπήρχαν κατά 

τις ηµεροµηνίες που τα ποσά έπρεπε να αναγνωριστούν, 

αποτιµηθούν ή γνωστοποιηθούν και  
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• Έπρεπε να είναι διαθέσιµη όταν οι Οικονοµικές Καταστάσεις 

εκείνων των περιόδων είχαν εγκριθεί για έκδοση. 

5.9.2 Λογιστικές Εκτιµήσεις 

Οι λογιστικές εκτιµήσεις αποτελούν βασικό στοιχείο για την κατάρτιση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων µιας επιχείρησης. 

Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις 

Λογιστικές εκτιµήσεις πραγµατοποιούνται όταν η αποτίµηση ενός ποσού που θα 

αναγνωριστεί και απεικονιστεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις είναι αβέβαιη. 

Λογιστικές εκτιµήσεις απαιτούνται για διάφορα κονδύλια του Ισολογισµού όπως: 

� Τους επισφαλείς πελάτες. 

� Την απαξίωση αποθεµάτων. 

� Την εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού ή 

των υποχρεώσεων. 

� Την ωφέλιµη ζωή ή τον τρόπο ανάλωσης των οικονοµικών οφελών των 

αποσβέσεων στοιχείων του ενεργητικού. 

� Τις υποχρεώσεις από εγγυήσεις. 

Οι λογιστικές εκτιµήσεις είναι αποτέλεσµα της κρίσης της διοίκησης και 

βασίζονται στις διαθέσιµες πληροφορίες που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων. Μια διαφορετική λογιστική εκτίµηση 

µπορεί να έχει επίδραση µόνο στην τρέχουσα χρήση (π.χ. η προσαρµογή του 

ύψους των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις) ή σε περισσότερες (π.χ. η 

αλλαγή στην ωφέλιµη ζωή των Παγίων). Οι λογιστικές εκτιµήσεις είναι αντικείµενο 

συχνής αναθεώρησης και επισκόπησης. Αυτό είναι φυσικό, καθότι οι συνθήκες 

πάνω στις οποίες βασίστηκε η αρχική εκτίµηση µπορεί να έχουν µεταβληθεί 

εξαιτίας της εµπειρίας ή νέων πληροφοριών. Οι αλλαγές, εποµένως, στις λογιστικές 

εκτιµήσεις δε συνιστούν λάθη, αφού δε συνδέονται µε γεγονότα του παρελθόντος. 

Λογιστικός χειρισµός 

Το αποτέλεσµα µιας µεταβολής στις λογιστικές εκτιµήσεις πρέπει να 

συµπεριλαµβάνεται στον προσδιορισµό του καθαρού αποτελέσµατος: 

� Της χρήσης στην οποία έγινε η µεταβολή, αν η µεταβολή επιδρά µόνο 

στη χρήση αυτή 

� Της χρήσης στην οποία έγινε η µεταβολή καθώς και των µελλοντικών 

χρήσεων, αν η µεταβολή αυτή επιδρά και στις µελλοντικές χρήσεις. 

Στην περίπτωση που η αλλαγή στις λογιστικές εκτιµήσεις επηρεάζει και στοιχεία 

του ενεργητικού, υποχρεώσεων ή ιδίων κεφαλαίων, η αλλαγή αυτή θα 
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αναγνωρίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις προσαρµόζοντας το υπόλοιπο του 

σχετικού στοιχείου κατά την περίοδο της αλλαγής (π.χ. το ύψος των αποθεµάτων). 

Μία µεταβολή στην εκτίµηση του ποσού των επισφαλών απαιτήσεων επιδρά 

µόνο στην τρέχουσα χρήση (χρήση στην οποία γίνεται η µεταβολή), κατά συνέπεια 

το αποτέλεσµα της µεταβολής συµπεριλαµβάνεται στον προσδιορισµό των 

Αποτελεσµάτων της τρέχουσας χρήσης. 

Μια µεταβολή, όµως, στην εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός Πάγιου στοιχείου 

Ενεργητικού, επιδρά στην απόσβεση τόσο της τρέχουσας χρήσης, όσο και κάθε 

χρήσης κατά τη διάρκεια της εναποµένουσας ωφέλιµης ζωής του στοιχείου αυτού. 

Το αποτέλεσµα λοιπόν της µεταβολής που σχετίζεται µε την τρέχουσα χρήση, 

θα αναγνωρίζεται ως έσοδο ή έξοδο της τρέχουσας χρήσης. Το αποτέλεσµα για τις 

επόµενες χρήσεις θα αναγνωρίζεται στις αντίστοιχες µελλοντικές χρήσεις. 

Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατό η διάκριση µεταξύ λογιστικής πολιτικής και 

λογιστικής εκτίµησης να µην είναι εύκολη. Όταν υπάρχει δυσκολία στο να 

προσδιοριστεί αν η προκύπτουσα αλλαγή αφορά αλλαγή σε λογιστική πολιτική ή 

αλλαγή σε λογιστική εκτίµηση, τότε αυτή θα αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικής 

εκτίµησης. 

Η φύση και το ποσό της µεταβολής µιας λογιστικής εκτίµησης που έχει ουσιώδη 

επίδραση στην τρέχουσα χρήση ή που αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση και 

στις επόµενες χρήσεις, πρέπει να γνωστοποιείται. Αν είναι πρακτικά αδύνατο να 

προσδιοριστεί το παραπάνω ποσό, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιείται. Το 

ως άνω αναφερόµενο αποτελεί µια νέα µεγάλη απαίτηση του Προτύπου, σύµφωνα 

µε την οποία πρέπει να εξετάζονται οι µελλοντικές συνέπειες της µεταβολής στις 

λογιστικές εκτιµήσεις.  

5.9.3 Γενικά για την Επιστροφή Κρατικής Επιχορήγησης  

Όπως έχουµε µέχρι τώρα αναφέρει, η λήψη µιας κρατικής επιχορήγησης 

δηµιουργεί για την επιχείρηση µια σειρά από δεσµεύσεις. Αν η επιχείρηση δεν 

καταφέρει να τηρήσει τους όρους αυτών των δεσµεύσεων, υποχρεούται σε 

επιστροφή µέρους ή και του συνόλου της επιχορήγησης. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 

20, η επιστροφή της κρατικής επιχορήγησης θα πρέπει να αντιµετωπίζεται 

σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8, καθώς αποτελεί αναθεώρηση λογιστικής εκτίµησης.  

Θυµίζουµε ότι η αλλαγή της λογιστικής εκτίµησης επιδρά στο µέλλον και όχι στο 

παρελθόν και ως εκ τούτου επιδρά στην τρέχουσα χρήση ή και σε µελλοντικές. 

Στην περίπτωση που η επιστροφή της επιχορήγησης συνεπάγεται αδυναµία της 

επιχείρησης να ολοκληρώσει έργο, την  κατασκευή του οποίου χρηµατοδοτούσε η 

επιχορήγηση, τότε η επιχείρηση θα πρέπει επιπροσθέτως να εξετάσει το 
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ενδεχόµενο αναγνώρισης ζηµιάς από µείωση της αξίας του στοιχείου του 

Ενεργητικού30. 

5.9.4 Επιστροφή Κρατικής Επιχορήγησης που αφορά στα 

Αποτελέσµατα  

Εάν η επιχορήγηση αφορά αποτελέσµατα, τότε πρέπει πρώτα να διενεργηθεί 

συµψηφισµός του τυχόν πιστωτικού υπολοίπου του σχετικού µε την επιχορήγηση 

αυτή λογαριασµού «Έσοδα επόµενων χρήσεων». Στην περίπτωση που το 

επιστρεφόµενο ποσό είναι µεγαλύτερο από το υπόλοιπο του προαναφερθέντος 

λογαριασµού ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο υπόλοιπο, τότε η διαφορά 

ή ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης θα πρέπει να βαρύνει αµέσως τα 

Αποτελέσµατα της Χρήσης. 

  

 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1 

Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα του παραδείγµατος 3 της ενότητας 5.7, 

υποθέτουµε ότι η επιχείρηση το Νοέµβριο του 2011 αθέτησε κάποιον από τους 

όρους υπαγωγής της στο Νόµο 3299/2004 και υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο 

σύνολό της τη ληφθείσα, έως τότε, επιχορήγηση. Μέχρι αυτό το χρονικό σηµείο η 

επιχείρηση έχει εισπράξει επιχορήγηση ύψους €131.250, ενώ το υπόλοιπο του 

λογαριασµού «Έσοδα Επόµενων Χρήσεων» ανέρχεται στο ποσό των €18.750. 

Η επιχείρηση µε την επιστροφή της επιχορήγησης θα πρέπει να διενεργήσει την 

ακόλουθη εγγραφή: 

   

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος του 2011) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ 3299/2004 

ΣΕ: 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

€18.750 

€112.500 

 

 

 

 

 

 

 

€131.250 

Αιτιολογία: Επιστροφή Επιχορήγησης   

 

Το ποσό αυτό της Ζηµιάς θα επιβαρύνει στο σύνολό του το αποτέλεσµα της 

χρήσης 2011. 

                                           
30 Grant Thornton, «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (I.F.R.S.), Αναλυτική 

Παρουσίαση», Τόµος Α’, 1η Έκδοση, Αθήνα, ∆εκέµβριος 2004. ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 20, σελ.491 
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5.9.5 Επιστροφή Κρατικής Επιχορήγησης που αφορά σε Πάγια 

Περιουσιακά Στοιχεία  

Εάν η επιχορήγηση αφορά Πάγιο στοιχείο του Ενεργητικού, τότε ανάλογα µε το 

λογιστικό χειρισµό κατά τη λήψη της, θα φέρεται είτε σε αύξηση της λογιστικής 

αξίας του επιχορηγηθέντος παγίου είτε σε µείωση του πιστωτικού υπολοίπου του 

λογαριασµού «Έσοδα επόµενων χρήσεων». Το συσσωρευµένο ποσό των επιπλέον 

αποσβέσεων, που µέχρι τη στιγµή της επιστροφής θα είχε βαρύνει τα 

Αποτελέσµατα εάν δεν υπήρχε η επιχορήγηση, θα πρέπει να αναγνωρίζεται αµέσως 

σε βάρος των αποτελεσµάτων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2 

Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα του παραδείγµατος 1 της ενότητας 5.6, 

υποθέτουµε ότι στις αρχές της τρίτης χρήσης (2011) η επιχείρηση αδυνατεί να 

εκπληρώσει τους όρους της επιχορήγησης και υποχρεώνεται να την επιστρέψει στο 

σύνολό της. Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό που έχουµε παραθέσει στην 

προαναφερθείσα ενότητα, για τα έτη 2009 έως 2013, κατά το χρόνο της 

επιστροφής, ο λογαριασµός «Αναβαλλόµενο Εισόδηµα» (ή «Έσοδα Επόµενων 

Χρήσεων») θα έχει πιστωτικό υπόλοιπο €360.000. Η επιχορήγηση που είχε 

εισπράξει στην αρχή του 2009 η επιχείρηση, και που πρέπει να επιστραφεί, ήταν 

€600.000. Θα πρέπει εποµένως να διαγραφεί το πιστωτικό υπόλοιπο του 

Αναβαλλόµενου Εισοδήµατος και οποιοδήποτε αποτέλεσµα προκύπτει να 

µεταφερθεί στα Αποτελέσµατα της Χρήσης 2011. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη 

διενέργεια της ακόλουθης εγγραφής: 

  

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Αρχές 2011) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ) 

ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ 3299/2004 

ΣΕ: 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

€360.000 

 

€240.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

€600.000 

Αιτιολογία: Επιστροφή Επιχορήγησης   

 

Είναι προφανές ότι τα παραπάνω αφορούν το παράδειγµα της υποενότητας 

5.6.1 όπου είχαµε χειριστεί την επιχορήγηση µε τη µέθοδο του Αναβαλλόµενου 

Εισοδήµατος.  
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Το ίδιο παράδειγµα, όµως, το είχαµε αντιµετωπίσει στην υποενότητα 5.6.2 και 

µε τη µέθοδο της Αφαίρεσης από τη Λογιστική αξία. Σε αυτή την περίπτωση για 

την επιστροφή της επιχορήγησης, θα πρέπει πρώτα να γίνει διόρθωση της αξίας 

κτήσης του µηχανολογικού εξοπλισµού και των συσσωρευµένων αποσβέσεων, ως 

αν η επιχορήγηση να µην είχε ποτέ ληφθεί. Για την καλύτερη παρουσίαση του 

παραδείγµατος, επαναλαµβάνουµε εδώ τον πίνακα Ισολογισµών της υποενότητας 

5.6.2 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Έτη 2009 2010 2011 2012 2013 

Μηχ. €900.000 €900.000 €900.000 €900.000 €900.000 

Απ/να 

Μηχ. 
(€180.000) (€360.000) (€540.000) (€720.000) (€900.000) 

Αναπό

σβεστη 

Αξία 

€720.000 €540.000 €360.000 €180.000 - 

 

Η ετήσια απόσβεση θυµίζουµε ότι είναι €180.000 

Στην συνέχεια παραθέτουµε τον ίδιο πίνακα µε την υπόθεση ότι η επιχορήγηση 

δεν είχε ποτέ ληφθεί: 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Έτη 2009 2010 2011 2012 2013 

Μηχ. €1.500.000 €1.500.000 €1.500.000 €1.500.000 €1.500.000 

Απ/να 

Μηχ. 
(€300.000) (€600.000) (€900.000) (€1.200.000) (€1.500.000) 

Αναπό

σβεστη 

Αξία 

€1.200.000 €900.000 €600.000 €300.000 - 

 

Η αξία κτήσης των µηχανηµάτων είναι €600.000 µεγαλύτερη και η διαφορά, 

δεν είναι τίποτε άλλο, από το ποσό της επιχορήγησης. Η ετήσια απόσβεση εδώ, 

είναι €300.000. ∆ηλαδή, µε αυτή τη µέθοδο υπολογίζονται €120.000 µεγαλύτερες 

αποσβέσεις ετησίως. Με άλλα λόγια µέχρι τις αρχές του 2011 που η επιχείρηση 

υποχρεώνεται να επιστρέψει την επιχορήγηση, θα είχε υπολογίσει €240.000 

(€120.000+€120.000) περισσότερες αποσβέσεις. Τα παραπάνω δυο κονδύλια 

(Μηχανολογικός Εξοπλισµός, Αποσβεσµένα Μηχανήµατα) θα πρέπει να 

προσαρµοστούν ως αν η επιχορήγηση να µην είχε ληφθεί ποτέ, διενεργώντας τις 

ακόλουθες δύο εγγραφές: 
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1η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Αρχές 2011) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΕ: 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

€600.000 

 

 

 

 

€600.000 

Αιτιολογία: Επιστροφή Επιχορήγησης   

 

2η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Αρχές 2011) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΣΕ: 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

€240.000 

 

 

 

 

 

€240.000 

Αιτιολογία: Λογισμός πρόσθετων Αποσβέσεων   

 

Παρατηρούµε ότι και στις δυο περιπτώσεις τα Αποτελέσµατα Χρήσης, λόγω της 

επιστροφής της επιχορήγησης, επιβαρύνονται τελικά µε το ποσό των €240.000.  

5.10 Κρατική Υποστήριξη που ∆ΕΝ αποτελεί Επιχορήγηση31 

Όταν η Κρατική Υποστήριξη δεν είναι επιδεκτική αποτίµησης (π.χ. δωρεάν 

παροχή τεχνικών συµβουλών ή εγγυήσεων από το ∆ηµόσιο) ή δεν είναι δυνατός ο 

διαχωρισµός των συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο από τις συνήθεις συναλλαγές της 

επιχείρησης (π.χ. πωλήσεις βασιζόµενες σε πρόγραµµα κρατικών προµηθειών ή 

λήψη δανείων µε χαµηλό ή µηδενικό επιτόκιο), τότε δεν αναγνωρίζεται ως κρατική 

επιχορήγηση σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 20.  

Στα δάνεια, που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, εξαίρεση 

αποτελεί η περίπτωση όπου το ποσό της ωφέλειας δεν ποσοτικοποιείται (π.χ. αν 

είναι επιδότηση επιτοκίου), οπότε είναι Κρατική Επιχορήγηση. 

Το ∆.Λ.Π. 20 απαιτεί, στην περίπτωση που το µέγεθος του οφέλους κρίνεται 

σηµαντικό για την επιχείρηση, να γίνεται σχετική γνωστοποίηση στις Σηµειώσεις 

που συνοδεύουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις της επιχείρησης. Οι γνωστοποιήσεις  

αυτές θα αφορούν το είδος, την έκταση και τη διάρκεια της παρεχόµενης στην 

επιχείρηση υποστήριξης. 

                                           
31 Grant Thornton, «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (I.F.R.S.), Αναλυτική 

Παρουσίαση», Τόµος Α’, 1η Έκδοση, ∆εκέµβριος 2004, Αθήνα. ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 8, σελ.495. 
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Σε ορισµένες περιπτώσεις η Κρατική Επιχορήγηση δίνεται µε σκοπό την 

ενθάρρυνση ή υποστήριξη των δραστηριοτήτων των οντοτήτων σε συγκεκριµένες 

περιοχές ή συγκεκριµένους βιοµηχανικούς τοµείς. Οι όροι που τίθενται για την εν 

λόγω υποστήριξη ή βοήθεια µπορεί να µη σχετίζονται άµεσα µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες της οντότητας32. Παραδείγµατα τέτοιας υποστήριξης είναι η 

µεταβίβαση οικονοµικών πόρων από την κυβέρνηση σε: 

1. Οντότητες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένες βιοµηχανίες 

2. Οντότητες που έχουν προσφάτως ιδιωτικοποιηθεί 

3. Οντότητες που δραστηριοποιούνται σε υποανάπτυκτες περιοχές. 

Η Μόνιµη Επιτροπή Ερµηνειών εξέτασε το θέµα του κατά πόσο οι παραπάνω 

τρεις περιπτώσεις εµπίπτουν στις πρόνοιες του ∆.Λ.Π. 20 και αποφάνθηκε ότι 

πράγµατι αποτελούν Κυβερνητικές Επιχορηγήσεις και ως τέτοιες θα πρέπει να 

αντιµετωπίζονται. Η συγκεκριµένη διερµηνεία (ΜΕΕ 10) εφαρµόζεται από την 

01/08/1998. 

5.11 Γνωστοποιήσεις  

  Το Πρότυπο ορίζει ότι θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις33: 

� Ενθαρρύνεται, αν οι Επιχορηγήσεις εσόδων εµφανίζονται αφαιρετικά από 

έξοδα, να γίνεται µία ανάλυση που να προκύπτει το ποσό του εξόδου 

πριν το συµψηφισµό 

� Αν υπάρχει Κρατική Υποστήριξη που δεν είναι Κρατική Επιχορήγηση και 

είναι σηµαντική, πρέπει να γνωστοποιείται για την καλύτερη 

πληροφόρηση του αναγνώστη 

� Γνωστοποιείται η Λογιστική µέθοδος αντιµετώπισης των επιχορηγήσεων, 

περιλαµβανοµένου του τρόπου εµφάνισής τους στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις 

� Γνωστοποιείται το είδος (η φύση) και τα ποσά των Κρατικών 

Επιχορηγήσεων που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

(Ισολογισµό και Αποτελέσµατα Χρήσης) 

� Γνωστοποιούνται πληροφορίες για σηµαντικές Κρατικές Υποστηρίξεις, 

που δεν είναι Κρατική Επιχορήγηση 

                                           
32 Βλάχος Χρίστος, Λουκά Λουκάς, «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007» Εκδόσεις 

Global Τraining, Τέταρτη Έκδοση, Ιανουάριος 2007. Σελ19.16 

33 Ντζανάτος ∆ηµήτρης, «Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µε απλά λόγια και οι 

διαφορές τους από τα ελληνικά», Βιβλίο Πρώτο, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1η Έκδοση, 

Αθήνα 2008. σελ.256. 
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� Γνωστοποιούνται ανεκπλήρωτοι όροι για Κρατικές Επιχορηγήσεις που 

δεν έχουν καταχωρηθεί 

� Γνωστοποιούνται πιθανά άλλα ενδεχόµενα, εκτός των ανεκπλήρωτων 

όρων για Κρατικές Επιχορηγήσεις που έχουν καταχωρηθεί.  
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6 Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα του ∆ηµόσιου Τοµέα34 

 

6.1 Γενικά 

Ο σκοπός που επιδιώκεται από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων για τον ∆ηµόσιο τοµέα (International Public Sector Accounting 

Standards Board, IPSASB) είναι η εξυπηρέτηση του ∆ηµόσιου συµφέροντος µε τη 

δηµιουργία υψηλού επιπέδου ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆ΠΧΑ). Αυτό θα επιτευχθεί µε τη σύγκλιση των Προτύπων σε ∆ιεθνές και Εθνικό 

επίπεδο και µε την συνεπαγόµενη αύξηση της ποιότητας και της οµοιογένειας της 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σε παγκόσµιο επίπεδο. Το IPSASB 

επιτυγχάνει τους στόχους του µε τους εξής τρόπους:  

• ∆ηµιουργία Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο τοµέα (International 

Public Sector Accounting Standards, IPSASs) 

• Προώθηση της αποδοχής και σύγκλιση των διαφόρων Προτύπων 

• ∆ηµοσίευση διερµηνειών και κειµένων, εν γένει, που παρέχουν 

καθοδήγηση και ενσωµατώνουν την εµπειρία στη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση που αφορά στο ∆ηµόσιο τοµέα. 

Το IPSASB δηµιουργεί Πρότυπα που βασίζονται σε δύο µεθόδους αναγνώρισης 

των εξόδων-εσόδων: τη µέθοδο των «∆εδουλευµένων» (Accrual basis) και την 

«Ταµειακή» µέθοδο (Cash flow basis). 

Τα Πρότυπα του ∆ηµόσιου τοµέα καθορίζουν τον τρόπο αναγνώρισης, 

επιµέτρησης, παρουσίασης και γνωστοποίησης συναλλαγών και γεγονότων που 

σχετίζονται µε την Γενική Κυβέρνηση. 

Τα Πρότυπα του ∆ηµόσιου τοµέα είναι σχεδιασµένα για να εφαρµόζονται σε 

Οικονοµικές Καταστάσεις όχι µόνο της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά και του 

ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα (όπως είναι π.χ. οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

πρώτου και δεύτερου βαθµού, τα ΝΠ∆∆ κ.λπ.). ∆ιευκρινίζεται ότι τα Πρότυπα του 

∆ηµόσιου τοµέα, δεν εφαρµόζονται σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου στα 

οποία το Κράτος έχει κάποια συµµετοχή ή σε επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου που 

ιδρύει το Κράτος µε ιδιώτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρµόζονται τα ∆.Π.Χ.Α., 

του IASB. 

                                           
34 International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) 
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Οι Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις απευθύνονται γενικά σε χρήστες που έχουν 

ανάγκη χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, όπως είναι οι απλοί πολίτες, οι 

ψηφοφόροι και γενικά µέλη της κοινωνίας. Με τον όρο «Χρηµατοοικονοµικές 

Καταστάσεις», όπως αυτός χρησιµοποιείται από το παρόν Πρότυπο, νοούνται όλες 

οι Καταστάσεις, οι Γνωστοποιήσεις και το συνοδευτικό τους υλικό, ως ένα ενιαίο 

σύνολο. 

Στο IPSAS 1 αναφέρεται ότι: «Οι οντότητες των οποίων οι Οικονοµικές 

Καταστάσεις συντάσσονται µε τα ∆.Λ.Π. του ∆ηµόσιου τοµέα θα πρέπει να 

γνωστοποιούν αυτό το γεγονός. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι, η 

οντότητα, να συµµορφώνεται µε όλες, ανεξαιρέτως, τις απαιτήσεις των Προτύπων. 

Όταν εφαρµόζεται η µέθοδος των «δεδουλευµένων», οι Οικονοµικές 

Καταστάσεις απαρτίζονται από:  

1. την Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 

2. την Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Απόδοσης 

3. την Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

4. και την Κατάσταση µεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 

Όταν εφαρµόζεται η Ταµειακή µέθοδος, η βασική Οικονοµική Κατάσταση είναι 

αυτή των ταµειακών ροών (εισπράξεων και πληρωµών). 

Παράλληλα µε την προετοιµασία των Οικονοµικών Καταστάσεων γενικού 

σκοπού, µια οντότητα δύναται να καταρτίσει Οικονοµικές Καταστάσεις 

προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις διαφόρων κυβερνητικών φορέων που είναι σε 

θέση να επιβάλλουν αυτή τους την απαίτηση στην οντότητα. Αυτού του είδους οι 

καταστάσεις αποκαλούνται «χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ειδικού σκοπού». Το 

IPSASB, ενθαρρύνει τη χρησιµοποίηση των ∆.Λ.Π. του ∆ηµόσιου τοµέα κατά την 

προετοιµασία αυτών των καταστάσεων. 

6.1.1 ∆.Λ.Π. ∆ηµόσιου τοµέα, µέθοδος των «∆εδουλευµένων» 

(Accrual basis) και «Ταµειακή» µέθοδος (Cash flow basis)  

Το Συµβούλιο αναπτύσσει τα ∆.Λ.Π. του ∆ηµόσιου τοµέα στη βάση των 

∆.Π.Χ.Α. όπως αυτά ισχύουν, σύµφωνα µε τη µέθοδο των «∆εδουλευµένων». 

Στόχος του Συµβουλίου είναι να διατηρηθεί η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 

συνάφεια ανάµεσα στα ∆.Λ.Π. του ∆ηµοσίου τοµέα και στα ∆.Π.Χ.Α. γενικά, εκτός 

και αν µια ∆ηµόσια οντότητα εµφανίζει σηµαντικές ιδιαιτερότητες. Περαιτέρω, 

στόχος του IPSASB είναι να αντιµετωπιστούν λεπτοµέρειες που αφορούν το 

∆ηµόσιο τοµέα και δεν αντιµετωπίζονται από τα ∆.Π.Χ.Α. όπως σήµερα ισχύουν. 

Επιπλέον, το IPSASB έχει αντίστοιχα δηµιουργήσει Πρότυπα για το ∆ηµόσιο 

τοµέα, στη βάση της «Ταµειακής» µεθόδου, που περιλαµβάνουν υποχρεωτικές 

ρυθµίσεις και τις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις. 
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6.1.2 Μετάβαση από την «Ταµειακή» στη µέθοδο των 

«∆εδουλευµένων»    

Οι Κρατικοί φορείς που συντάσσουν τις Οικονοµικές τους Καταστάσεις µε την 

Ταµειακή µέθοδο, ενθαρρύνονται να αποκαλύψουν στις Σηµειώσεις τους 

γνωστοποιήσεις µε βάση τη µέθοδο των ∆εδουλευµένων.  Μια οντότητα, κατά τη 

µετάβασή της από την πρώτη µέθοδο στη δεύτερη, πιθανόν να κρίνει σκόπιµο να 

γνωστοποιήσει περαιτέρω πληροφορίες για σηµαντικά κονδύλια και πώς αυτά θα 

είχαν, αν ακολουθούνταν η µέθοδος των ∆εδουλευµένων. Πιθανόν, να είναι 

απαραίτητη η δηµιουργία των αντίστοιχων Προβλέψεων στις Οικονοµικές της 

Καταστάσεις. 

6.2 Ορισµός και Αναγνώριση Εξόδων στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις των Κρατικών Φορέων35 

6.2.1 Γενικά για τα Έξοδα 

Σύµφωνα µε την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 

Accounting Standards Committee, IASC) το έξοδο ορίζεται ως εξής: 

«Έξοδο είναι η απώλεια οικονοµικής ωφέλειας η οποία εκφράζεται ως το µέρος 

του εκπνευσθέντος κόστους ή της αποµείωσης της αξίας των µέσων δράσεως ή της 

αύξησης των υποχρεώσεων της Οντότητας, που συνεπάγονται µείωση της 

Καθαρής της Θέσης». 

6.2.2 Μέθοδοι χειρισµού των Εξόδων 

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τρόποι αντιµετώπισης των εξόδων στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις της εκάστοτε Οντότητας: 

Η «Ταµειακή µέθοδος» (Cash basis) 

Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, οι δαπάνες της επιχείρησης αναγνωρίζονται ως 

έξοδα τη στιγµή που διακανονίζονται ταµειακά. Εποµένως, κατά τη διάρκεια ενός 

οικονοµικού έτους, τα έξοδα που θα αναγνωριστούν θα είναι αποκλειστικά αυτά 

που θα έχουν εξοφληθεί ταµειακά, ανεξάρτητα από τη χρήση στην οποία 

δηµιουργήθηκαν (π.χ. πληρωµή για τη µείωση του δηµόσιου χρέους, πληρωµή 

µιας επιχορήγησης σε κάποιο δικαιούχο κ.λπ.). Ως γνωστόν, ο ελληνικός Κρατικός 

Προϋπολογισµός συντάσσεται µε βάση αυτή τη µέθοδο. 

Η «Τροποποιηµένη Ταµειακή µέθοδος» (Modified Cash basis)   

                                           
35 International Federation of Accountants (IFAC), Public Sector Committee 

(PSC), “Definition and recognition of Expenses/Expenditures”. 



 99 

Η συγκεκριµένη µέθοδος, αναγνωρίζει τα έξοδα που διακανονίζονται ταµειακά 

κατά την εξεταζόµενη περίοδο και επιπλέον, τα έξοδα τα οποία θα διακανονιστούν 

ταµειακά σε ένα βραχύ, και αυστηρά, καθορισµένο µελλοντικό χρονικό διάστηµα 

(π.χ. 60 ηµέρες). Εξυπακούεται, ότι κατά την επόµενη χρονική περίοδο, θα πρέπει 

να ληφθεί µέριµνα ώστε αυτά τα έξοδα να µη ληφθούν ξανά υπόψη.  

Η «Τροποποιηµένη µέθοδος των ∆εδουλευµένων» (Modified Accrual 

basis) 

Υπό το πρίσµα αυτής της µεθόδου, τα έξοδα αναγνωρίζονται τη στιγµή που 

δηµιουργούνται, και όχι όταν διακανονίζονται ταµειακά. Εδώ, το έξοδο 

αντιµετωπίζεται ως κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται και 

αναγνωρίζεται στο σύνολό του, κατά τη στιγµή της απόκτησης. 

Η «Μέθοδος των ∆εδουλευµένων» (Accrual basis) 

Αυτή η µέθοδος, αποτελεί την κλασική περίπτωση όπου ένα έξοδο 

αναγνωρίζεται όταν δηµιουργείται και όχι όταν διακανονίζεται ταµειακά. Η διαφορά 

αυτής της µεθόδου µε την προηγούµενη παραλλαγή της, έγκειται στο ότι το 

κόστος, για παράδειγµα, από την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου, 

αναγνωρίζεται ως έξοδο κάθε φορά που «εκπνέει». ∆ηλαδή, το έξοδο 

αναγνωρίζεται όχι µια φορά, αλλά τµηµατικά πολλές φορές, ανάλογα µε το µέρος 

του που αναλώνεται σε κάθε λογιστική περίοδο.   

 

6.3 Μεταβιβάσεις του ∆ηµόσιου τοµέα και Αναγνώριση των 

Αντίστοιχων Εξόδων 

6.3.1 Εισαγωγή     

Ο ∆ηµόσιος τοµέας συµµετέχει και επηρεάζει την πολιτική και κοινωνική ζωή. 

Συµµετέχει στον τοµέα της υγείας, της εκπαίδευσης, της ασφάλειας κ.λπ. Σε αυτά 

τα πλαίσια ο ∆ηµόσιος τοµέας πραγµατοποιεί διάφορα έξοδα, όπως έξοδα για το 

προσωπικό που απασχολεί, µεταβιβαστικές πληρωµές, τοκοχρεολύσια που 

πληρώνει, αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιεί. κ.λπ. Ο 

τρόπος χειρισµού αυτών των εξόδων, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, εξαρτάται από 

τη λογική που θα ακολουθηθεί ως προς την αναγνώρισή τους. Εµείς, στα πλαίσια 

της εργασίας µας, θα επικεντρωθούµε στις µεταβιβαστικές πληρωµές, που 

περιλαµβάνουν τις επιχορηγήσεις, στην προσπάθειά µας να µελετήσουµε τον 

τρόπο λογιστικής αντιµετώπισης των επιχορηγήσεων, αυτή τη φορά από την 

πλευρά του ∆ηµοσίου. 
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Ξεκινώντας, να υπενθυµίσουµε σε αυτό το σηµείο, τη διάκριση που 

πραγµατοποιεί το ∆.Λ.Π. 20 µεταξύ της Κρατικής Υποστήριξης και της Κρατικής 

Επιχορήγησης. 

Κρατική Υποστήριξη είναι µέτρο που λαµβάνεται από το κράτος µε σκοπό την 

παροχή οικονοµικού οφέλους σε συγκεκριµένη επιχείρηση ή σειρά επιχειρήσεων 

που πληρούν ορισµένα κριτήρια. 

Κρατική επιχορήγηση είναι ενίσχυση που παρέχεται από το κράτος µε τη 

µορφή µεταβίβασης πόρων στην επιχείρηση σε ανταπόδοση παρελθούσας ή 

µελλοντικής συµµόρφωσης µε ορισµένους όρους που σχετίζονται µε τη λειτουργία 

της επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 20 µια επιχορήγηση δε θα πρέπει να αναγνωρίζεται στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις µιας επιχείρησης, µέχρις ότου υπάρξει εύλογη βεβαιότητα 

ότι: 

1. η επιχείρηση θα συµµορφωθεί µε τους όρους που σχετίζονται µε την 

επιχορήγηση, 

2. Η επιχορήγηση θα εισπραχθεί. 

Οι επιχορηγήσεις πρέπει να αναγνωρίζονται, ως έσοδα, στα Αποτελέσµατα των 

περιόδων εκείνων στις οποίες δηµιουργούνται τα αντίστοιχα έξοδα που 

προορίζονται να καλύψουν. Η αναγνώριση πρέπει να γίνεται µε τρόπο 

συστηµατικό στη βάση συσχέτισης εσόδων-εξόδων. ∆εν πρέπει σε καµία 

περίπτωση να αναγνωρίζονται στην Καθαρή Θέση. 

 Αυτές οι πρόνοιες του ∆.Λ.Π. 20, έχουν εφαρµογή αποκλειστικά στις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που λαµβάνουν τις επιχορηγήσεις. 

 6.3.2 Λογιστική Αντιµετώπιση των Μεταβιβαστικών Πληρωµών από 

τους Κρατικούς Φορείς36  

Το IASC µε το ∆.Λ.Π. 20, όπως είδαµε, ρυθµίζει τη λογιστική αντιµετώπιση των 

επιχορηγήσεων από την πλευρά των Ιδιωτών, αλλά όχι και του ∆ηµοσίου. Στα 

∆.Λ.Π. του ∆ηµόσιου τοµέα της IASC, δεν υπάρχει κάποιο Πρότυπο που να 

ρυθµίζει το θέµα των µεταβιβαστικών πληρωµών του ∆ηµοσίου και συγκεκριµένα 

το ζήτηµα αναγνώρισης του εξόδου της επιχορήγησης. Το εν λόγω ζήτηµα, έχει 

αντιµετωπιστεί από άλλους φορείς διαφόρων χωρών. Μια πρόταση αντιµετώπισης, 

προέρχεται από το Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), στο 

κείµενο εργασίας “Public Sector Accounting Recommendation” (PSAR), και 

συγκεκριµένα στην ενότητα PS 3410 «κρατικές µεταβιβαστικές πληρωµές». Η 

ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στην προαναφερθείσα εργασία. 

                                           
36 CICA, 1995, Public Sector Accounting Recommendations, Section PS 3410, 

Government Transfers, Canada, March 1995.  
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Ορισµός Μεταβιβαστικών πληρωµών 

Κρατικές µεταβιβαστικές πληρωµές, είναι µεταβιβάσεις χρηµάτων από ένα 

∆ηµόσιο φορέα σε έναν ιδιώτη, έναν οργανισµό ή κάποιον άλλο Κρατικό φορέα, 

για την οποία (µεταβίβαση) το ∆ηµόσιο: 

1. ∆εν λαµβάνει άµεσα κάποια αγαθά ή υπηρεσίες όπως για παράδειγµα θα 

συνέβαινε σε µια πώληση 

2. ∆εν αναµένει να εισπράξει στο µέλλον κάποια αµοιβή, όπως π.χ. θα 

συνέβαινε στην περίπτωση ενός δανείου 

3. ∆εν αναµένει κάποια οικονοµική απόδοση, όπως π.χ. θα συνέβαινε σε µια 

επένδυση 

Βέβαια, η µεταβίβαση από την πλευρά του ∆ηµοσίου µπορεί να είναι σε 

χρηµατική και µη-χρηµατική µορφή. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των 

µεταβιβάσεων είναι ότι δεν είναι ανταποδοτικές. Το ∆ηµόσιο δηλαδή, δεν αναµένει 

κάποιο ανάλογο όφελος από τον επιχορηγούµενο.  

Στην ενότητα PS 3410 αναφέρεται ότι «οι µεταβιβάσεις του ∆ηµοσίου θα πρέπει 

να αναγνωρίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Κρατικού φορέα σαν έξοδα, 

κατά τη χρονική περίοδο που πληρούνται οι προϋποθέσεις της µεταβίβασης, µε 

την επιπλέον προϋπόθεση ότι: 

1. Η µεταβίβαση έχει εγκριθεί, 

2. Ο δικαιούχος πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιµότητας (αν υπάρχουν), 

3. Το ποσό της µεταβίβασης µπορεί εύλογα να αποτιµηθεί. 

∆εν είναι πάντοτε δυνατή η ακριβής εκτίµηση του ύψους των µεταβιβάσεων 

και γι’ αυτό πολλές φορές χρειάζεται επανεκτίµησή τους. Το σίγουρο πάντως είναι 

ότι οποιοδήποτε ποσό αναγνωρίζεται, θα πρέπει να κατανέµεται στις επόµενες 

χρήσεις µε τρόπο συστηµατικό. 

Μορφές Μεταβιβάσεων 

Τρία είναι τα βασικά είδη µεταβιβαστικών πληρωµών, τα οποία θα ήταν 

καλύτερο να µην µεταφραστούν: entitlements, transfers under shared cost 

agreements and grants.  

Entitlements. Είναι µεταβιβάσεις που πραγµατοποιεί το κράτος σε περίπτωση 

που ο δικαιούχος πληροί συγκεκριµένα κριτήρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν 

υπάρχει από την πλευρά του ∆ηµοσίου διάκριση ως προς το ποιός δικαιούται τη 

µεταβίβαση και για τί ποσό (π.χ. το επίδοµα ανεργίας). Η θέσπιση του αντίστοιχου 

Νόµου αποτελεί το χρονικό σηµείο όπου το κράτος υποχρεούται να αναγνωρίσει 

την υποχρέωσή του. Το έξοδο θα πρέπει αντίστοιχα να αναγνωρίζεται στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις, του Κρατικού φορέα, της περιόδου που οι δυνητικοί 

δικαιούχοι πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιµότητας. 
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Transfers under Shared Cost Agreements. Είναι η παροχή αποζηµίωσης 

από το κράτος προς τον δικαιούχο για έξοδα που ο τελευταίος πραγµατοποίησε, 

ως αποτέλεσµα συµφωνίας µεταξύ των δυο µερών. Είναι παραπλήσια µε την 

προηγούµενη περίπτωση, µε τη διαφορά ότι, εδώ πρέπει πρώτα να υπάρξει κάποια 

δαπάνη από την πλευρά του δικαιούχου, ούτως ώστε µετέπειτα να αποκτήσει ο 

τελευταίος το δικαίωµα αποζηµίωσης. Η αναγνώριση αυτών των εξόδων, από την 

πλευρά του ∆ηµοσίου, θα πρέπει να γίνεται όταν ο δικαιούχος πραγµατοποιεί 

επιλέξιµες προς αποζηµίωση δαπάνες και στο ποσοστό που αναλογεί στην 

εκάστοτε χρήση. 

Grants. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα των επιχορηγήσεων είναι ότι εναπόκειται 

στη διακριτική ευχέρεια του ∆ηµοσίου να εξετάζει κάθε φορά τις συνθήκες που 

επικρατούν και κατόπιν να αποφασίζεται η παροχή της επιχορήγησης, το ακριβές 

ποσό της και ο νόµιµός της δικαιούχος. Συµπεραίνεται ότι η επιχορήγηση, σε 

αντίθεση µε τις άλλες δυο µορφές µεταβιβαστικών πληρωµών, δεν είναι 

απρόσωπη αλλά προφανώς απευθυντέα διοικητική πράξη.  

Στην ενότητα PS 3410 γίνεται διάκριση σε πολιτισµικές επιχορηγήσεις, 

υποτροφίες, επιχορηγήσεις για έρευνα και επιχορηγήσεις για την περιφερειακή 

ανάπτυξη. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο δυνητικός δικαιούχος πρέπει να 

αιτηθεί την επιχορήγηση, πληρώντας παράλληλα κάποιους όρους. Η διαφορά µε 

την πρώτη µορφή µεταβίβασης (entitlements) είναι ότι εδώ, δεν αρκεί για το 

δυνητικό δικαιούχο να πληροί κάποια τυπικά κριτήρια. Παραµένει στη διακριτική 

ευχέρεια του Κρατικού οργάνου να αξιολογήσει την ουσία και να αποφανθεί για 

τη δυνατότητα του αιτούµενου να λάβει την επιχορήγηση.  

Υπό αυτή την προϋπόθεση, η αίτηση και µόνο του δικαιούχου να λάβει την 

επιχορήγηση, δεν αποτελεί επαρκές κριτήριο για να αναγνωρίσει ο ∆ηµόσιος 

φορέας, στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, το εν λόγω έξοδο. Η υποχρέωση του 

Κρατικού φορέα θα αναγνωριστεί όταν έχει αξιολογηθεί η κάθε περίπτωση και 

έχει αποφασιστεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή της 

επιχορήγησης. Τελειώνοντας, θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε κάθε 

ενδιαφερόµενο οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετούνται από τον Κρατικό φορέα, 

ως προς τις επιχορηγήσεις, έτσι ώστε να κατανοούνται οι στόχοι της κυβερνητικής 

πολιτικής.  
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7 Λογιστική Αντιµετώπιση των Κρατικών 

Επιχορηγήσεων στην περίπτωση της µετάβασης από την 

Ελληνική Νοµοθεσία στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

7.1 Γενικά 

Έχουµε έως τώρα αναφέρει τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται λογιστικά 

οι Κρατικές Επιχορηγήσεις, µε βάση αυτά που προβλέπονται από την ελληνική 

νοµοθεσία και αυτά που προβλέπονται από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Είδαµε 

ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι µε τους οποίους το Κράτος παρεµβαίνει αναφορικά 

µε τις Επιχορηγήσεις. Στο πέµπτο κεφάλαιο όπου εξετάσαµε το αρµόδιο για τις 

επιχορηγήσεις Πρότυπο, το ∆.Λ.Π. 20, είδαµε παραλλαγές που δεν συναντώνται 

στην ελληνική πρακτική διότι δεν προβλέπονται από την ελληνική νοµοθεσία. Από 

την άλλη, υπάρχουν περιπτώσεις επιχορηγήσεων που προβλέπονται από την 

ελληνική νοµοθεσία, αλλά δεν αντιµετωπίζονται από το ∆.Λ.Π. 20. Ο τρόπος µε 

τον οποίο παρεµβαίνει το κράτος είναι προφανώς, µεταξύ άλλων, και θέµα 

«κουλτούρας» και γι’ αυτό άλλωστε υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις από χώρα 

σε χώρα.  

Για το λόγο αυτό, είναι ζωτικής σηµασίας να βρούµε ένα συγκριτικό µέγεθος για 

να δούµε πώς θα µπορέσουν κάποια στιγµή οι ρυθµίσεις της νοµοθεσίας σε εθνικό 

επίπεδο να εναρµονιστούν µε τα Πρότυπα σε ∆ιεθνές επίπεδο. Άλλωστε, το 

παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον δεν αφήνει πολλά περιθώρια στις 

επιχειρήσεις, οι οποίες σύντοµα θα πρέπει να εναρµονιστούν µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

Θα πρέπει συνεπώς, σε εθνικό επίπεδο, να διαθέτουµε τους κατάλληλους 

λογιστικούς χειρισµούς που να συνάδουν και να µπορούν να εναρµονιστούν µε τα 

∆.Λ.Π. ∆εν είναι υπερβολή να πούµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών 

επιχειρήσεων έχει, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, επιχορηγηθεί από το ελληνικό 

∆ηµόσιο. Όπως έχουµε αναφέρει και σε άλλη θέση, το πιο σηµαντικό νοµοθέτηµα 

που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα και συνεχίζει να υπάρχει και 

σήµερα, και αφορά πληθώρα επιχειρήσεων, είναι ο Αναπτυξιακός Νόµος που στη 

σηµερινή του µορφή, προβλέπει τέσσερα συγκεκριµένα είδη Επιχορήγησης. 

Έχοντας εξετάσει στα προηγούµενα κεφάλαια διακριτά τη λογιστική 

αντιµετώπιση των ειδών ενίσχυσης, στα πλαίσια του Ν.3299/04 και των ∆.Λ.Π., 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προχωρήσουµε σε µια συγκριτική ανάλυση 

των ειδών ενίσχυσης που προβλέπονται από τον Αναπτυξιακό Νόµο και πώς αυτά 
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τα είδη ενίσχυσης αντιµετωπίζονται, αν αντιµετωπίζονται, από το ∆.Λ.Π. 20. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, θα πρέπει να δούµε ποιών άλλων Προτύπων η 

συνδροµή απαιτείται, ούτως ώστε να µπορέσουν να αντιµετωπιστούν λογιστικά οι 

Επιχορηγήσεις του Νόµου 3299/2004. Με άλλα λόγια, υποθέτουµε περιπτώσεις 

ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου 

και επιθυµούν να υιοθετήσουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Και αυτό το κάνουµε 

και για τα τέσσερα είδη ενισχύσεων.  

7.2 ∆ωρεάν Άµεση Επιχορήγηση Πάγιων Επενδύσεων 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, το συγκεκριµένο είδος ενίσχυσης αποτελεί το πιο 

συνηθισµένο στην πράξη και το πιο απλό στην αντιµετώπισή του. Στις 

προηγούµενες ενότητες της εργασίας µας έχουµε καλύψει επαρκώς, σε θεωρητικό 

και πρακτικό επίπεδο, το συγκεκριµένο είδος επιχορήγησης. ∆εν υπάρχουν 

ουσιώδεις δυσκολίες στη µετάβαση από τη µια νοµοθεσία στην άλλη, απλά 

σύµφωνα µε τη «φιλοσοφία» των ∆.Λ.Π., η εκάστοτε επιχείρηση αντιµετωπίζει το 

ποσό της επιχορήγησης ως Υποχρέωση ή Αφαιρετικά από την αξία του 

Περιουσιακού Στοιχείου και όχι ως Ίδιο Κεφάλαιο. Παραπέµπουµε τον αναγνώστη 

στις ενότητες 4.2 του τέταρτου και 5.6 του πέµπτου κεφαλαίου, όπου κάνουµε 

εκτενή αναφορά στο θέµα. 

7.3 Επιδότηση του Κόστους της ∆ηµιουργούµενης 

Απασχόλησης  

Και αυτό το είδος ενίσχυσης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία σε περίπτωση 

υιοθέτησης των ∆.Λ.Π. Είναι τέτοιοι οι όροι που προβλέπονται από τον 

Αναπτυξιακό Νόµο, που αντιµετωπίζονται επαρκώς από το ∆.Λ.Π. 20. Άλλωστε το 

Παράδειγµα 3 της υποενότητας 5.7 του πέµπτου κεφαλαίου, αποτελεί ένα εντελώς 

ρεαλιστικό σενάριο που αφορά πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί 

στον Αναπτυξιακό Νόµο όπως ισχύει. Η επιχορήγηση αντιµετωπίζεται αποκλειστικά 

µε βάση τις πρόνοιες του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 20. 
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7.4 Επιδότηση Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης – Αντιµετώπιση 

σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις»37 

7.4.1 Γενικά  

Τα πράγµατα αναφορικά µε αυτό το είδος ενίσχυσης δεν είναι και τόσο απλά. Ο 

λόγος είναι ότι τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, «επιφυλάσσουν» µια εντελώς 

διαφορετική προσέγγιση σε σχέση µε την ελληνική νοµοθεσία, ως προς το θέµα 

των µισθώσεων. Η ανάλυση του σχετικού Προτύπου ξεφεύγει από το αντικείµενο 

που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία. Είναι όµως απαραίτητο να αναπτύξουµε 

εδώ τα κρίσιµα εκείνα σηµεία που θα µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε τις 

διαφορές στους λογιστικούς χειρισµούς που θα αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις που 

υπάγονται ή θα υπαχθούν στον Ν.3299/2004 και πρόκειται να υιοθετήσουν τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

7.4.2 Η προσέγγιση της ελληνικής νοµοθεσίας για τις «Μισθώσεις» 

Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι το θέµα των Μισθώσεων στην Ελλάδα 

αντιµετωπίστηκε, µε το Νόµο 1665/198638, καθυστερηµένα και ανεπαρκώς. Στο 

άρθρο 1 του προαναφερθέντος Νόµου δίνεται ο ορισµός της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης: 

«Με τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης η κατά το άρθρο 2 εταιρία (σ.σ. 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης) υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη 

χρήση κινητού (µε το Νόµο 2367/1995 προστέθηκε και «ακινήτου») πράγµατος 

που προορίζεται για την επιχείρηση ή το επάγγελµα του αντισυµβαλλοµένου της, 

παρέχοντάς του συγχρόνως το δικαίωµα είτε να αγοράσει το πράγµα είτε να 

ανανεώσει τη µίσθωση για ορισµένο χρόνο. Οι συµβαλλόµενοι έχουν την ευχέρεια 

να ορίσουν ότι το δικαίωµα αγοράς µπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του 

χρόνου της µίσθωσης».   

Με βάση το ελληνικό νοµικό πλαίσιο, χρηµατοδοτικές µισθώσεις µπορούν να 

κάνουν συγκεκριµένες εταιρίες, αφότου λάβουν ειδική άδεια, και στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων οι εταιρίες αυτές είναι θυγατρικές τραπεζών. Οι εταιρίες αυτές 

(Leasing), ύστερα από συµφωνία µε τον εκάστοτε πελάτη-επιχείρηση, αγοράζουν 

για λογαριασµό του το πάγιο (µίσθωµα) και του το µισθώνουν µε µια σύµβαση 

«χρηµατοδοτικής µίσθωσης». Τα πάγια αυτά οι εταιρίες “Leasing” τα εµφανίζουν 

στον Ισολογισµό τους, στις ασώµατες ακινητοποιήσεις, και τα αποσβένουν 

κανονικά. Κάθε χρόνο καταχωρούν στα έσοδά τους τα ενοίκια που εισπράττουν 

                                           
37 International Accounting Standard 17, Leases. 

38 Νόµος 1665/1986, Άρθρο 1, Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (Leasing). 



 106

από τα µισθώµατα που πληρώνουν οι «ενοικιάστριες» επιχειρήσεις. Μετά τη λήξη 

της σύµβασης, ο µισθωτής καταβάλλει στην εταιρία Leasing ένα επιπλέον ποσό 

(αρκετά χαµηλότερο από την τρέχουσα πραγµατική αξία του µισθώµατος) και 

αποκτά την κυριότητα του παγίου. Η εταιρία Leasing τότε το διαγράφει από τα 

βιβλία της και καταχωρεί στα έσοδά της το τίµηµα της τελικής πώλησης. 

Ο µισθωτής από την άλλη πλευρά, δεν καταχωρεί το πάγιο που αποκτά µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση στα βιβλία του, διότι δεν του ανήκει κατά κυριότητα. Αυτό 

που καταχωρεί, είναι το έξοδο που καταβάλλει σε κάθε χρήση για το µίσθωµα. Στο 

τέλος της µισθωτικής περιόδου, καταβάλλει και το τελικό ποσό για να του 

µεταβιβαστεί η κυριότητα και µπορεί πλέον να το εµφανίσει στα βιβλία του, στην 

αξία όµως που το απόκτησε. Αυτό βέβαια, στην περίπτωση που η περίοδος 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι κατά πολύ µικρότερη από την ωφέλιµη ζωή του 

παγίου, σηµαίνει ότι ο µισθωτής θα εµφανίσει το εν λόγω πάγιο σε αξία πολύ 

µικρότερη από την τρέχουσα αξία του. Ο λόγος είναι ότι η εταιρία Leasing, για 

φορολογικούς λόγους, θα το έχει αποσβέσει κατά τη διάρκεια της µισθωτικής 

περιόδου µε πολύ µεγαλύτερους συντελεστές. 

Τέλος, να αναφέρουµε ότι εκτός από τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις, υπάρχουν 

και οι λειτουργικές οι οποίες ορίζονται αρνητικά. ∆ηλαδή, «λειτουργική µίσθωση 

είναι αυτή που δεν είναι χρηµατοδοτική».  

7.4.3 Η προσέγγιση του ∆.Λ.Π. 17 για τις «Μισθώσεις»39 

Η προσέγγιση του ∆.Λ.Π. 17 για τις µισθώσεις έχει το έρεισµά της στην 

αντίληψη ότι η ουσία θα πρέπει να υπερισχύει του τύπου. Αυτή είναι και η 

ουσιαστική διαφορά του Προτύπου από την ελληνική Νοµοθεσία που αντιµετωπίζει 

το θέµα µε βάση του ποιος διατηρεί την κυριότητα. Με βάση το ∆.Λ.Π. 17 εάν µε 

την παράδοση ενός παγίου στο µισθωτή, στην ουσία µεταβιβάζονται οι κίνδυνοι και 

τα οφέλη που το αφορούν, τότε µιλάµε για χρηµατοδοτική µίσθωση. Εάν δεν 

µεταβιβάζονται οι κίνδυνοι ή το ποσό που χρειάζεται στο τέλος της µίσθωσης για 

να αποκτήσει ο µισθωτής το πάγιο, είναι κοντά στην τότε εύλογη αξία του, τότε η 

µίσθωση είναι λειτουργική. 

Το Πρότυπο αναφέρει ενδεικτικά κάποιες περιπτώσεις που κανονικά οδηγούν 

στην κατάταξη της µίσθωσης ως χρηµατοδοτικής:40 

 

                                           
39 Ντζανάτος ∆ηµήτρης, «Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µε απλά λόγια και οι 

διαφορές τους από τα ελληνικά», Βιβλίο Πρώτο, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1η Έκδοση, 

Αθήνα 2008. Σελ.211, 220, 221 

40 Σακέλλης Ι. Εµµανουήλ, «Ο Πανδέκτης του Λογιστή», Εκδόσεις Σακέλλη, 

Τόµος Β’, 2η Έκδοση, Αθήνα 2003. Σελ 460. 
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� Η µίσθωση µεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στο 

µισθωτή µέχρι τη λήξη της µισθώσεως. 

� Ο µισθωτής έχει το δικαίωµα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε 

τιµή που αναµένεται να είναι επαρκώς χαµηλότερη από την πραγµατική 

αξία κατά την ηµεροµηνία που το δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί, έτσι 

που, κατά την έναρξη της µισθώσεως να θεωρείται µάλλον βέβαιο ότι 

το δικαίωµα θα ασκηθεί. 

� Η διάρκεια της µισθώσεως εκτείνεται στο µεγαλύτερο µέρος της 

οικονοµικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου, µολονότι ο τίτλος 

κυριότητας δε µεταβιβάζεται. 

� Κατά την έναρξη της µισθώσεως η παρούσα αξία των ελάχιστων 

µισθωµάτων ισούται µε την Εύλογη Αξία του παγίου. 

� Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσεως, ούτως ώστε 

µόνο ο µισθωτής µπορεί να χρησιµοποιεί αυτά χωρίς να γίνουν 

σοβαρές τροποποιήσεις. 

� Αν ο µισθωτής µπορεί να ακυρώσει τη µίσθωση, οι ζηµιές του 

εκµισθωτή που συνδέονται µε την ακύρωση καλύπτονται από το 

µισθωτή. 

�  Κέρδη και Ζηµιές από τη διακύµανση της πραγµατικής αξίας του 

υπολείµµατος ανήκουν στο µισθωτή (για παράδειγµα µε τη µορφή 

εκπτώσεως µισθώµατος που ισοσταθµίζει το µεγαλύτερο µέρος του 

προϊόντος της πώλησης κατά το τέλος της µισθώσεως). 

� Ο µισθωτής έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη µίσθωση για µια 

περίοδο παράτασης, µε µίσθωµα το οποίο είναι ουσιωδώς χαµηλότερο 

από το τρέχον. 

Στην πράξη, οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις συνεπάγονται τελικά τη µεταβίβαση 

της κυριότητας του παγίου στο µισθωτή. ∆ιατηρείται η κυριότητα από την εταιρία 

Leasing, ενώ στο τέλος της σύµβασης, ο µισθωτής πρέπει να καταβάλει ένα 

συµβολικό ποσό για να αποκτήσει την πλήρη κυριότητα του παγίου. Σε όλο το 

διάστηµα της µίσθωσης, αυτός αξιοποιεί όλα τα πλεονεκτήµατα που δίνει η χρήση 

του παγίου και έχει και όλες τις επιβαρύνσεις που αφορούν τη χρήση του.  

∆ηλαδή, η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι κάτι αντίστοιχο µε τη χορήγηση ενός 

µακροπρόθεσµου δανείου για αγορά παγίου, όπου ο δανειστής παρακρατεί την 

κυριότητα πάνω στο ακίνητο, όχι γιατί ο ίδιος θέλει να το χρησιµοποιήσει, αλλά 

σαν ένα µηχανισµό νοµικής εξασφάλισης ότι ο δανειζόµενος θα του καταβάλει τις 

δόσεις εξόφλησης της αξίας του δανείου που του χορήγησε.  

Με τη λογική του ∆.Λ.Π. 17, ο µισθωτής είναι αυτός που θα πρέπει να 

καταχωρήσει το πάγιο στα βιβλία του, στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις, 
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πιστώνοντας αντίστοιχα ένα λογαριασµό υποχρέωσης η οποία θα µειώνεται µε 

κάθε εξόφληση των τοκοχρεολυσίων της µίσθωσης. Αυτή η υποχρέωση την 

ηµεροµηνία της απόκτησης είναι ίση µε την αξία του παγίου. Τυχόν επιπλέον έξοδα 

που έχει κάνει ο µισθωτής για την απόκτηση του παγίου θα πρέπει να 

προσαυξάνουν την αξία κτήσης του παγίου, έτσι ώστε να αποσβένονται κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. Γενικά, ο µισθωτής αντιµετωπίζει λογιστικά το 

πάγιο που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, όπως και τα υπόλοιπα πάγιά του. 

Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να καταβάλει κατά τη διάρκεια της σύµβασης 

µια σειρά από µισθώµατα. Αυτά µπορεί να µην είναι ίσα κάθε φορά και πιθανόν να 

διαφέρουν από την αξία του παγίου την ηµεροµηνία της απόκτησής του, καθώς 

περιλαµβάνουν και τόκους. Θα πρέπει ο µισθωτής να υπολογίσει κατά τη διάρκεια 

της σύµβασης µια χρηµατική εκροή, σταθερού ποσού. Η εκροή αυτή είναι το 

λεγόµενο τοκοχρεολύσιο, που ένα µέρος της αποτελεί την υποχρέωση που 

συνεπάγεται η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και το άλλο είναι τα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα (τόκοι). Κάθε φορά που ο µισθωτής θα καταβάλει ένα 

µίσθωµα, ένα µέρος θα χρεώνει (και συνεπώς θα µειώνει) την υποχρέωση και το 

άλλο θα επιβαρύνει, ως έξοδο, τα Αποτελέσµατα Χρήσης. 

7.4.4 Εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 17 στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου 

Έχοντας αναλύσει επαρκώς τα όσα προβλέπει το Πρότυπο 17 για τις 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις, είµαστε πλέον σε θέση να αντιµετωπίσουµε λογιστικά 

το συγκεκριµένο είδος ενίσχυσης, όπως αυτό προβλέπεται από τον Νόµο 

3299/2004. Επισηµαίνουµε ότι υποθέτουµε µια ελληνική επιχείρηση που υπαγάγει 

επένδυσή της στην «επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης» και επιθυµεί να 

εφαρµόσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

Θα χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα του παραδείγµατος 1, της ενότητας 4.3, του 

τέταρτου κεφαλαίου, όπου έχουµε παραθέσει όλες τις προβλεπόµενες λογιστικές 

εγγραφές. Για την καλύτερη δυνατή σύγκριση, παραθέτουµε εδώ τις Οικονοµικές 

Καταστάσεις της υποθετικής επιχείρησης, όπως αυτές θα είχαν διαµορφωθεί κατά 

τη διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, πάντα µε βάση την ελληνική 

νοµοθεσία. 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Έτη 2009 2010 2011 

41.10.ΧΧΧ 

Αφορολόγητα 

Αποθεµατικά 

ν.3299/2004 για την 

€160.000 €320.000 €480.000 
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αγορά Πάγιου  

εξοπλισµού µε 

“Leasing” (Ανά Πάγιο) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Έτη 2009 2010 2011 

62.04 Έξοδα από την 

καταβολή 

Μισθωµάτων βάσει της 

σύµβασης “Leasing” 

(€400.000) (€400.000) (€400.000) 

 

Να διευκρινίσουµε ότι µετά το τέλος της συµβατικής περιόδου, το 2011, η 

επιχείρηση θα αγοράσει το µηχανολογικό εξοπλισµό σε µια προκαθορισµένη 

(συµβολική) τιµή. Εµάς µας ενδιαφέρουν οι λογιστικοί χειρισµοί µέχρι τότε και γι’ 

αυτό δεν λάβαµε υπόψη µας αυτό το γεγονός.   

Στη συνέχεια, θα υποθέσουµε ότι η επιχείρησή µας εφαρµόζει τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και θα παραθέσουµε τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές.  

Επισηµαίνουµε ότι για λόγους απλοποίησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση της 

Υποχρέωσης στα πλαίσια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, δε θα διαχωρίσουµε το 

µίσθωµα στο µέρος που αναλογεί στην υποχρέωση και στο µέρος που αναλογεί 

στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Κάτι τέτοιο δεν έχει τίποτα να προσδώσει στην 

κατανόηση του θέµατος που εξετάζουµε, καθώς εµάς µας ενδιαφέρει να 

εξετάσουµε το θέµα από την πλευρά του λογιστικού χειρισµού της Κρατικής 

Επιχορήγησης και αυτό δεν επηρεάζεται από την αναλογία χρεολυσίου-τόκου. Με 

το ίδιο σκεπτικό, θα υποθέσουµε ότι στα πλαίσια της απόκτησης του πάγιου 

εξοπλισµού, δεν πραγµατοποιήθηκαν επιπλέον έξοδα προσαυξητικά της αξίας 

κτήσης του εν λόγω εξοπλισµού. Τέλος, θα κάνουµε την υπόθεση ότι ο 

αποκτώµενος, µε µίσθωση, µηχανολογικός εξοπλισµός αποσβένεται µε 15% 

ετησίως σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο. 

Με τη σύναψη της Σύµβασης και την εγκατάσταση του µηχανολογικού 

εξοπλισµού, θα πρέπει να γίνει η παρακάτω εγγραφή: 

 

1η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (1-1-2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Διακριτά για κάθε 

Πάγιο) 

ΣΕ: 

45 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

€1.200.000 

 

 

 

 

 

 

€1.200.000 
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ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Αιτιολογία: Απόκτηση Πάγιου Εξοπλισμού με “Leasing”   

 

Κατά την άποψή µας, και αφού ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες του ∆.Λ.Π. 20 

σχετικά µε την αναγνώριση των Επιχορηγήσεων, θα πρέπει η επιχείρηση σε αυτό 

το χρονικό σηµείο να αναγνωρίσει στο σύνολό της την Επιχορήγηση που 

δικαιούται να λάβει από το ∆ηµόσιο στα επόµενα τρία χρόνια που διαρκεί η 

συµβατική περίοδος. Από τη στιγµή που η «φιλοσοφία» των Προτύπων της 

επιβάλλει να αναγνωρίζει στα βιβλία της το σύνολο των Παγίων, θεωρούµε λογικό,  

η επιχείρηση να νοµιµοποιείται να αναγνωρίζει στο σύνολό της και την 

προβλεπόµενη, βάσει της Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης, Επιχορήγηση. Αυτό βέβαια 

δεν προβλέπεται από τον Ν.3299/2004 όπως ισχύει, αφού όπως είδαµε, 

αναγνωρίζει την επιχορήγηση µετά από την εκάστοτε καταβολή του µισθώµατος. 

Για το θέµα θα πρέπει να ληφθεί άµεσα µέριµνα στον Αναπτυξιακό Νόµο, ώστε να 

διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις που θα εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. και να µην υπάρχουν 

µεγάλες διαφοροποιήσεις (στις Οικονοµικές Καταστάσεις των επιχειρήσεων) 

ανάλογα µε το ποια νοµοθεσία θα εφαρµοστεί. 

 

2η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (1-1-2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

33 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ 

ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 3299/04 

ΣΕ:  

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(Επιχορήγηση για την Απόκτηση Πάγιου 

Εξοπλισμού με Leasing) 

€480.000 

 

 

 

 

 

 

€480.000 

 

Αιτιολογία: Αναγνώριση Επιχορήγησης   

 

Κατόπιν, µε την καταβολή του πρώτου µισθώµατος θα διενεργηθεί η παρακάτω 

εγγραφή µείωσης της Υποχρέωσης: 

 

3η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (31-3-2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

45 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΣΕ: 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

€100.000 

 

 

 

 

 

 

€100.000 
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Αιτιολογία: Καταβολή πρώτου μισθώματος   

 

Στη συνέχεια η επιχείρηση εισπράττει την αναλογούσα, βάσει του µισθώµατος 

που κατέβαλε, επιχορήγηση: 

 

4η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (31-3-2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΣΕ: 

33 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

€40.000 

 

 

 

 

 

€40.000 

 

Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης   

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2009, θα διενεργηθούν άλλες τρεις εγγραφές 

σαν την 3η και άλλες τρεις σαν την 4η εγγραφή, καθώς έτσι προβλέπεται από τη 

σύµβαση Leasing. Στο τέλος, δηλαδή, του 2009 θα έχουν καταβληθεί µισθώµατα 

συνολικής αξίας €400.000 και θα έχει εισπραχθεί ανάλογα επιχορήγηση ύψους 

€160.000. 

Επιπλέον, στις 31-12-2009 θα πρέπει να υπολογιστούν και οι νόµιµες 

αποσβέσεις του πάγιου εξοπλισµού, οπότε θα γίνει η κατάλληλη εγγραφή: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (31-12-2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Διακριτά για 

κάθε Πάγιο) 

ΣΕ: 

12.99.ΧΧΧ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

(Διακριτά για κάθε Πάγιο) 

€180.000 

 

 

 

 

 

 

€180.000 

 

Αιτιολογία: Λογισμός Αποσβέσεων (15%)   

 

Με βάση την Αρχή της Συσχέτισης, κατά το ίδιο ποσοστό (15%), θα πρέπει να 

αναγνωριστεί το έσοδο της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στη χρήση 2009: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (31-12-2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΣΕ: 

€72.000 

 

 

 



 112

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ) 

 

 

€72.000 

 

 

Αιτιολογία: Καταχώρηση στα Αποτελέσματα της  

Επιχορήγησης 

  

  

Ανάλογοι θα είναι οι λογιστικοί χειρισµοί και κατά τις επόµενες δύο χρήσεις 

(2010, 2011). Οπότε οι Οικονοµικές Καταστάσεις της επιχείρησης κατά την τριετία 

της χρηµατοδοτικής µίσθωσης θα έχουν ως εξής: 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Έτη 2009 2010 2011 

Μηχ. €1.200.000 €1.200.000 €1.200.000 

Απ/να Μηχ. (€180.000) (€360.000) (€540.000) 

Αναπόσβεστη 

Αξία 
€1.020.000 €840.000 €660.000 

Απαιτήσεις 

κατά του 

ελληνικού 

δηµοσίου 

€320.000 €160.000 - 

Υποχρεώσεις 

από 

Χρηµατοδοτική 

Μίσθωση 

€800.000 €400.000 - 

Έσοδα 

επόµενων 

χρήσεων 

€408.000 €336.000 €264.000 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Έτη 2009 2010 2011 

Λοιπά Έσοδα 

(Αναλογούσες στη 

χρήση Επιχορηγήσεις) 

€72.000 €72.000 €72.000 

Αποσβέσεις (€180.000) (€180.000) (€180.000) 

 

Είναι προφανές, κατά τους παραπάνω λογιστικούς χειρισµούς, ότι επιλέξαµε τη 

µέθοδο του «αναβαλλόµενου εισοδήµατος», µια δυνατότητα που µας δίνεται από 

το ∆.Λ.Π. 20. Θα µπορούσαµε εναλλακτικά να επιλέξουµε τη µέθοδο της 
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«αφαίρεσης από τη λογιστική αξία». Όπως είδαµε στα αντίστοιχα κεφάλαια όπου 

αναλύσαµε αυτές τις δύο µεθόδους, το τελικό αποτέλεσµα δεν διαφοροποιείται. 

Μεταβάλλεται απλώς το µέγεθος ορισµένων κονδυλίων, όπως η αξία κτήσης των 

«µηχανηµάτων», οι «αποσβέσεις» που υπολογίζονται και βεβαίως δεν υφίστανται 

οι λογαριασµοί «έσοδα επόµενων χρήσεων» και «λοιπά έσοδα». Σε αυτήν την 

περίπτωση, οι αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις θα έχουν ως εξής: 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Έτη 2009 2010 2011 

Μηχ. €720.000 €720.000 €720.000 

Απ/να Μηχ. (€108.000) (€216.000) (€324.000) 

Αναπόσβεστη 

Αξία 
€612.000 €504.000 €396.000 

Απαιτήσεις 

κατά του 

ελληνικού 

δηµοσίου 

€320.000 €160.000 - 

Υποχρεώσεις 

από 

Χρηµατοδοτική 

Μίσθωση 

€800.000 €400.000 - 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Έτη 2009 2010 2011 

Αποσβέσεις (€108.000) (€108.000) (€108.000) 

 

Από όλα τα προηγούµενα γίνεται φανερό πόσο µεγάλη είναι η διαφοροποίηση 

που επέρχεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις των επιχειρήσεων που θα επιλέξουν 

να εφαρµόσουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Πριν πούµε οτιδήποτε, να 

σηµειώσουµε ότι στην περίπτωση των ∆.Λ.Π., προσδιορίσαµε υποθετικά το ύψος 

των  αποσβέσεων στο 15%. Αν είχαµε επιλέξει άλλο ποσοστό π.χ. 30%, το ύψος 

ορισµένων κονδυλίων θα διέφερε σηµαντικά.  

Στην περίπτωση της ελληνικής νοµοθεσίας, το ύψος της απόσβεσης δεν έχει 

καµία επίδραση στα κονδύλια των Οικονοµικών Καταστάσεων, αφού η 

επιχορηγούµενη επιχείρηση δεν είναι αυτή που υπολογίζει στα βιβλία της 

αποσβέσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουµε εξ’ αρχής κατά νου ότι η υπόθεση 

που κάνουµε (σ.σ. ως προς το ύψος της απόσβεσης) επηρεάζει ουσιωδώς τα 

συµπεράσµατα που θα βγάλουµε. Εν πάση περιπτώσει, σε µια πραγµατική 

περίπτωση, θα προβλέπεται ένας συντελεστής απόσβεσης και η σύγκριση των δύο 
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νοµοθεσιών θα είναι ζήτηµα πραγµατικό. Αυτό σε καµία περίπτωση δεν αναιρεί την 

ορθότητα των λογιστικών µας χειρισµών. 

Ας πάρουµε σαν βάση σύγκρισης το έτος 2009. Στο τέλος της χρήσης βλέπουµε 

ότι η Καθαρή Θέση (η διαφορά, δηλαδή, Ενεργητικού και Υποχρεώσεων) µε τα 

∆.Λ.Π. έχει αυξηθεί κατά €132.000 ενώ µε την ελληνική νοµοθεσία κατά 

€160.000. ∆ηλαδή, µε τα ελληνικά πρότυπα είναι βελτιωµένη κατά €28.000.  

Από την άλλη όµως, το Αποτέλεσµα της Χρήσης είναι ευµενέστερο µε τα ∆.Λ.Π. 

κατά €292.000. Αφού µε τα ∆.Λ.Π. τα έξοδα των αποσβέσεων είναι €180.000 και 

θα πρέπει να υπολογίσουµε και το έσοδο της επιχορήγησης €72.000. Άρα η τελική 

επιβάρυνση του αποτελέσµατος είναι €108.000. Με βάση την ελληνική νοµοθεσία 

η επιβάρυνση αυτή είναι €400.000. Βέβαια, µε την ελληνική νοµοθεσία, µετά το 

τέλος της χρήσης 2011 η επιβάρυνση αυτή παύει να υπάρχει, αφού εξοφλείται στο 

σύνολό του το µίσθωµα. Αντίθετα µε τα ∆.Λ.Π., η επιβάρυνση των €108.000 θα 

συνεχιστεί και σε επόµενες χρήσεις µέχρι να αποσβεστεί πλήρως ο µηχανολογικός 

εξοπλισµός.  

Στο τέλος της τριετίας το ύψος της Καθαρής Θέσης είναι €480.000 µε την 

ελληνική νοµοθεσία και €366.000 µε τα ∆.Λ.Π. Μάλιστα, στον Ισολογισµό µε βάση 

την ελληνική νοµοθεσία θα παραµείνει αµετάβλητο στις επόµενες χρήσεις, ενώ θα 

µειώνεται συνεχώς στην περίπτωση των ∆.Λ.Π. Τέλος, µην ξεχνάµε, ότι µε βάση 

την ελληνική νοµοθεσία, µετά το τέλος της τριετίας η επιχείρηση θα αποκτήσει τον 

εξοπλισµό σε µια δεδοµένη τιµή και θα υπολογίζει από εκεί και έπειτα τις νόµιµες, 

βάσει αυτής της τιµής, αποσβέσεις. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται στην περίπτωση των 

∆.Λ.Π. 

Τελειώνοντας, πρέπει να αναφέρουµε ξανά ότι, οι παραπάνω συγκρίσεις έγιναν 

αποκλειστικά στη βάση της υπόθεσης του σταθερού συντελεστή απόσβεσης, ύψους 

15%. Οποιαδήποτε, γενική και αφηρηµένη, προσπάθεια σύγκρισης του κατά πόσο 

µια επιχείρηση κερδίζει ή χάνει από την υιοθέτηση της µιας ή της άλλης 

νοµοθεσίας, δεν έχει κανένα νόηµα.   

7.5 Φορολογική Απαλλαγή – αντιµετώπιση σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήµατος»41 

 Από τα τέσσερα είδη ενίσχυσης που προβλέπονται στον Αναπτυξιακό Νόµο, 

αυτό που απέχει εκ βάθρων από τη φιλοσοφία των Προτύπων, είναι η φορολογική 

απαλλαγή. Αυτό το λέµε διότι, στο ίδιο το ∆.Λ.Π. 20 αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι 

«…….Το Πρότυπο δεν καλύπτει τα πλεονεκτήµατα που παρέχει το κράτος τα οποία 

σχετίζονται µε τον προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος ή εκπίπτουν από το φόρο 

                                           
41 International Accounting Standard 12, Income Taxes. 



 115

εισοδήµατος (π.χ. φοροαπαλλαγές, φορολογικές εκπτώσεις για επενδύσεις, 

πρόσθετες αποσβέσεις, µειωµένους φορολογικούς συντελεστές, κ.α.)», ο χειρισµός 

των οποίων καθορίζεται από το ∆.Λ.Π. 12. Είναι σκόπιµο συνεπώς, να αναλύσουµε 

τα βασικά σηµεία του συγκεκριµένου Προτύπου, για να µπορέσουµε να 

κατανοήσουµε τον τρόπο που λειτουργεί και να αντιµετωπίσουµε το συγκεκριµένο 

είδος ενίσχυσης του Νόµου 3299/2004.  

7.5.1 Γενικά για το ∆.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήµατος»42  

Ο σκοπός του ∆.Λ.Π. 12 είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισµό που πρέπει να 

ακολουθείται για τους φόρους εισοδήµατος και συγκεκριµένα τον τρόπο λογιστικής 

παρακολούθησης των τρεχουσών και µελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων. 

Στη συνέχεια, παραθέτουµε ορισµένους βασικούς ορισµούς που χρησιµοποιεί το 

Πρότυπο. 

Λογιστικό αποτέλεσµα είναι το καθαρό κέρδος ή ζηµιά µιας χρήσης, πριν την 

αφαίρεση του εξόδου για φόρους. 

Φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµιά) είναι το ποσό του κέρδους (ή 

της ζηµίας) µιας χρήσης, το οποίο προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες που 

έχουν τεθεί από τις φορολογικές αρχές και επί του οποίου είναι πληρωτέοι (ή 

επιστρεπτέοι) οι φόροι εισοδήµατος. 

Φόροι έξοδα (φόροι έσοδα) είναι το συγκεντρωτικό ποσό που 

περιλαµβάνεται στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της χρήσης και 

αφορά τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο. 

Τρέχων φόρος είναι το ποσό των πληρωτέων (επιστρεπτέων) φόρων 

εισοδήµατος που αναλογούν στο φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµιά) µιας 

χρήσης. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις είναι τα ποσά των πληρωτέων 

φόρων εισοδήµατος σε µελλοντικές περιόδους, που αφορούν προσωρινές 

φορολογητέες διαφορές. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις είναι τα ποσά των φόρων 

εισοδήµατος που είναι επιστρεπτέα σε µελλοντικές περιόδους και αφορούν: 

εκπεστέες προσωρινές διαφορές, µεταφερόµενες στο µέλλον φορολογικές ζηµιές 

και µεταφερόµενους στο µέλλον πιστωτικούς φόρους. 

Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός 

στοιχείου του ενεργητικού ή µιας υποχρέωσης στον Ισολογισµό και της 

φορολογικής βάσης του. Οι προσωρινές διαφορές µπορεί να είναι: 

                                           
42 Grant Thornton, «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (I.F.R.S.), Αναλυτική 

Παρουσίαση», Τόµος Α’, 1η Έκδοση, Αθήνα, ∆εκέµβριος 2004. ∆.Λ.Π. 12, 

σελ.219-237. 
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� Φορολογητέες προσωρινές διαφορές, οι οποίες είναι διαφορές που θα 

καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισµό του 

φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµιάς) των µελλοντικών 

χρήσεων, καθώς η λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού ή της 

υποχρέωσης ανακτάται ή διακανονίζεται 

� Εκπεστέες προσωρινές διαφορές, οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές 

που θα καταλήξουν σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον προσδιορισµό 

του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµιάς) των µελλοντικών 

χρήσεων, καθώς η λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού ή της 

υποχρέωσης ανακτάται ή διακανονίζεται. 

Φορολογική Βάση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µιας υποχρέωσης είναι το 

ποσό που αποδίδεται σε αυτό για φορολογικούς σκοπούς. 

7.5.2 Αρχές που ∆ιέπουν το ∆.Λ.Π. 12  

Το ∆.Λ.Π. 12 διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές: 

� Με την αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού (ή µιας 

υποχρέωσης) η επιχείρηση αναµένει να ανακτήσει (ή διακανονίσει) τη 

λογιστική αξία του στοιχείου αυτού. Στην περίπτωση που η ανάκτηση ή ο 

διακανονισµός της λογιστικής αξίας του στοιχείου, είναι πιθανό να 

αυξήσει ή να µειώσει τις µελλοντικές πληρωµές φόρου (σε σχέση µε 

αυτές που θα υπήρχαν αν η ανάκτηση ή ο διακανονισµός δεν είχε καµία 

φορολογική επίδραση), τότε η επιχείρηση, µε λίγες εξαιρέσεις, πρέπει να 

αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. 

� Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, αν οι συναλλαγές και τα οικονοµικά 

γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται 

επίσης στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

� Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται απευθείας 

στα Ίδια Κεφάλαια, αν οι συναλλαγές και τα οικονοµικά γεγονότα που 

αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται, επίσης, στα 

Ίδια Κεφάλαια. 

7.5.3 ∆ιαφορά Λογιστικού και Φορολογικού Αποτελέσµατος 

Σε πολλά φορολογικά καθεστώτα, και στο δικό µας, το λογιστικό αποτέλεσµα 

διαφέρει από το φορολογικό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι λογιστικές 

πολιτικές που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό του λογιστικού 

αποτελέσµατος, είναι διαφορετικές από τους αντίστοιχους κανόνες που 

χρησιµοποιούν οι φορολογικές αρχές (π.χ. αφορολόγητες εκπτώσεις, διαφορετικά 
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κριτήρια αναγνώρισης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς, διαφορετικοί 

συντελεστές απόσβεσης κ.λπ.). 

Υπάρχει λοιπόν από τη µια πλευρά ο τρέχων φόρος, ο οποίος υπολογίζεται επί 

των φορολογητέων κερδών της χρήσης και αποτελεί µια βραχυπρόθεσµη 

(τρέχουσα) υποχρέωση της επιχείρησης.  

Από την άλλη, υπάρχει η περίπτωση όπου το λογιστικό αποτέλεσµα διαφέρει 

από το φορολογικό. Οι διαφορές αυτές µπορεί να οφείλονται είτε σε µόνιµους είτε 

σε προσωρινούς παράγοντες. Οι µόνιµες διαφορές οφείλονται σε λογιστικά 

αποτελέσµατα που δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωριστούν φορολογικά. Οι 

προσωρινές διαφορές αφορούν κονδύλια που επηρεάζουν το λογιστικό αποτέλεσµα 

της τρέχουσας χρήσης, αλλά θα διαµορφώσουν το φορολογικό αποτέλεσµα µιας 

άλλης χρήσης. Σε αυτήν την περίπτωση δηµιουργείται ανάγκη αναγνώρισης 

αναβαλλόµενης φορολογίας. 

7.5.4 Αναγνώριση Αναβαλλόµενης Φορολογίας 

Η αναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογίας γίνεται συγκρίνοντας τη 

λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων µε τη 

φορολογική τους βάση. 

� Φορολογική βάση ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι το ποσό που θα 

είναι εκπεστέο φορολογικά, από µελλοντικά φορολογητέα οικονοµικά 

οφέλη τα οποία θα εισρεύσουν, όταν η επιχείρηση ανακτήσει τη 

λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού. Στην περίπτωση που τα 

οικονοµικά οφέλη δε θα είναι φορολογητέα, τότε η φορολογική βάση 

του στοιχείου είναι ίση µε τη λογιστική του αξία. 

� Φορολογική βάση µιας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία της 

υποχρέωσης, µείον κάθε ποσό που θα είναι εκπεστέο φορολογικά σε 

σχέση µε αυτή την υποχρέωση σε µελλοντικές χρήσεις. Στην περίπτωση 

εσόδου το οποίο εισπράττεται προκαταβολικά (προεισπραχθέντα έσοδα), 

η φορολογική βάση της προκύπτουσας υποχρέωσης είναι η λογιστική 

της αξία, µείον κάθε ποσό του εσόδου που δε θα είναι φορολογητέο σε 

µελλοντικές χρήσεις. 

Όταν η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού είναι µεγαλύτερη από τη 

φορολογική τους βάση, τότε αντίστοιχα και τα έξοδα που θα αφαιρεθούν από τα 

λογιστικά κέρδη όταν το στοιχείο πωληθεί ή χρησιµοποιηθεί, θα είναι µεγαλύτερα 

από τις φορολογικές εκπτώσεις που θα έχουν τα στοιχεία αυτά. Αυτό σηµαίνει ότι 

θα προκύψει φορολογητέο κέρδος µεγαλύτερο από το λογιστικό και θα καταβληθεί 

µεγαλύτερος φόρος εισοδήµατος. ∆ηµιουργείται λοιπόν, µια µελλοντική 
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φορολογική υποχρέωση, η οποία αναγνωρίζεται σήµερα ως αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση. 

Όταν η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού είναι µικρότερη από τη 

φορολογική τους βάση, τότε αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, 

εφόσον, είναι πιθανό ότι η επιχείρηση θα έχει αρκετά µελλοντικά φορολογικά 

κέρδη, έτσι ώστε να επωφεληθεί από τη φορολογική αυτή έκπτωση. Στην 

περίπτωση των υποχρεώσεων, ακολουθείται η αντίστροφη τεχνική. Όταν η 

λογιστική αξία µιας υποχρέωσης, είναι µεγαλύτερη από τη φορολογική της βάση, 

τότε δηµιουργείται µια προσωρινή εκπεστέα διαφορά, οπότε αναγνωρίζεται 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Υπάρχουν πολλά επιµέρους στοιχεία που µπορούν να ειπωθούν για το 

συγκεκριµένο Πρότυπο, τα οποία ξεφεύγουν από τα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας. Εµείς εδώ, αναφερθήκαµε σε βασικά σηµεία τα οποία θα µας βοηθήσουν 

να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε το ∆.Λ.Π. 12 να 

χρησιµοποιηθεί, για την αντιµετώπιση του ζητήµατος της «φορολογικής 

απαλλαγής» που προβλέπεται ως είδος κρατικής επιχορήγησης από τον σηµερινό 

Αναπτυξιακό Νόµο. 

7.5.5 Φορολογικά Κίνητρα43  

Ορισµένες φορές οι φορολογικές αρχές προσφέρουν στους φορολογούµενους 

πρόσθετα κίνητρα υπό µορφή εκπτώσεων στο φορολογητέο εισόδηµα ή στον 

πληρωτέο φόρο. Αυτά τα κίνητρα µπορεί να αφορούν σε κεφαλαιουχικές δαπάνες, 

σε εξαγωγές ή σε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλές οµοιότητες 

µεταξύ των: 

� Κρατικών επιχορηγήσεων που καλύπτονται από το ∆.Λ.Π. 20, 

� Φορολογικών εκπτώσεων ή παρόµοιων φορολογικών οφελών που 

καλύπτονται από το ∆.Λ.Π. 12, 

� Εκπτώσεων σχετιζόµενων µε επενδύσεις που δεν εντάσσονται στο πεδίο 

εφαρµογής κανενός από τα δύο παραπάνω Πρότυπα. 

Αν και το ∆.Λ.Π. 12 καλύπτει τη λογιστική των προσωρινών διαφορών, που 

µπορεί να προκύψουν από κρατικές επιχορηγήσεις ή από φορολογικές εκπτώσεις 

λόγω επένδυσης, δεν ασχολείται µε τις µεθόδους λογιστικοποίησης κατά την 

είσπραξη αυτών των επιχορηγήσεων και εκπτώσεων. Συνεπώς, ένα πρόβληµα που 

ανακύπτει είναι ο καθορισµός της λογιστικής αντιµετώπισης ορισµένων 

φορολογικών κινήτρων. 

                                           
43 Grant Thornton, «∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

(I.F.R.S.), Εξειδικευµένα Θέµατα», Αθήνα, Ιούλιος 2007. σελ.772-774. 
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Το ∆.Λ.Π. 20 ορίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις ως την ενίσχυση που παρέχεται 

από το κράτος (οποιοδήποτε κρατικό φορέα), µε τη µορφή µεταβίβασης πόρων σε 

µια επιχείρηση, ως ανταπόδοση της τήρησης ή της επικείµενης τήρησης από την 

επιχείρηση όρων που σχετίζονται µε τη λειτουργία της. Σε ορισµένες περιπτώσεις, 

η φύση του φορολογικού κινήτρου εµπίπτει στον ορισµό µιας κρατικής 

επιχορήγησης. Εντούτοις, οποιαδήποτε µορφή υποστήριξης παρέχεται στην 

επιχείρηση µε τη µορφή οφελών φορολογικής φύσεως (π.χ. φορολογικές 

απαλλαγές, πρόσθετες αποσβέσεις, µειωµένοι φορολογικοί συντελεστές κ.λπ.), δεν 

εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 20. 

Ιδιαίτερη δυσκολία στην αντιµετώπιση των φορολογικών κινήτρων έχει ο 

χειρισµός των εκπτώσεων φόρων λόγω επενδύσεων διότι τέτοιες εκπτώσεις φόρων 

δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής των ∆.Λ.Π. 12 και ∆.Λ.Π. 20 και δεν 

καθορίζονται στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), 

οπότε είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. Η ουσία της παροχής των εκπτώσεων 

αυτών θα πρέπει να αξιολογηθεί µε προσοχή και να µη βασιστεί αυστηρά στην 

ορολογία που χρησιµοποιείται στη φορολογική νοµοθεσία. Για παράδειγµα, µια 

φορολογική έκπτωση ή επιχορήγηση, σύµφωνα µε την εκάστοτε φορολογική 

νοµοθεσία, µπορεί να αναφέρεται ως έκπτωση λόγω επένδυσης, ενώ ουσιαστικά η 

έκπτωση αυτή αποτελεί απλά µέρος της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου του 

ενεργητικού. 

Ορισµένες άλλες επιχορηγήσεις ή εκπτώσεις φόρων από επενδύσεις είναι, ή 

µπορεί να είναι, ανακτήσιµες µε µετρητά ή µε κάποιο άλλο τρόπο (δεν ισχύει στην 

περίπτωση του Ν.3299/2004). Προφανώς εδώ, δε µιλάµε για φορολογικές 

εκπτώσεις, οπότε σε αυτή την περίπτωση δύνανται να εφαρµοστούν οι διατάξεις 

του ∆.Λ.Π. 20. Άλλες περιπτώσεις όπου οι εκπτώσεις φόρου δεν εντάσσονται στο 

πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 12 προκύπτουν όταν η επιχείρηση: 

� Λαµβάνει πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις για τη διατήρηση ενός 

συγκεκριµένου ύψους λειτουργικών δραστηριοτήτων σε ένα 

συγκεκριµένο βιοµηχανικό τοµέα, περιοχή ή µε έναν καθορισµένο 

αριθµό υπαλλήλων ή 

� Λαµβάνει µια ενισχυµένη έκπτωση για τα έξοδα ενός συγκεκριµένου 

στοιχείου ενεργητικού ή ενός προγράµµατος ή δραστηριότητας.   

Συµπεραίνουµε ότι, θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά οι ιδιαίτερες συνθήκες 

ώστε να προκρίνεται η εφαρµογή του ενός ή του άλλου Προτύπου. Σε κάθε 

περίπτωση µια έκπτωση φόρου από επενδύσεις αναγνωρίζεται µόνο στην περίοδο 

στην οποία µειώνει το φόρο έξοδο. Όποια µέθοδος και αν χρησιµοποιείται θα 

πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στις Σηµειώσεις, η γνωστοποίηση των κρίσεων της 

∆ιοίκησης, κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών της επιχείρησης.  
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Ύστερα από όλη την ανάλυση που προηγήθηκε, θα επιχειρήσουµε σε αυτό το 

σηµείο να δώσουµε ένα παράδειγµα χειρισµού του είδους ενίσχυσης της 

«φορολογικής απαλλαγής» σε µια σχετικά απλοποιηµένη περίπτωση και κάνοντας 

τις ανάλογες υποθέσεις. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1 

Έστω µια επιχείρηση, κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2009, πραγµατοποιεί 

παραγωγική επένδυση για την οποία, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον 

Αναπτυξιακό Νόµο, δικαιούται φορολογικής απαλλαγής ύψους €100.000. Ο 

τρόπος µε τον οποίο θα χειριστούµε λογιστικά αυτή την Κρατική Επιχορήγηση, 

αιτιολογείται µε βάση το εξής σκεπτικό: Η επιχείρηση, µειώνοντας το φόρο 

εισοδήµατος, ουσιαστικά απαιτεί ένα ποσό το οποίο θα µπορούσε να είχε εισπράξει 

αν επέλεγε κάποιο άλλο είδος ενίσχυσης (π.χ. δωρεάν άµεση επιχορήγηση). ∆εν 

είναι ότι πληρώνει σήµερα ένα µεγαλύτερο ποσό φόρου, λόγω διαφοράς 

λογιστικής και φορολογικής βάσης, το οποίο απαιτεί να συµψηφίσει αργότερα. Επί 

της ουσίας όµως, και η ουσία είναι πάνω από τον τύπο, πρόκειται για ανάλογη 

απαίτηση. 

Η πρώτη εγγραφή θα διενεργηθεί µε την πραγµατοποίηση της επένδυσης από 

την πλευρά της επιχείρησης και την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας, 

οπότε και η επιχείρηση τεκµηριώνει το δικαίωµά της να υπαχθεί στην ενίσχυση της 

φορολογικής απαλλαγής. 

 

1η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλη του 2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΕ: 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 (ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ) 

€100.000 

 

 

 

 

 

€100.000 

 

 

Αιτιολογία: Αναγνώριση Κρατικής Επιχορήγησης   

 

Ας υποθέσουµε ότι η επιχείρηση στη χρήση 2009 πραγµατοποίησε κέρδη στα 

οποία αναλογεί φόρος εισοδήµατος €175.000. Το ποσό αυτό του φόρου 

παρακολουθείται στην πίστωση του 54.08.ΧΧΧ, από τον οποίο στο τέλος της 

χρήσης θα µεταφερθεί στον 88.08 «Φόρος Εισοδήµατος». Στην περίπτωσή µας 

όµως υπάρχει το ποσό του αναβαλλόµενου εισοδήµατος το οποίο θα συµψηφίσει 

εν µέρει αυτή την υποχρέωση. Η εγγραφή θα έχει ως εξής: 
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2η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλη του 2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

88.08 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ) 

ΣΕ: 

54.08.ΧΧΧ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

€75.000 

€100.000 

 

 

 

 

 

€175.000 

 

Αιτιολογία: Συμψηφισμός Φόρου Εισοδήματος με την 

Κρατική Επιχορήγηση 

  

  

Τέλος, αφού χρησιµοποιήσαµε την Κρατική Επιχορήγηση, θα πρέπει να δείξουµε 

ότι δεν απαιτείται πλέον αυτό το ποσό: 

 

3η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλη του 2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

54.08.ΧΧΧ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

ΣΕ: 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

€100.000 

 

 

 

 

 

€100.000 

 

 

Αιτιολογία: Διαγραφή της Απαίτησης   

 

Μετά τις παραπάνω εγγραφές οι λογαριασµοί «αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση» και «έσοδα επόµενων χρήσεων» έχουν κλείσει. Ο φόρος εισοδήµατος  

(λογαριασµός 88.08) είναι χρεωµένος µε €75.000 και στη συνέχεια θα πιστωθεί µε 

αυτό το ποσό (µαζί µε άλλους λογαριασµούς) εις βάρος του λογαριασµού 88.99 

«αποτελέσµατος προς διάθεση». 

Στο παράδειγµά µας υποθέσαµε ότι τα κέρδη της επιχείρησης και άρα και ο 

αναλογών φόρος εισοδήµατος, υπερκαλύπτουν το ποσό της φορολογικής 

απαλλαγής που δικαιούται η επιχείρηση. Σε περίπτωση που τα κέρδη δεν 

επαρκούν, ο Νόµος, δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να καλύψει την 

απαίτησή της για φορολογική απαλλαγή µε κέρδη επόµενων χρήσεων. Αν 

υποθέσουµε, λοιπόν, ότι µε βάση τα κέρδη του 2009 η επιχείρηση είχε φορολογική 

υποχρέωση €75.000 τότε οι εγγραφές θα έχουν ως εξής: 

 

1η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλη του 2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
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ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΕ: 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 (ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ) 

€100.000 

 

 

 

 

 

€100.000 

 

 

Αιτιολογία: Αναγνώριση Κρατικής Επιχορήγησης   

 

Η πρώτη εγγραφή είναι η ίδια όπως και παραπάνω. 

    

2η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλη του 2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ) 

ΣΕ: 

54.08.ΧΧΧ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

€75.000 

 

 

 

 

 

€75.000 

 

 

Αιτιολογία: Συμψηφισμός Φόρου Εισοδήματος με την 

Κρατική Επιχορήγηση 

  

 

Στη δεύτερη εγγραφή συµψηφίζεται ένα µέρος του αναβαλλόµενου 

εισοδήµατος, ενώ στην πίστωση του λογαριασµού αυτού παραµένουν άλλες 

€25.000 για να συµψηφίσουν φορολογικές υποχρεώσεις επόµενων χρήσεων. 

  

3η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλη του 2009) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

54.08.ΧΧΧ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

ΣΕ: 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

€75.000 

 

 

 

 

 

€75.000 

 

 

Αιτιολογία: Διαγραφή της Απαίτησης   

 

Η τρίτη εγγραφή, στη βάση του διπλογραφικού συστήµατος, δείχνει και αυτή µε 

τη σειρά της, αυτήν ακριβώς την απαίτηση της επιχείρησης (€25.000) από την 

αναβαλλόµενη φορολογία. 
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8 Εµπειρική Αξιολόγηση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων ως προς τις 

Κρατικές Επιχορηγήσεις 

 

Το ζήτηµα των κρατικών επιχορηγήσεων, όπως άλλωστε συµβαίνει µε πολλά 

πράγµατα, έχει τρεις χρονικές διαστάσεις: παρελθόν, παρόν και µέλλον. Τα 

πράγµατα, και αυτό αποδεικνύεται και στην πράξη, είναι πιο απλά ως προς το 

παρόν και το µέλλον. Οι επιχειρήσεις θα µελετήσουν τις απαιτήσεις του 

καινούργιου νοµοθετικού (ευρωπαϊκού) πλαισίου και θα προσπαθήσουν από εδώ 

και πέρα να το εφαρµόσουν. Οι περισσότερες ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις 

εφαρµόζουν στις Οικονοµικές τους Καταστάσεις τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 20 και οι 

Γνωστοποιήσεις αυτών των πληροφοριών θεωρούνται ικανοποιητικές. Υπάρχει, 

όµως, ένα µεγάλο ζήτηµα ως προς την τρίτη χρονική διάσταση που αφορά τους 

λογιστικούς χειρισµούς του παρελθόντος, οι προεκτάσεις του οποίου «αγγίζουν» 

και το παρόν και πιθανότατα και το µέλλον. Παρόλο που έχει προβλεφθεί σχετικό 

πρότυπο για την αντιµετώπιση παρελθόντων γεγονότων, το ∆.Λ.Π. 8 που 

αναλύθηκε διεξοδικά στην εργασία µας, τα πράγµατα στην πράξη είναι αρκετά 

πολύπλοκα.  

Θυµίζουµε εδώ ότι, σε παλαιότερους αναπτυξιακούς Νόµους και στον σηµερινό 

(3299/04), τα ποσά των επιχορηγήσεων µεταφέρονται σε λογαριασµούς 

αφορολόγητων αποθεµατικών στα Ίδια Κεφάλαια των επιχειρήσεων. Στους 

παλαιότερους Νόµους προβλέπονταν η τµηµατική µεταφορά αυτών των 

αποθεµατικών στα Αποτελέσµατα. Στον τελευταίο Αναπτυξιακό Νόµο η µεταφορά 

αυτή δεν προβλέπεται. Η επιχείρηση σχηµατίζει το αφορολόγητο αποθεµατικό, το 

οποίο παραµένει ανέπαφο στα Ίδια Κεφάλαια της επιχείρησης. Σήµερα εποµένως, 

οι επιχειρήσεις εµφανίζουν στις Οικονοµικές τους Καταστάσεις αυτά τα 

αποθεµατικά τα οποία, όπως προέκυψε από την εµπειρική αξιολόγηση που 

πραγµατοποιήσαµε σε εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, αποτελούν 

σηµαντικό µέρος των Ιδίων Κεφαλαίων τους. Σε πολλές περιπτώσεις, µάλιστα, 

αποτελούν το σηµαντικότερο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων.  

Ένα αρκετά σοβαρό θέµα σε σχέση µε τα αφορολόγητα αποθεµατικά, ανέκυψε 

για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις κατά τα οικονοµικά έτη 2004 και 2005. 

Περισσότερες από 4.000 µικρές, µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις είχαν 

υπαγάγει παραγωγικές τους επενδύσεις στα πλαίσια των άρθρων 2 και 3 του 

Νόµου 3220/04. Πρόκειται για τον προηγούµενο Αναπτυξιακό Νόµο, πριν τον 
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3299/04, που είχε καταργηθεί αµέσως µετά τη θέση του σε ισχύ, διότι οι διατάξεις 

του περί αφορολόγητων αποθεµατικών είχαν κριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως 

παράνοµη κρατική ενίσχυση.  

Ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή για να κατανοήσουµε καλύτερα το πολύ 

σοβαρό αυτό θέµα που απασχόλησε και συνεχίζει και σήµερα να απασχολεί την 

ελληνική επιχειρηµατική δραστηριότητα. Αρχικά, τον Οκτώβριο του 2005, η 

Κοµισιόν είχε κρίνει ως παράνοµες τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του τότε 

αναπτυξιακού Νόµου 3220/04 ζητώντας την αναστολή του συγκεκριµένου Νόµου 

και την αναδροµική φορολόγηση των αποθεµατικών που είχαν τότε σχηµατιστεί. 

Για τις περισσότερες (κυρίως µικρές και µεσαίες) επιχειρήσεις, η Κοµισιόν είχε 

δώσει λύση σε αυτό το θέµα στα µέσα του 2006, αποδεχόµενη ως «συµβατική 

κρατική ενίσχυση» τις επιχορηγήσεις που είχαν λάβει οι επιχειρήσεις αυτές.  

Έτσι µε τροπολογία που είχε καταθέσει τότε το Υπουργείο Οικονοµικών και η 

οποία είχε λάβει την έγκριση των Βρυξελλών οι επιχορηγήσεις που είχαν λάβει οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις είχαν τακτοποιηθεί ως ακολούθως: Οι επιχορηγήσεις 

µέχρι €100.000 εντάχθηκαν στα πλαίσια του κανονισµού της Ε.Ε. για τις 

ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας44. Οι επιχορηγήσεις από €100.000 και πάνω 

ταξινοµήθηκαν στα πλαίσια άλλων Αναπτυξιακών Νόµων και Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Για κάποιες µεγάλες (κυρίως εισηγµένες) 

επιχειρήσεις τα πράγµατα ήταν διαφορετικά. Οι επιχορηγήσεις των επιχειρήσεων 

αυτών είχαν θεωρηθεί τότε παράνοµες χωρίς να µπορούν να ενταχθούν σε κανένα 

αποδεκτό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νοµοθετικό πλαίσιο. Υπήρχε, εποµένως τότε 

(µέσα του 2006), µεγάλη πιθανότητα οι επιχειρήσεις αυτές να κληθούν να 

επιστρέψουν και µάλιστα εντόκως τη ληφθείσα κρατική επιχορήγηση. 

Σε αυτό το σηµείο, και µετά από διερεύνηση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

των εισηγµένων ελληνικών επιχειρήσεων που εµπλέκονται στο εν λόγο ζήτηµα, 

έχουµε να κάνουµε την εξής παρατήρηση: Κατά την προαναφερθείσα περίοδο 

(µέσα του 2006) οι εισηγµένες επιχειρήσεις εφάρµοζαν ήδη τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Σύµφωνα µε αυτά, και από τη στιγµή που υπήρχε αρκετά σηµαντική 

πιθανότητα να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις στην επιστροφή των επιχορηγήσεων 

που είχαν λάβει, θα έπρεπε να σχηµατίσουν Προβλέψεις και να επιβαρύνουν τα 

Αποτελέσµατα εκείνης της χρήσης µε ένα εύλογο ποσό. Κάποιες επιχειρήσεις 

σχηµάτισαν όντως αυτές τις Προβλέψεις, ενώ άλλες όχι. Κατά την άποψή µας, και 

λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του σχετικού προτύπου (∆.Λ.Π. 37), όλες οι 

                                           
44 Κανονισµός ΕΚ 69/2001 της Επιτροπής ΕΕ L 10, 13.1.2001, ενισχύσεις 

ήσσονος σηµασίας 
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επιχειρήσεις που ανέµεναν τις αποφάσεις της Κοµισιόν έπρεπε να σχηµατίσουν 

τότε τις απαραίτητες Προβλέψεις. 

Τελικά, το ζήτηµα των αφορολόγητων αποθεµατικών λύθηκε και για τις µεγάλες 

επιχειρήσεις µε το Νόµο 3614/0745. Ο Νόµος αυτός µεταξύ άλλων αναφέρει στο 

άρθρο 47 τα εξής: «…….Το ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων που είχε 

σχηµατιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν.3220/04 κατά τα 

οικονοµικά έτη 2004 και 2005, συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του 

άρθρου 87 της συνθήκης της Ε.Κ. και φορολογείται µε τους συντελεστές 

φορολογίας εισοδήµατος που ίσχυαν κατά τα έτη σχηµατισµού του. Το ύψος της 

ενίσχυσης ανέρχεται στο ισόποσο του φόρου εισοδήµατος από το οποίο 

απαλλάχθηκε η επιχείρηση που προέβη στο σχηµατισµό του ειδικού αφορολόγητου 

αποθεµατικού µε σκοπό την πραγµατοποίηση επενδύσεων σύµφωνα µε τους όρους 

των ως άνω διατάξεων. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου: 

• Οι επιχειρήσεις οι οποίες λόγω σχηµατισµού του αφορολόγητου 

αποθεµατικού έχουν τύχει απαλλαγής ενίσχυσης µέχρι του ποσού των 

€100.000 για καθένα από τα οικονοµικά έτη 2004 και 2005 

(Κανονισµός ΕΚ 69/2001 της Επιτροπής ΕΕ L 10, 13.1.2001, 

ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας). 

• Οι επιχειρήσεις που έχουν τύχει απαλλαγής ενίσχυσης για ποσό φόρου 

εισοδήµατος άνω των €100.000 και πραγµατοποίησαν δαπάνες οι 

οποίες εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

o Στις διατάξεις των παλαιότερων Αναπτυξιακών Νόµων 2601/98 

και 3299/04 

o Στις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις 

περιφερειακού χαρακτήρα (ΕΕ C74, 10, 3.1.1998)46 ή το 

πολυτοµεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς 

µεγάλα επενδυτικά σχέδια (EE C70, 19.3.2002)47 

o Στον κανονισµό (ΕΚ) 70/2001 της επιτροπής της 12ης 

Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 

88 της συνθήκης της ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές ή 

µεσαίες επιχειρήσεις (EE L10, 13.1.2001)48 

                                           
45 Νόµος 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», Άρθρο 47. 

46 Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (ΕΕ C74, 10, 3.1.1998) 

47Πολυτοµεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα 

επενδυτικά σχέδια (EE C70, 19.3.2002) 

48 Κρατικές ενισχύσεις προς µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις (ΕΕ L10,13.1.2001) 
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o Στον κανονισµό (ΕΚ) 68/2001 της 12.1.2001 σχετικά µε την 

εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις 

για επαγγελµατική εκπαίδευση (ΕΕ L10, 13.1.2001)49 

o Στο κοινοτικό πλαίσιο των ενισχύσεων για την έρευνα και 

ανάπτυξη (ΕΕ C45, 17.2.1946)50 εφόσον από το αφορολόγητο 

αποθεµατικό πραγµατοποιούνται επενδύσεις σε έρευνα και 

ανάπτυξη 

o Στο κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος (ΕΕ L237, 6.9.2001)51 εφόσον 

από το αφορολόγητο αποθεµατικό πραγµατοποιείται επένδυση 

για την προστασία του περιβάλλοντος 

o Στο κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στον 

τοµέα της γεωργίας (ΕΕ C232, 12.8.2000)52 εφόσον από το 

αφορολόγητο αποθεµατικό πραγµατοποιούνται επενδύσεις στον 

εν λόγο τοµέα 

o Στο κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στον 

τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (EE C229, 

14.9.2004)53 και (EE C19, 20.1.2001)54 εφόσον από το 

αφορολόγητο αποθεµατικό πραγµατοποιείται επένδυση στους 

παραπάνω δύο τοµείς 

Για τον υπολογισµό του τελικού ποσού που θα επιβαρύνει την επιχείρηση 

ακολουθείται η εξής διαδικασία: από το ποσό του σχηµατισθέντος 

αφορολόγητου αποθεµατικού αφαιρούνται οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες 

που εµπίπτουν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις και το προκύπτον υπόλοιπο 

υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος µε βάση το συντελεστή που ίσχυε, κατά 

το οικονοµικό έτος, από τα κέρδη του οποίου σχηµατίσθηκε το αποθεµατικό.  

Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, δόθηκε η δυνατότητα στις ελληνικές 

εισηγµένες επιχειρήσεις να ταξινοµήσουν κάτω από άλλους λογαριασµούς τα 

σχηµατισθέντα αφορολόγητα αποθεµατικά. Η εµπειρική αξιολόγηση που 

πραγµατοποιήσαµε στις Οικονοµικές Καταστάσεις αυτών των επιχειρήσεων 

                                           
49 Κρατικές ενισχύσεις για την επαγγελµατική εκπαίδευση (ΕΕ L10, 13.1.2001) 

50 Κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη (ΕΕ C45, 17.2.1996) 

51Κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (ΕΕ L237, 

6.9.2001) 

52 Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας (ΕΕ C232, 12.8.2000) 

53 Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της αλιείας (EE C229, 14.9.2004) 

54 Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας (EE C19, 20.1.2001) 
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έδειξε, όπως άλλωστε ήταν αναµενόµενο, ότι εκµεταλλεύθηκαν τη δυνατότητα 

που τους έδωσε το ελληνικό κράτος να απαλλάξουν της φορολογίας τα 

αποθεµατικά τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις η απαλλαγή αυτή αφορούσε 

το σύνολο των αποθεµατικών, ενώ σε κάποιες άλλες παρέµεινε, ένα µικρό 

σχετικά, υπόλοιπο στο λογαριασµό των αφορολόγητων αποθεµατικών προς 

φορολόγηση. Αντιλαµβάνεται κανείς πόσο µεγαλύτερα θα ήταν τα ποσά προς 

φορολόγηση, αυτών των επιχειρήσεων, αν δεν ψηφιζόταν ο Νόµος 3614/07. 

Οι επιχειρήσεις που είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης 2006 µε 

Προβλέψεις για τα αµφισβητούµενα, τότε, αφορολόγητα αποθεµατικά, 

συµψήφισαν αυτές τις προβλέψεις κατά τη χρήση του 2007 µετά τη θέση σε 

ισχύ του Ν.3614/07. Επιπρόσθετα, κατά την εµπειρική µας έρευνα, 

εντοπίσαµε περιπτώσεις επιχειρήσεων που διεκδικούν από το ελληνικό 

δηµόσιο τους φόρους που κατέβαλλαν µετά την ψήφιση του Ν.3614/07 για 

αφορολόγητα αποθεµατικά που δεν κατάφεραν να ταξινοµήσουν σε άλλους 

λογαριασµούς.  

Το αιτιολογικό αυτών των διεκδικήσεων, όπως αυτό αναφέρεται στις 

Σηµειώσεις των επιχειρήσεων, είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτές σχηµάτισαν τα 

αφορολόγητα αποθεµατικά, νοµίµως,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του σε ισχύ, 

εκείνη την περίοδο, Αναπτυξιακού Νόµου (3220/04) και είναι άδικο να 

πληρώσουν οποιοδήποτε ποσό φόρου. Το νοµικό έρεισµα αυτής της 

διεκδίκησης έγκειται στο ότι ο νόµος γενικά απαγορεύει την αναδροµική 

εφαρµογή δυσµενούς διάταξης. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν «κινηθεί» 

δικαστικά και το ζήτηµα εκκρεµεί. ∆ιευκρινίζουµε ότι οι επιχειρήσεις αυτές 

έχουν κανονικά καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο και δεν έχουν σχηµατίσει 

στις Οικονοµικές τους Καταστάσεις καµία φορολογική απαίτηση για τα 

διεκδικούµενα ποσά. 

Ένα άλλο, πολύ σηµαντικό κατά την άποψή µας, ζήτηµα προς διερεύνηση 

έχει επίσης να κάνει µε τα αφορολόγητα αποθεµατικά. Όπως έχουµε αναφέρει 

και σε άλλη θέση και όπως επιβεβαιώνεται και από την διερεύνηση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων των ελληνικών (εισηγµένων) επιχειρήσεων, έχουν 

συσσωρευτεί στα Ίδια Κεφάλαια τους πολύ σηµαντικά ποσά αφορολόγητων 

αποθεµατικών ειδικών διατάξεων Νόµων. Από την εξέταση του θέµατος των 

κρατικών επιχορηγήσεων σε θεωρητικό επίπεδο και την αξιολόγηση τους σε 

εµπειρικό επίπεδο, εντοπίζουµε ορισµένα «θολά» σηµεία. 

Οι ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις, από την 1.1.2005 εφαρµόζουν 

υποχρεωτικά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Σύµφωνα µε αυτά, οι κρατικές 

επιχορηγήσεις αντιµετωπίζονται ως Υποχρεώσεις και όχι ως Ίδια Κεφάλαια. 

Εποµένως, δεν τίθεται πλέον θέµα µεταφοράς (από τα κέρδη της χρήσης) 
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οποιουδήποτε ποσού σε λογαριασµό αποθεµατικού (ειδικού, αφορολόγητου 

κ.λπ.). Η µελέτη των Οικονοµικών Καταστάσεων (σε συνδυασµό πάντα µε τις 

Σηµειώσεις) έδειξε ότι υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που «έστειλαν», 

µεταγενέστερα από το 2005, ποσά σε λογαριασµούς αφορολόγητων 

αποθεµατικών. Αλήθεια ….πώς νοµιµοποιείται ο σχηµατισµός αυτών των 

αφορολόγητων αποθεµατικών από τη στιγµή που δεν προβλέπεται σε καµία 

περίπτωση από το σχετικό πρότυπο (∆.Λ.Π. 20); Οι επιχειρήσεις, στις 

Σηµειώσεις τους, προβαίνουν σε µια λιτή αναφορά ότι τα εν λόγω 

αφορολόγητα αποθεµατικά, σχηµατίζονται µε βάση τις διατάξεις της ελληνικής 

νοµοθεσίας και η επιχείρηση δεν αναγνωρίζει φορολογικές υποχρεώσεις, παρά 

µόνο όταν προτίθεται να τα διανείµει ή κεφαλαιοποιήσει. Ουσιαστικά οι 

ελληνικές επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους, χρησιµοποιούν κατά το δοκούν 

τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας και των προτύπων. 

Επίσης, ζήτηµα προς διερεύνηση αποτελεί και η αναµόρφωση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων των επιχειρήσεων. Στο πέµπτο κεφάλαιο, στην 

ενότητα 5.8. της εργασίας µας αναφερθήκαµε στο ∆.Λ.Π. 8 που ρυθµίζει 

ζητήµατα µεταβολών που επηρεάζουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις, όχι µόνο 

ως προς το παρόν και το µέλλον, αλλά και ως προς το παρελθόν. Όπως 

γνωρίζουµε, αναµόρφωση παλαιότερων (εγκεκριµένων από το ∆.Σ.) 

οικονοµικών καταστάσεων δεν προβλέπεται σε καµία περίπτωση από την 

ελληνική νοµοθεσία. Στο Ε.Γ.Λ.Σ έχει προβλεφθεί ο λογαριασµός 82 που 

αντιµετωπίζει στο παρόν οτιδήποτε αφορά στο παρελθόν. Το ∆.Λ.Π. 8 όµως 

προβλέπει κάποιες περιπτώσεις όπου επιβάλλεται η αναµόρφωση ορισµένων 

κονδυλίων. ∆ιερωτόµαστε λοιπόν, κατά τη µετάβαση (την 1.1.2005) από την 

ελληνική νοµοθεσία στα ∆.Λ.Π., µήπως θα έπρεπε οι Οικονοµικές Καταστάσεις 

να αναµορφωθούν ως προς τους λογαριασµούς των αφορολόγητων 

αποθεµατικών; Και αν δεν τίθεται θέµα αναµόρφωσης των Οικονοµικών 

Καταστάσεων ως προς το παρελθόν, µήπως πρέπει αυτό να γίνει κάποια 

στιγµή για το παρόν και ως εκ τούτου και για το µέλλον;  

∆ιερευνώντας, κανείς, τις Οικονοµικές Καταστάσεις των ελληνικών 

εισηγµένων επιχειρήσεων αντιλαµβάνεται τις επιπτώσεις που θα είχε η 

µεταφορά τόσο σηµαντικών κονδυλίων, από την Καθαρή Θέση στις 

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Όλα τα παραπάνω θέµατα που αναπτύξαµε, 

έχουν τεράστιες προεκτάσεις και η αντιµετώπισή τους είναι ένα πολύ κρίσιµο 

ζήτηµα για τους ιθύνοντες της ελληνικής οικονοµίας.               
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9 Συµπερασµατικά Σχόλια - Επίλογος 
 

Γενικά, πρέπει να πούµε ότι το θέµα των Επιχορηγήσεων είναι πολύ σηµαντικό, 

καθώς «αγγίζει» τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων. ∆ε θα 

ήµασταν υπερβολικοί αν λέγαµε ότι όλοι οι επιτηδευµατίες στην Ελλάδα, από 

ελεύθερους επαγγελµατίες, µικρές προσωπικές επιχειρήσεις µέχρι µεγάλες 

εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ανώνυµες εταιρίες, έχουν κάποια στιγµή 

πραγµατοποιήσει κάποια επένδυση µε τη συνδροµή του ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που επιλέξαµε να ασχοληθούµε µε το εν λόγω 

θέµα στην παρούσα εργασία. 

Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν µελετώντας το θέµα των κρατικών 

επιχορηγήσεων στην Ελλάδα, είναι πάρα πολλά. Ένα πρώτο σχόλιο που µπορούµε 

να κάνουµε είναι ότι υπάρχει σήµερα ένα αρκετά ικανοποιητικό νοµοθετικό πλαίσιο 

που καλύπτει τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Ο Αναπτυξιακός νόµος στη σηµερινή 

του µορφή προβλέπει τέσσερα διαφορετικά είδη ενισχύσεων που παρέχονται για 

µια σειρά από επενδυτικές δαπάνες µε προσανατολισµό στην τεχνολογία, την 

καινοτοµία και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα λέγαµε ότι πρόκειται για 

έναν επενδυτικό νόµο προσαρµοσµένο πολύ καλά στο σύγχρονο ευρωπαϊκό 

οικονοµικό περιβάλλον και στις απαιτήσεις του.    

Εµείς βέβαια, στην εργασία µας, δεν προσεγγίσαµε το θέµα των επιχορηγήσεων 

ως προς τα γενικά του χαρακτηριστικά και τους επιδιωκόµενους στόχους του, αλλά 

συγκεκριµένα ως προς τους λογιστικούς χειρισµούς που προβλέπονται σε κάθε 

περίπτωση. Το ζήτηµα του λογιστικού χειρισµού των κρατικών επιχορηγήσεων 

κρίνεται πολύ σηµαντικό, καθώς µπορεί να επηρεάσει τη χρηµατοοικονοµική θέση 

των επιχειρήσεων. Από την εµπειρική προσέγγιση που πραγµατοποιήθηκε στην 

ελληνική επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι διαφοροποιήσεις που δηµιουργούνται 

είναι πραγµατικά εντυπωσιακές. Είναι περιττό να πούµε πόσο σηµαντικό είναι το 

ζήτηµα των διαφοροποιήσεων αυτών, τη στιγµή που τα τελευταία χρόνια η 

κοινότητα των λογιστών σε ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο, έχει 

επικεντρωθεί σε µια προσπάθεια εξοµάλυνσης όλων των διαφορών στους 

λογιστικούς χειρισµούς των επιµέρους χωρών. 

Στην παρούσα εργασία αναλύσαµε διεξοδικά το θέµα των επιχορηγήσεων. 

Εξηγήσαµε επαρκώς το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο και το συγκρίναµε µε το 

ευρωπαϊκό. Από τη σύγκριση προέκυψε το συµπέρασµα ότι σε κάποιες περιπτώσεις 

η λογιστική αντιµετώπιση είναι παρόµοια και δεν δηµιουργεί προβλήµατα στην 
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πράξη. Αυτό, για παράδειγµα, συµβαίνει στις περιπτώσεις της «δωρεάν άµεσης 

επιχορήγησης» και της «επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης 

απασχόλησης». Αυτές οι µορφές ενίσχυσης προβλέπονται σε διεθνές επίπεδο και  

γι’ αυτό είναι σχετικά εύκολη η λογιστική αντιµετώπιση τους. Πρέπει να 

διευκρινίσουµε εδώ ότι όταν µιλάµε για την αντιµετώπισή τους αναφερόµαστε στο 

µέλλον, διότι το τί συνέβαινε στο παρελθόν είναι ένα ζήτηµα, που όπως εξηγήσαµε 

και στο προηγούµενο κεφάλαιο, επηρεάζει το µέλλον και πρέπει να αντιµετωπιστεί 

µε ιδιαίτερο τρόπο. 

Αναφερόµενοι στα παραπάνω δύο είδη ενίσχυσης, όπως είδαµε, µε βάση την 

ελληνική νοµοθεσία, αυτά αντιµετωπίζονται µέσω των Ιδίων Κεφαλαίων. Το ποσό, 

δηλαδή, της επιχορήγησης αυξάνει την Καθαρή Θέση της επιχείρησης. Σύµφωνα 

µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία (δηλαδή τα ∆.Λ.Π.), η αντίστοιχη επιχείρηση έχει τη 

δυνατότητα να επιχορηγηθεί µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, είτε δηλαδή µε την 

απευθείας είσπραξη ενός χρηµατικού ποσού, είτε µε την κάλυψη ενός µέρους των 

εξόδων µισθοδοσίας της από το ∆ηµόσιο. Η διαφορά όµως, εδώ, είναι ότι θα πρέπει 

να αντιµετωπίσει την εν λόγω επιχορήγηση ως Υποχρέωση και όχι ως Ίδια 

Κεφάλαια. Αντιλαµβάνεται κανείς πόσο διαφοροποιεί αυτό τη χρηµατοοικονοµική 

θέση της επιχείρησης. Από τη στιγµή όµως που θα υιοθετήσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, θα αντιµετωπίζει τις επιχορηγήσεις σύµφωνα µε αυτά, ανεξάρτητα από 

το αν ωφελείται ή όχι από την υιοθέτηση τους.  

Είδαµε ότι  η λογιστική αντιµετώπιση µε βάση τα ∆.Λ.Π. µπορεί να γίνει µε δύο 

τρόπους: Με τον ένα τρόπο η επιχορήγηση καταχωρείται αρχικά στο σύνολό της 

ως Υποχρέωση και µεταφέρεται κάθε φορά ένα µέρος της, ως έσοδο, στα 

Αποτελέσµατα της χρήσης. Το ύψος αυτού του εσόδου εξαρτάται από το έξοδο που 

κάθε φορά καλύπτει. Στην περίπτωση, δηλαδή, που η επιχορήγηση αφορά σε 

κάποιο πάγιο, το ποσοστό απόσβεσης του παγίου αποτελεί έναν καλό τρόπο για να 

υπολογιστεί το αντίστοιχο µέρος της επιχορήγησης που ως έσοδο πρέπει να 

µεταφερθεί στα Αποτελέσµατα της Χρήσης. Στην περίπτωση που η επιχορήγηση 

αφορά στην κάλυψη µέρους ενός εξόδου, το ποσοστό ανάλωσης του εν λόγω 

εξόδου µέσα στη χρήση, αποτελεί έναν καλό τρόπο υπολογισµού του εσόδου που 

πρέπει να µεταφερθεί στα Αποτελέσµατα.  

Στην πράξη, η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων 

αντιµετωπίζει πλέον µε αυτόν τον τρόπο τις επιχορηγήσεις. Κυρίως, αναφερόµαστε 

στις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις που από το 2005 εφαρµόζουν 

υποχρεωτικά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Στις Οικονοµικές τους Καταστάσεις 

µπορεί κανείς εύκολα να εντοπίσει τα σχετικά ποσά. Υπάρχει αρκετά ικανοποιητική 

ανάλυση του ύψους των επιχορηγήσεων στην αρχή και στο τέλος της χρήσης, 

τυχόν προσθήκες κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το µέρος της 
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επιχορήγησης που µεταφέρεται ως έσοδο στα αποτελέσµατα χρήσης. Στις 

Σηµειώσεις αυτών των επιχειρήσεων αναφέρεται ότι η µεταφορά των 

επιχορηγήσεων στα αποτελέσµατα (π.χ. στην περίπτωση των παγίων) γίνεται µε 

βάση τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου, ό,τι δηλαδή προβλέπεται και από 

τα πρότυπα. Βέβαια, από τις Σηµειώσεις αυτών των επιχειρήσεων δεν µπορεί 

κανείς να επαληθεύσει κατά πόσο οι επιχορηγήσεις αποσβένονται σύµφωνα µε 

τους συντελεστές των επιχορηγούµενων παγίων, καθώς δεν προκύπτει ποια 

ακριβώς πάγια έχουν επιχορηγηθεί και σε ποιο ποσοστό.   

Τα πρότυπα προβλέπουν και ένα δεύτερο τρόπο λογιστικού χειρισµού των 

επιχορηγήσεων. Σύµφωνα µε αυτόν, η επιχορήγηση αφαιρείται από την αξία 

κτήσης του παγίου (όταν πρόκειται για επιχορήγηση παγίου) ή µειώνει το ύψος 

του εξόδου (όταν πρόκειται για επιχορήγηση εξόδου). Στο κεφάλαιο 5 στις 

ενότητες 5.6 και 5.7, είχαµε καλύψει διεξοδικά µε παραδείγµατα το εν λόγω 

ζήτηµα και είχαµε διαπιστώσει στην πράξη ότι το αποτέλεσµα παραµένει το ίδιο, 

οποιοδήποτε τρόπο λογιστικής αντιµετώπισης και αν επιλέξει η επιχείρηση. Η 

διαφορά εντοπίζεται µόνο ως προς το ύψος των κονδυλίων και την ποιότητα της 

τελικής πληροφόρησης των επενδυτών.  

Στην πράξη ελάχιστες επιχειρήσεις εφαρµόζουν αυτή τη µέθοδο. Κατά την 

άποψή µας, η µέθοδος αυτή έχει µειονεκτήµατα και ορθά πράττουν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις που δεν την εφαρµόζουν (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων). Τα 

µειονεκτήµατα είναι προφανή: Στην περίπτωση της επιχορήγησης εξόδων, 

επιτρέπει η µέθοδος αυτή ουσιαστικά το συµψηφισµό εσόδων-εξόδων, κάτι που 

όµως έρχεται σε αντίθεση µε τη φιλοσοφία των λογιστικών προτύπων, τόσο των 

ελληνικών όσο και των διεθνών. Στην περίπτωση της επιχορήγησης παγίων, 

επιτρέπει την εµφάνιση, στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, ενός 

παγίου σε µια αξία κτήσης που δεν έχει σχέση µε την πραγµατικότητα. Υπάρχει µια 

πραγµατική (εύλογη) αξία για κάθε πάγιο και κατά την άποψή µας, η εµφάνιση 

ενός οποιουδήποτε παγίου σε µια αυθαίρετη αξία στα πλαίσια της εξυπηρέτησης 

απλά και µόνο µιας λογιστικής τεχνικής, αποτελεί µη αποδεκτή διαστρέβλωση της 

πραγµατικότητας. Άλλωστε, η λογιστική αυτή τεχνική που επιτρέπεται από το 

∆.Λ.Π. 20, έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις διατάξεις ενός άλλου Προτύπου (του 

∆.Λ.Π. 16) όπου επιβάλλεται η εµφάνιση των παγίων στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

των επιχειρήσεων στην ακριβοδίκαιη (εύλογη) αξία τους. 
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Μια λύση στο εν λόγω ζήτηµα προτείνεται από τον ∆ηµήτρη Ντζανάτο55. Με τη 

λήψη της επιχορήγησης, αυτή θα µεταφέρεται αφαιρετικά στο λογαριασµό του 

παγίου. Στη συνέχεια θα γίνεται αποτίµηση των παγίων σε εύλογες αξίες. Λόγω 

του ότι η αξία του παγίου θα έχει µειωθεί σηµαντικά από την επιχορήγηση, θα 

προκύψει ένα σηµαντικά πολύ µεγαλύτερο αποθεµατικό εύλογης αξίας. ∆ηλαδή, σε 

αυτό το αποθεµατικό θα περιλαµβάνεται και η αξία της επιχορήγησης. Με αυτό τον 

τρόπο, θα έχει διορθωθεί η Καθαρή Θέση και θα υπάρχουν όλα τα θετικά στοιχεία 

τα οποία είχε η προσέγγιση που ακολουθούσαν µέχρι τώρα τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν ζητήµατα σχετικά µε τις κρατικές 

επιχορηγήσεις που συνδέονται µε άλλα νοµοθετικά πλαίσια. Αυτό ισχύει, όπως 

είδαµε, στην περίπτωση του είδους ενίσχυσης της «χρηµατοδοτικής µίσθωσης». 

Εδώ, η εφαρµοστέα νοµοθεσία ως προς τις µισθώσεις επηρεάζει ουσιωδώς τους 

λογιστικούς χειρισµούς των κρατικών επιχορηγήσεων. Γι’ αυτό, όπως 

προαναφέραµε, οι ιδιαιτερότητες από χώρα σε χώρα στη φιλοσοφία αντιµετώπισης 

ορισµένων ζητηµάτων περιπλέκει πολλές φορές τα πράγµατα. Το γεγονός λοιπόν 

ότι στην Ελλάδα το Leasing αντιµετωπίζεται µε εντελώς διαφορετικό τρόπο από 

ό,τι σε άλλες χώρες αναδεικνύει ένα «κενό» στην ελληνική νοµοθεσία περί των 

κρατικών επιχορηγήσεων. Με βάση τον επενδυτικό νόµο 3299/04, τα µισθώµατα 

στην περίπτωση του Leasing εµπίπτουν στην περίπτωση της επιχορήγησης εξόδων, 

αφού ως τέτοια καταχωρούνται στα βιβλία της επιχείρησης και καταχωρούνται ως 

έξοδα, διότι έτσι επιβάλλεται από το Ν.1665/1986 που ρυθµίζει τις χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις στην Ελλάδα.  

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όµως, θεωρούν το επιχορηγούµενο, µε Leasing, 

πάγιο ότι ανήκει στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και θα πρέπει να 

αντιµετωπίζεται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο όπως και τα υπόλοιπα πάγια. Συνεπώς, 

ο επενδυτικός νόµος όπως σήµερα ισχύει, αδυνατεί να καλύψει το εν λόγω 

ζήτηµα. Μια ελληνική επιχείρηση, δηλαδή, που εφαρµόζει τα ∆.Λ.Π. και επιθυµεί 

να υπαγάγει στα πλαίσια του Ν.3299/04 και συγκεκριµένα στο είδος ενίσχυσης της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης µια επένδυσή της, έχει ένα θέµα ως προς το λογιστικό 

χειρισµό της επιχορήγησης. Στην ενότητα 7.4. του έβδοµου κεφαλαίου δώσαµε µια 

δική µας προσέγγιση βασισµένη στις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις» που 

κατά την άποψή µας αντιµετωπίζει µε τρόπο αποτελεσµατικό το εν λόγω ζήτηµα. 

Το πρόβληµα άλλωστε, δεν εντοπίζεται στον επενδυτικό νόµο, αλλά πρωτίστως 

                                           
55 Ντζανάτος ∆ηµήτρης, «Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µε απλά λόγια και οι 

διαφορές τους από τα ελληνικά», Βιβλίο Πρώτο, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1η Έκδοση, 

Αθήνα 2008. Σελ. 258 
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στο Νόµο που αφορά τις µισθώσεις. Ο Νόµος 3299/04 «δεσµεύεται» από τις 

διατάξεις του Νόµου για τις µισθώσεις. Ο τελευταίος Νόµος πρέπει, πρώτα από όλα 

να επανεξεταστεί ως προς τη φιλοσοφία του, και να διερευνηθεί κατά πόσο αυτή 

πράγµατι βοηθά στην ανάδειξη της ουσίας των πραγµάτων και κατά συνέπεια της 

πραγµατικής χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων. 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης ή ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, αποτελούν 

εκφάνσεις της προσπάθειας για λογιστική εναρµόνιση σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο 

στόχος είναι προφανής: θα πρέπει οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων να «διαπνέονται» από την ίδια φιλοσοφία και αρχές, ούτως ώστε η 

σύγκριση των οικονοµικών στοιχείων των επιχειρήσεων να είναι εφικτή και να έχει 

νόηµα. Το σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον το απαιτεί αυτό. 

Πόσο εύκολο είναι όµως αυτό; Κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και ένα 

παρελθόν του οποίου οι προεκτάσεις εκτείνονται και στο παρόν επηρεάζοντας  

ουσιωδώς τις Οικονοµικές Καταστάσεις των επιχειρήσεων. Το µέλλον θα δείξει 

κατά πόσο εµείς οι Λογιστές θα ευτυχίσουµε να «µιλήσουµε», κάποια στιγµή, την 

ίδια γλώσσα. 
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ΝΟΜΟΣ  3299/2004 

 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α΄/ 23-12-2004 

  

ΚΙΝΗΤΡΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

 

 

 

Άρθρο 1 
Σκοπός και είδη παρεχοµένων ενισχύσεων 

Με σκοπό την ενδυνάµωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας,  την 

προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτοµίας, την προστασία του περιβάλλοντος, 

την εξοικονόµηση ενέργειας και την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης παρέχονται σε 

επενδυτικά σχέδια τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 

1. Στα υπαγόµενα στις διατάξεις του παρόντος νόµου επενδυτικά σχέδια παρέχονται τα 

ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 

(α)     Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο χρηµατικού ποσού 

για την κάλυψη τµήµατος της ενισχυόµενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. 

(β)     Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο 

τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτεται για 

την απόκτηση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού. 

(γ)     Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή 
φόρου εισοδήµατος  επί  των   µη  διανεµόµενων   κερδών  από  το  σύνολο  των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την 
πραγµατοποίηση του  επενδυτικού  σχεδίου,  µε  το  σχηµατισµό  ισόποσου   
αφορολόγητου αποθεµατικού. 

 (δ)     Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης 

που συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο, για µια διετία, τµήµατος του 

µισθολογικού κόστους των δηµιουργούµενων, εντός  της πρώτης τριετίας από την 

ολοκλήρωσή του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης.  

  

2. Τα ανωτέρω είδη ενισχύσεων, παρέχονται εναλλακτικά ως εξής: 

(α)     Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
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(β)     Φορολογική απαλλαγή 

(γ)     Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης. 

  

3. Στα ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στο άρθρο 9 µπορεί να γίνει συνδυασµός 

περισσοτέρων ενισχύσεων.  

Ως επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του παρόντος νόµου θεωρούνται οι επενδύσεις, τα 

επιχειρηµατικά σχέδια και τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

 

 

 

  

Άρθρο 2 
∆ιαίρεση της Επικράτειας - Περιοχές εφαρµογής των ενισχύσεων 

  

1. ∆ιαίρεση της Επικράτειας. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 

νόµου, η 

Επικράτεια κατανέµεται σε τρεις περιοχές ως 

εξής : 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ  Α΄.  Περιλαµβάνει  τους  Νοµούς  Αττικής  και  Θεσσαλονίκης  πλην  
των Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ) και των νησιών των Νοµών 
αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β΄. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, 
Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
(Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
(Κέρκυρας, Λευκάδας,  Κεφαλληνίας,  Ζακύνθου),  τους  Νοµούς  της 
Περιφέρειας  Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων), τους Νοµούς της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  (Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, 
Ηµαθίας, Πιερίας), τους Νοµούς της  Περιφέρειας  ∆υτικής  Μακεδονίας  
(Γρεβενών,  Κοζάνης,  Φλώρινας,  Καστοριάς) καθώς και τους Νοµούς της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, 
Ευρυτανίας). 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ΄. Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και  Θράκης  (Καβάλας,   ∆ράµας,  Ξάνθης,  Ροδόπης,   Έβρου),  
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τους  Νοµούς  της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, 
Θεσπρωτίας), τους Νοµούς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, 
Σάµου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου  (Λακωνίας,  Μεσσηνίας,  
Κορινθίας,  Αργολίδας,  Αρκαδίας)  καθώς και τους Νοµούς της Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας). 
 

  

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών η ισχύς της οποίας διαρκεί 

δύο (2) έτη από την έκδοσή της, καθορίζονται τα κράτη της αλλοδαπής και οι συγκεκριµένες 

περιοχές αυτών, για τις οποίες έχει εφαρµογή η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3, µε την 

οποία προβλέπεται η ενίσχυση της επιχορήγησης σε ορισµένα επενδυτικά σχέδια που 

πραγµατοποιούνται στα κράτη αυτά. 

Με όµοιες αποφάσεις είναι δυνατόν να καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των λοιπών 

διατάξεων του παρόντος: 

(α)     Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. 

(β)     Τα κριτήρια βαθµολόγησης. 

(γ)     Η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων. 

(δ)     Ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων. 

(ε)      Η προθεσµία ολοκλήρωσης. 

  

Άρθρο 3 
Υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια 

  

1.         Στο καθεστώς των ενισχύσεων του νόµου αυτού υπάγονται τα ακόλουθα 

επενδυτικά σχέδια, όπως αυτά προσδιορίζονται για κάθε τοµέα οικονοµικής  δραστηριότητας, 

τα οποία κατανέµονται σε πέντε (5) κατηγορίες προκειµένου να οριστούν οι παρεχόµενες 

ενισχύσεις.  

  

(α) Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τοµέα: 

(i)             Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης και θραύσης βιοµηχανικών ορυκτών και αδρανών 

υλικών - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 

(ii)           Επενδυτικά σχέδια σε µηχανικά µέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκοµιδής 

αγροτικών προϊόντων τα οποία πραγµατοποιούνται από αγροτικούς ή 

αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς, καθώς και οµάδες παραγωγών ή ενώσεις 

οµάδων παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την Κοινοτική 
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νοµοθεσία, όπως αυτά ορίζονται µε την κοινή Υπουργική απόφαση της παρ. 2(α) 

του παρόντος άρθρου  - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 

(iii)          Επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης γεωργικών ή 

κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας µη προερχόµενα 

από µεταποιητική δραστηριότητα, όπως αυτά ορίζονται µε την κοινή Υπουργική 

απόφαση της παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 

(iv)          Επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων θερµοκηπιακού τύπου και 

βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων εσταυλισµένου ή 

ηµιεσταυλισµένου τύπου και αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιέργειες) 

σύγχρονης τεχνολογίας, όπως αυτά ορίζονται µε την κοινή Υπουργική απόφαση 

της παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 

  

(β) Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τοµέα: 

(i)        Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιοµηχανικών 

ορυκτών. Επενδυτικά σχέδια λατόµευσης και αξιοποίησης µαρµάρων υπό την 

προϋπόθεση ότι περιλαµβάνουν εξοπλισµό κοπής και επεξεργασίας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1. 

(ii)           Μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 

(iii)         Επενδυτικά σχέδια στον τοµέα της µεταποίησης όπως ορίζεται στην Στατιστική 

Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας  (ΣΤΑΚΟ∆) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1. 

(iv)          Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας σε µορφή θερµού νερού ή ατµού - 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 

(v)            Επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοκαυσίµων ή στερεών καυσίµων από 

βιοµάζα, επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοµάζας από φυτά, µε σκοπό τη χρήση 

της ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 

(vi)          Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας και 

ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερµική και τη 

βιοµάζα, ανεξαρτήτως εγκατεστηµένης ισχύος επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής 

ηλεκτρισµού και θερµότητας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(vii)         Επενδυτικά σχέδια για την αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλµυρου νερού για την 

παραγωγή πόσιµου ύδατος - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 

(viii)       Επενδυτικά σχέδια για τη µετεγκατάσταση βυρσοδεψείων από τους Νοµούς 

Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών 

Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες υποδοµές και 

προβλέπεται η εγκατάστασή τους - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
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(ix)         Επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή ή και τυποποίηση προϊόντων 

γεωγραφικής ένδειξης (Π.Γ.Ε.) ή και προϊόντων προστατευόµενης ονοµασίας 

προέλευσης (Π.Ο.Π.) εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις που στεγάζονται σε 

παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκροτήµατα 

βιοµηχανικού χαρακτήρα - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 

  

(γ) Επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού: 

(i)             'Ιδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών   

αστέρων (3*), πρώην Β' τάξης - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. 

(ii)           Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών 

µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον δύο  αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης ή 

ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους µέχρι 

πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστηµα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη 

χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της προσωρινής διακοπής της 

λειτουργίας τους ήταν τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης - 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(iii)          Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών 

µονάδων κατώτερης κατηγορίας των δύο  αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης, σε κτίρια 

που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον µε τον εκσυγχρονισµό 

τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο  αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης. 

Επίσης εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που 

έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, 

χωρίς στο διάστηµα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον 

όρο ότι µε τον εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο  

αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(iv)          Εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά τη δηµιουργία 

συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µε την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, 

νέων χρήσεων επί κοινοχρήστων χώρων, πισίνων και αθλητικών εγκαταστάσεων 

σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστov κατηγορίας δύο  αστέρων (2*), πρώην Γ' 

τάξης, µε σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.  

(v)            Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες 

τουλάχιστον κατηγορίας δύο  αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(vi)          Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών 

οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ' τάξης - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(vii)         'Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός συνεδριακών κέντρων – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(viii)       'Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός χιονοδροµικών κέντρων – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
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(ix)         'Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αξιοποίησης ιαµατικών πηγών – 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(x)           'Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός τουριστικών λιµένων σκαφών αναψυχής 

(µαρίνες) για επενδυτικά σχέδια που γίνονται µε πρωτοβουλία οποιουδήποτε φυσι-

κού ή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

31 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α') - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(xi)         'Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γηπέδων γκόλφ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(xii)        'Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων θαλασσοθεραπείας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

4. 

(xiii)      'Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων τουρισµού υγείας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(xiv)       'Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων προπονητικού-αθλητικού 

τουρισµού – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(xv)        'Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός θεµατικών πάρκων που αποτελούν 

οργανωµένες µορφές τουρισµού οι οποίες διαφοροποιούν ή διευρύνουν το 

τουριστικό προϊόν και παρέχουν ολοκληρωµένης µορφής υποδοµές και υπηρεσίες 

συµπεριλαµβανοµένων κατ΄ελάχιστον των υπηρεσιών στέγασης σίτισης, στέγασης 

ψυχαγωγίας και κοινωνικής µέριµνας   –  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 

(xvi)       'Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αυτοκινητοδροµίων απαραίτητων για την 

τουριστική ανάπτυξη της χώρας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.  

  

(δ) Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τοµέα 

(i)             Επενδυτικά σχέδια συνεργαζόµενων εµπορικών και µεταφορικών 

επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα, για την δηµιουργία εµπορευµατικών σταθµών, 

εµπορευµατικών κέντρων και διαµετακοµιστικών κέντρων, όπως αυτά θα οριστούν 

µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2(β) του παρόντος άρθρου – 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(ii)           Επενδυτικά σχέδια των µεταφορικών ή και εµπορικών επιχειρήσεων, υπο ενιαίο 

φορέα, για τη δηµιουργία υποδοµών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης 

καθώς και κλειστών χώρων στάθµευσης φορτηγών οχηµάτων, όπως αυτά θα 

οριστούν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2(β) του παρόντος άρθρου – 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(iii)          Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας – 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(iv)          Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδοµών και 

συναφούς εξοπλισµού που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε πολίτες ή επιχειρήσεις, 
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σε επίπεδο ΟΤΑ, Περιφερειών κλπ. ή άλλης γεωγραφικής περιοχής µε 

επιχειρηµατικό ενδιαφέρον – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(v)            Επενδυτικά σχέδια παροχής καινοτοµικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και 

ευρυζωνικών  υπηρεσιών ευρείας κλίµακας τα οποία βασίζονται στην ευρυζωνική 

υποδοµή – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(vi)          Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισµικού – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(vii)         Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία εργαστηρίων εφαρµοσµένης βιοµηχανικής, 

ενεργειακής, µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και 

ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης, επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης τεχνολογιών 

και βιοµηχανικών σχεδίων – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(viii)       Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης 

τεχνολογίας. – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(ix)         Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών 

ποιότητας ή και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιµών ελέγχου και 

διακριβώσεων. – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(x)           Επενδυτικά σχέδια για την ανέγερση και εκµετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και 

κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιοµηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο 

πλαίσιο του πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού, καθώς και χώρων 

κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών και σφαγείων που 

γίνονται από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθµού ή συνεταιρισµούς. Επίσης 

επενδυτικά σχέδια των ως άνω φορέων για τη µετασκευή και διαµόρφωση παλαιών 

βιοµηχανοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων για χώρους κοινωνικών και 

πολιτιστικών λειτουργιών, εκθεσιακών κέντρων, κεντρικών αγορών και σφαγείων – 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 

(xi)         Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων υγρών καυσίµων, αερίων καυσίµων και 

υγραερίων, για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για την προµήθεια 

εξοπλισµού µεταφοράς υγρών καυσίµων αερίων καυσίµων και υγραερίων σε νησιά 

– ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 

(xii)        Επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς 

ανθρώπων και εµπορευµάτων σε αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και 

αποµακρυσµένες χερσαίες, νησιωτικές και παραλίµνιες περιοχές.  Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας 

ορίζονται οι περιοχές αυτές. – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(xiii)      Επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, 

όπως αυτά καθορίζονται µε το άρθρο 10 του Ν. 2072/1992 και επενδυτικά σχέδια 

για την παροχή στέγης αυτόνοµης διαβίωσης, σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 

σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ίδιου νόµου – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 
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(xiv)       Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δηµόσιας χρήσης κλειστών σταθµών ιδιωτικής 

χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) 

θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός 

(Γ.Ο.Κ) για την κάλυψη των µόνιµων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις 

του κτιρίου, εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις εκµετάλλευσης δηµοσίας χρήσεως, 

υπέργειων, υπόγειων ή και πλωτών σταθµών αυτοκινήτων. Επίσης, επενδυτικά 

σχέδια για την ίδρυση δηµόσιας χρήσης εστεγασµένων ή και ηµιεστεγασµένων 

σταθµών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων οχηµάτων 

τουλάχιστον 30 θέσεων– ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. 

(xv)        Επενδυτικά σχέδια που γίνονται από Ιερές µονές καθώς και την Ιερά Κοινότητα 

του Αγίου Όρους για την ανέγερση ή και εκσυγχρονισµό ξενώνων ή για τη 

µετατροπή κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς και για την ανέγερση, επέκταση, 

εκσυγχρονισµό ή µετατροπή κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών 

λειτουργιών, εργαστηρίων και χειροτεχνίας – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. 

  

(ε)      Ειδικά επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που ασκούν τις δραστηριότητες των 

περιπτώσεων (α) έως (γ) του παρόντος: 

(i)             Επενδυτικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισµού της ρύπανσης 

του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, αποκατάστασης 

του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος και αφαλάτωσης 

θαλασσινού ή υφάλµυρου νερού – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(ii)           Επενδυτικά σχέδια για αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 

υποκατάσταση υγρών καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα, 

επεξεργασµένα απορριπτόµενα υλικά από εγχώριες βιοµηχανίες, ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόµενης θερµότητας, καθώς και συµπαραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας– ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(iii)          Επενδυτικά σχέδια για εξοικονόµηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το 

επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισµό, αλλά τον εξοπλισµό και 

τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της µονάδας και από αυτήν προκύπτει 

µείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόµενης ενέργειας – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(iv)          Επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών ή προϊόντων 

εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(v)            Επενδυτικά σχέδια για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµό εργαστηρίων 

εφαρµοσµένης βιοµηχανικής ή µεταλλευτικής ή ενεργειακής έρευνας. – 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(vi)          Επενδυτικά σχέδια εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής 

τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 
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(vii)         Επενδυτικά σχέδια παραγωγής καινοτοµικών προϊόντων ή υπηρεσιών 

εισαγωγής καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία και εµπορευµατοποίησης 

πρωτοτύπων προϊόντων και υπηρεσιών– ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(viii)       Επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας των 

παραγόµενων προϊόντων ή και υπηρεσιών – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(ix)         Επενδυτικά σχέδια  για αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστηµάτων 

αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης αποθηκών 

συµπεριλαµβανοµένου και του αναγκαίου λογισµικού για την δηµιουργία επέκταση 

ή και ανάπτυξη στον χώρο του βιοµηχανοστασίου στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού 

της εφοδιαστικής αλυσίδας – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(x)           Επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών µονάδων 

για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν 

αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά 

 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. 

(xi)         Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (2-5 ετών) 

επιχειρηµατικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από τη 

σύστασή τους) των µεταποιητικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελαχίστου 

συνολικού κόστους 3.000.000 ΕΥΡΩ, και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού 

ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ που περιλαµβάνουν τον 

τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό και 

ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζοµένων, µε ένα 

η περισσότερους από του επόµενους στόχους:  

•        Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά,  

•        Παραγωγή και προώθηση Επώνυµων Προϊόντων ή και   Υπηρεσιών. 

•        Καθετοποίηση παραγωγής,  ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων 

προϊόντων,  υπηρεσιών ή συµπληρωµατικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

•        Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών σηµαντικά ή τελείως 

διαφοροποιηµένων των υφιστάµενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών της 

επιχείρησης.  

•        Μεταφορά παραγωγικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό 

στην Ελληνική Επικράτεια. 

•        Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών από την σύµπραξη µη 

οµοειδών επιχειρήσεων (κατά προτίµηση από διαφορετικούς κλάδους) µε στόχο 

την παραγωγή σηµαντικά ή τελείως διαφοροποιηµένων των υφιστάµενων 

προϊόντων ή υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυτών. – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. 
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Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή και του κατά περίπτωση 

αρµόδιου Υπουργού, ορίζονται προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις για εξειδίκευση των 

επενδυτικών σχεδίων, των περιπτώσεων (α) έως (ε).  

  

2. (α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην παραγωγή, 

µεταποίηση και εµπορία των γεωργικών προϊόντων τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του Παραρτήµατος I της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Με όµοια απόφαση επιτρέπεται να καθορίζονται προδιαγραφές, πρόσθετοι όροι, 

περιορισµοί και προϋποθέσεις για την εφαρµογή των ενισχύσεων στα επενδυτικά σχέδια της 

πιο πάνω περίπτωσης, σύµφωνα µε την Κοινοτική νοµοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις στον 

τοµέα της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.  

(β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή και του κατά περίπτωση 

αρµοδίου Υπουργού καθορίζονται τα επενδυτικά σχέδια για την δηµιουργία ευρυζωνικών 

δικτυακών υποδοµών και καινοτοµικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών 

υπηρεσιών, καθώς και τα επενδυτικά σχέδια µεταφορικών επιχειρήσεων εκµετάλλευσης 

µέσων µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων, λαµβανοµένης υπόψη της κοινοτικής 

νοµοθεσίας. 

  

3. Στην ενίσχυση της επιχορήγησης του νόµου αυτού υπάγονται επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες, που ασκούνται στην αλλοδαπή, από νοµικά πρόσωπα που εµπίπτουν στην 

κατηγορία των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 

αριθµ.70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν βιβλία αντίστοιχα των 

κατηγοριών Β' και Γ' του ισχύοντος στην Ελλάδα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), για 

τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια: 

(α)     Επενδυτικά σχέδια σε όλους του κλάδους της µεταποίησης, µόνο για ίδρυση 

παραγωγικών µονάδων. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

µπορεί να εξαιρούνται της ενίσχυσης ορισµένοι κλάδοι ή υποκλάδοι της µεταποίησης. 

(β)     Επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων θερµοκηπιακού τύπου, κτηνοτροφικών 

επιχειρήσεων εσταβλισµένου ή ηµιεσταβλισµένου τύπου και αλιευτικών επιχειρήσεων 

(υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας. 

  

4. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου: 

(α)     Επενδυτικά σχέδια στους κλάδους: 
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(i)             Χαλυβουργίας, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Β του πολυτοµεακού 

πλαισίου για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια 

(Ανακοίνωση C (2002) 315, EL 2002 C 70/04). 

(ii)           Συνθετικών Ινών, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα ∆ του πολυτοµεακού 

πλαισίου για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια. 

(iii)          Ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό, όπως ορίζεται στο πλαίσιο για τις 

κρατικές ενισχύσεις στην ναυπηγική βιοµηχανία (2003/ C 317/06). 

(β)        Επενδυτικά σχέδια δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών. Η απαγόρευση δεν 

αφορά τις θυγατρικές τους εταιρίες, καθώς και τις εταιρίες των Ο.Τ.Α. α΄ και  β΄ 

βαθµού. 

(γ)        Επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρίας του αστικού 

δικαίου ή της κοινοπραξίας. 

(δ)        Επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

  

5. Ενισχυόµενες δαπάνες  

(α)     Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος 

ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες. 

(i)                   Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισµό κτιριακών, ειδικών και 

βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαµόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου. 

(ii)                 Την αγορά αποπερατωθεισών ή ηµιτελών βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών 

κτιριακών εγκαταστάσεων που παραµένουν σε αδράνεια και δεν 

χρησιµοποιούνται τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης 

υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, υπο την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν 

σε προβληµατική επιχείριση, όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες 

γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την 

αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (Ανακοίνωση 1999/ C 288/02) 

και δεν έχουν λάβει προηγούµενη κρατική ενίσχυση. 

(iii)                Την αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια των 

βιοµηχανικών επιχειρηµατικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ., Β.Ι.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ.) και των 

τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν 

σε προβληµατική επιχείρηση, όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες 

γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την 

αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (Ανακοίνωση 1999/ C 288/02) 

και δεν έχουν λάβει προηγούµενη κρατική ενίσχυση. 
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(iv)                Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 

λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων 

σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η 

χρήση. 

(v)                  Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 

αυτοµατοποίησης διαδικασιών, συστηµάτων δηµιουργίας ηλεκτρονικών 

αγορών και µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς 

του αναγκαίου λογισµικού καθώς και δαπανών εξοπλισµού για τη διασφάλιση 

του ηλεκτρονικού περιεχοµένου.  

(vi)                Τις δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 

εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων και 

βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων. 

(vii)               Τις δαπάνες για αποσυναρµολόγηση, µεταφορά και 

επανασυναρµολόγηση του υφιστάµενου εξοπλισµού, προκειµένου για 

επιχειρήσεις που µετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς λόγους, εφόσον 

µετεγκαθίστανται σε ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., λοιπές Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ. και 

ΒΙ.ΠΑ.). 

(viii)             Την αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και 

προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Την αγορά 

καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Την αγορά 

και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και την κατασκευή 

εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων. 

(ix)               Την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων µόνο εφόσον αποτελούν 

αναπόσπαστο στοιχείο της µονάδας 

(x)                 Την κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθµών, 

κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού, 

προοριζοµένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των 

εργαζοµένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, 

εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση. 

(xi)               Τις δαπάνες κατασκευής του βασικού δικτύου µεταφοράς του θερµού 

νερού ή ατµού µέχρι τον καταναλωτή, προκειµένου µόνο για τις επενδύσεις 

παραγωγής ενέργειας σε µορφή θερµού νερού ή ατµού. 

(xii)              Τις δαπάνες σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆ΕΗ προκειµένου για επενδύσεις 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή 

συµπαραγωγής.  

(xiii)            Τις δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκµετάλλευσης 

που αφορούν δρόµους, στοές, φρέατα και κεκλιµένα προσπέλασης και 
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περιχάραξης, προκειµένου για µεταλλευτικές επενδύσεις και επενδύσεις 

εξόρυξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών. 

(xiv)             Τις δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισµού και µέσων µεταφοράς 

υγρών καυσίµων και υγραερίων στα νησιά.  

(xv)              Την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού µεταφορικών µέσων πλην του 

εξοπλισµού που προορίζεται για την υποδοµή και την κίνησή τους, εφόσον 

είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της µεταφοράς ανθρώπων και 

εµπορευµάτων σε αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες περιοχές. 

(xvi)             Τις δαπάνες µελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού, 

εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδοµών και διαδικασιών, 

καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών 

διασφάλισης της ποιότητας, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα 

από οργανισµούς διαπιστευµένους από τον αρµόδιο εθνικό φορέα. 

(xvii)           Τις δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής 

τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. 

(xviii)          Τις δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή 

κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα τέλη για την 

ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για µια πενταετία, 

εφόσον έχει αρχίσει να πραγµατοποιείται επένδυση για τη βιοµηχανική 

εκµετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών. 

(xix)            Τις δαπάνες για  ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών µονάδων 

για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν 

αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από 

αυτά . 

(xx)             ∆απάνες που συνδέονται µε την µεταφορά τεχνολογίας , άδειες 

εκµετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις . 

(xxi)            Τις δαπάνες µελετών και τις αµοιβές συµβούλων για την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου, σύµφωνα µε τους περιορισµούς της ΕΕ. Ειδικότερα,  την 

εκπόνηση κάθε µορφής µελετών σχετιζόµενων µε την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου και αναφερόµενων στο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης. Επιλέξιµες είναι µελέτες όπως οργάνωση 

διοίκησης, αναδιοργάνωση των επιµέρους λειτουργιών της επιχείρησης, 

ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών διαδικασιών, τυποποίησης διαδικασιών, 

ερευνών αγοράς, εκπόνησης µελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών 

καθώς και συγκριτικών µελετών επιδόσεων.  Οι ανωτέρω υπηρεσίες υπόκεινται 

στους περιορισµούς της παρακάτω περίπτωσης (γ). 
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(xxii)          Αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, του αναγκαίου λογισµικού και 

περαιτέρω ανάπτυξής του µέχρι 60% του συνολικού κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου, που αφορά ανάπτυξη λογισµικού. 

(xxiii)         ∆απάνες κατασκευής δικτυακών υποδοµών πρόσβασης καθώς και ειδικών 

βοηθητικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

αποσκοπεί στη λειτουργία του δικτύου και στην υποστήριξη της διασύνδεσής 

του µε υφιστάµενα δίκτυα. 

(β)     Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή και κατά 

περίπτωση µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Ανάπτυξης ορίζονται οι ενισχυόµενες δαπάνες ανά κατηγορία επένδυσης, σύµφωνα µε 

την κοινοτική νοµοθεσία. Με όµοια απόφαση δύνανται να ορίζονται και πρόσθετες 

κατηγορίες, όροι ή περιορισµοί ενισχυόµενων δαπανών ανά είδος επενδυτικού σχεδίου. 

(γ)      

Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία. Επίσης µπορούν να ενισχύονται  

δαπάνες για άυλες επενδύσεις για αµοιβές µελετών συµβούλων σε ποσοστό που δεν 

υπερβαίνει το 8% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Λειτουργικές δαπάνες δεν 

ενισχύονται. 

Οι άυλες επενδύσεις θα πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού 

που  θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο στην ενισχυόµενη επένδυση και θα 

αποκτούνται από τρίτους µε τους όρους που ισχύουν στην αγορά. 

Οι ενισχύσεις για αµοιβές µελετών συµβούλων παρέχονται µόνο στις µικρές και 

µεσαίες επιχειρήσεις και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές δαπάνες αυτών.» 

  

6. ∆εν υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος νόµου: 

(α)     Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων µέχρι έξι (6) θέσεων. 

(β)     Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου. 

(γ)     Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων. Επίσης, σε περιπτώσεις αγοράς 

κτιριακών εγκαταστάσεων δεν µπορεί να ενισχυθεί το τµήµα της δαπάνης που αφορά 

στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί. 

 (δ)    Η ανέγερση ή η επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο που δεν 

ανήκει στο φορέα της επένδυσης. 

Κατ' εξαίρεση µπορούν να ενισχυθούν: 

(i)                   Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο 

φορέα της επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση του για 

χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από το ∆ηµόσιο, τον 
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Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ, τις 

ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που έχουν καθεστώς ελεύθερης 

ζώνης, λοιπές ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ), την Ελληνική Ολυµπιακή 

Επιτροπή, την Ολυµπιακά Ακίνητα ΑΕ, τους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, σωµατεία ή ιδρύµατα, καθώς και από 

τεχνολογικά πάρκα προκειµένου για ανέγερση ή επέκταση κτιρίων εντός 

τεχνολογικών πάρκων. 

Επίσης η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει 

στον φορέα της επένδυσης αλλά έχει εκµισθωθεί από το ∆ηµόσιο, νοµικά ή 

φυσικά πρόσωπα για χρονική διάρκεια δεκαπέντε (15) ετών, η µίσθωση έχει 

µεταγραφεί και ο εκµισθωτής έχει παραιτηθεί από το δικαίωµα ιδιόχρησης. 

Η διάρκεια της παραχώρησης ή µίσθωσης υπολογίζεται από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης που 

προβλέπεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 7. 

(ii)                 Η πραγµατοποίηση επενδύσεων θερµοκηπίων, επί γηπέδου του οποίου η 

χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκµισθωθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης 

για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών 

(iii)                Η πραγµατοποίηση επενδύσεων χιονοδροµικών κέντρων, παραγωγής 

ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και γηπέδων γκολφ, επί 

ακινήτου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκµισθωθεί προς τούτο στο 

φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών. 

(iv)                Η πραγµατοποίηση επενδύσεων υδατοκαλλιεργειών σε αιγιαλό. 

Οι µισθώσεις που προβλέπονται στη διάταξη αυτή καταρτίζονται και µε ιδιωτικό 

έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από τη δηµόσια 

οικονοµική υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται. Μετά την κατάθεσή του το έγγραφο µε 

το οποίο καταρτίζεται η µίσθωση µεταγράφεται στο γραφείο µεταγραφών της 

περιφέρειας του ακινήτου. Από τη µεταγραφή η µίσθωση έχει την ισχύ που ορίζεται στο 

άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα. 

(ε)      Ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων 

τουλάχιστον κατηγορίας δύο  αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης, πριν παρέλθει πενταετία 

από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 

ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας, που έχει υπαχθεί στις 

διατάξεις του παρόντος ή των νόµων 2601/1998, 1892/1990 και 1262/1982. Στην 

πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας, της παραγράφου αυτής, 

περιλαµβάνεται και το διάστηµα κατά το οποίο η µονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση 

εκµετάλλευσης ενοικιαζόµενων δωµατίων ή διαµερισµάτων, προκειµένου για 

ξενοδοχειακές µονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική µετατροπή µονάδας 

ενοικιαζόµενων δωµατίων ή διαµερισµάτων. Κατ΄ εξαίρεση ο ανωτέρω εκσυγχρονισµός 
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ενισχύεται για τµήµατα της ξενοδοχειακής µονάδας που δεν περιλαµβάνονταν στην 

προηγούµενη ενίσχυση.   

(στ)    Ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής τουριστικών οργανωµένων 

κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ' τάξης, πριν παρέλθει πενταετία από την 

έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 

ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας, που έχει υπαχθεί στις 

διατάξεις του παρόντος ή των νόµων 2601/1998, 1892/1990 και 1262/1982. Κατ' 

εξαίρεση για τις οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings) για τα οποία έχει 

υπαχθεί επένδυση εκσυγχρονισµού τους στις διατάξεις των νόµων 1262/1982 

,1892/1990 και Ν.2601/98, για τα οποία υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις 

του παρόντος, για ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό τους πριν παρέλθει 

πενταετία από την ολοκλήρωση του ήδη εγκριθέντος εκσυγχρονισµού,, ο αιτούµενος 

εκσυγχρονισµός µπορεί να ενισχυθεί εφόσον αφορά σε διαφορετικά του 

προηγούµενου, τµήµατα του κατασκηνωτικού κέντρου ή και στα εκσυγχρονισθέντα, 

εφόσον η σκοπιµότητα πραγµατοποίησης περαιτέρω έργων εκσυγχρονισµού τους 

κρίνεται πλήρως αιτιολογηµένη, µετά από γνώµη της αρµόδιας Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής. 

(ζ)      Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός αυτοεξυπηρετούµενων 

καταλυµάτων, ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων 

διαµερισµάτων ανεξάρτητα από την τάξη. 

(η)     Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας µηχανηµάτων και λοιπών παγίων στοιχείων. 

(θ)     Επενδύσεις οι οποίες αποσκοπούν σε απλή αντικατάσταση υφιστάµενου 

µηχανολογικού εξοπλισµού, χωρίς να συνεπάγονται την επέκταση, την αλλαγή στο 

προϊόν ή την µέθοδο παραγωγής µίας υφιστάµενης εγκατάστασης.  

'Aρθρο 4 
Παρεχόµενες ενισχύσεις 
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Άρθρο 5 
Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων 

  

1. (α) Στις ενισχύσεις του παρόντος νόµου υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία 

υπερβαίνουν το ελάχιστο ύψος  κατά περίπτωση ως κατωτέρω:  

Για µεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ   
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Για µεσαίες επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ 

Για µικρές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ 

Για πολύ µικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ 

Το µέγεθος των επιχειρήσεων καθορίζεται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.70/2001 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορεί να αναπροσαρµόζεται το 

ελάχιστο όριο της παραγράφου αυτής, καθώς και να ορίζεται διαφορετικό ελάχιστο ύψος 

ενισχυόµενων επενδύσεων για ορισµένους κλάδους οικονοµικών δραστηριοτήτων ή  για 

περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα αναπτύξεως και απασχολήσεως. 

(β) Ειδικότερα στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υπάγονται επενδυτικά σχέδια 

εκσυγχρονισµού βιοτεχνικών µονάδων που πραγµατοποιούνται από πολύ µικρές 

επιχειρήσεις,  τα οποία υπερβαίνουν το ελάχιστο ύψος των 30.000 ευρώ. 

 

 

2. Νοµική µορφή των υπαγόµενων επιχειρήσεων 

Οι επιχειρήσεις των οποίων  επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 200.000 ευρώ, υπάγονται 

στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος νόµου, υποχρεούνται το αργότερο µέχρι την 

εκταµίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να λειτουργούν µε µορφή εµπορικής εταιρίας ή 

συνεταιρισµού. 

Η εκκλησία της Ελλάδος, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις της Χώρας, 

οι Ιερές µονές και η Ιερά κοινότητα του Αγίου Όρους για την πραγµατοποίηση των 

επενδύσεων δεν υποχρεούνται σε σύσταση εταιρίας. 

  

3. Ίδια συµµετοχή του επενδυτή. 

Α.(α)Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο 

καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόµενων δαπανών. 
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(β)  Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στην επένδυση που έχει εγκριθεί µε την απόφαση 

υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να µειωθεί µετά την έκδοση απόφασης αυτής. 

(γ)  Η ίδια συµµετοχή του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της 

ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης αποτελεί ίδιο 

κεφάλαιο για τις ατοµικές επιχειρήσεις και τις ιερές µονές και εταιρικό κεφάλαιο για τις 

λοιπές. Προκειµένου περί συνεταιρισµών, ως ίδια συµµετοχή νοείται για µεν τους 

νεοϊδρυόµενους το καταβεβληµένο κεφάλαιό τους, για δε τους υφιστάµενους το ποσό 

της αύξησης του κεφαλαίου τους ή το αποθεµατικό που σχηµατίζεται για το σκοπό 

αυτό. Για τις λοιπές περιπτώσεις ως ίδια συµµετοχή του επενδυτή νοείται για µεν τις 

νεοϊδρυόµενες εταιρίες το καταβεβληµένο κεφάλαιό τους, για δε τις υφιστάµενες το 

ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε µετρητά 

εισφορές των εταίρων ή κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα αποθεµατικά, όπως αυτά 

προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται 

αύξηση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεµατικά αυτά 

δεν θα µπορούν να διανεµηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση 

και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεµατικά αυτά 

εµφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε 

περίπτωση διανοµής τους πριν την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις 

που προβλέπονται στο άρθρο 10. Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεµατικά 

επιχείρησης αποτελούν ίδια συµµετοχή στην επένδυση, εφόσον κατά το στάδιο 

αξιολόγησης της επένδυσης ελέγχεται και διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας 

της επιχείρησης µετά την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίµων της που πρόκειται να 

αποτελέσουν την ίδια συµµετοχή. 

         Για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης (ε) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τον υπολογισµό της ίδιας συµµετοχής λαµβάνεται 

υπόψη µόνο το σκέλος της επένδυσης που αφορά σε επενδύσεις παγίων. 

(δ)  Η αύξηση του εταιρικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου υφιστάµενων εταιριών ή 

συνεταιρισµών πρέπει να γίνεται µετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις 

διατάξεις του παρόντος. 

Η αύξηση του κεφαλαίου των Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. µπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή 

της αίτησης υπαγωγής υπό την προϋπόθεση ότι πραγµατοποιήθηκε µέσα στους 

τελευταίους δώδεκα (12) µήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής µε 

αποκλειστικό, βάσει της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των µετόχων ή 

των εταίρων αντίστοιχα, σκοπό τη χρησιµοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια 

συµµετοχή, στη συγκεκριµένη επένδυση και ότι, µέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης 

υπαγωγής της επένδυσης ή του σχεδίου το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγµένα υφίσταται µε 

τη µορφή διαθεσίµων της εταιρίας και δεν έχει αναλωθεί. 

Β.   Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ή της 

επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, τουλάχιστον το 25% του 
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κόστους πρέπει να καλύπτεται από χρηµατοδοτική συµβολή του φορέα της επένδυσης 

που συνίσταται σε ίδια κεφάλαια ή δάνειο, υπό την προϋπόθεση ότι το τµήµα αυτό δεν 

συνοδεύεται από καµία κρατική ενίσχυση. 

  

4. Αναµόρφωση ενισχυόµενου κόστους επένδυσης . 

Με την απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας είναι δυνατόν, µετά από αίτηση του επενδυτή να αναµορφωθεί το ενισχυόµενο 

κόστος αυτής, το οποίο σε περίπτωση αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το 5% αυτού που έχει 

εγκριθεί. Για τον καθορισµό του ποσού της αναµόρφωσης του κόστους της επένδυσης, 

λαµβάνονται υπόψη οι ανατιµήσεις και διαφοροποιήσεις που τυχόν προέκυψαν στα επί 

µέρους στοιχεία κόστους της επένδυσης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. 

  

5. Προθεσµία ολοκλήρωσης – ∆υνατότητα παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης 

επένδυσης. 

Η προβλεπόµενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσµία ολοκλήρωσης της επένδυσης, 

µπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη κατ' ανώτατο όριο, υπό τις προϋποθέσεις ότι (α) η 

υποβολή του αιτήµατος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών 

από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση 

υπαγωγής και (β) έχει πραγµατοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκριθέντος έργου. 

Αν διακοπούν ή καθυστερήσουν οι εργασίες  για λόγους ανωτέρας βίας, η προθεσµία 

ολοκλήρωσης της επένδυσης µπορεί να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστηµα ίσο µε 

εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρα βία ανακύπτει 

κατά τη διάρκεια της προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά µε την απόφαση 

υπαγωγής, το σχετικό αίτηµα πρέπει να υποβληθεί µόνο εντός της προθεσµίας ολοκλήρωσης 

που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής χωρίς να απαιτείται η πραγµατοποίηση 

του 50% του εγκριθέντος έργου. 

Αν χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η επένδυση ολοκληρωθεί εντός έξι µηνών 

από τη λήξη της αρχικής ή κατά παράταση προθεσµίας, η ολοκλήρωση και έναρξη 

παραγωγικής λειτουργίας επιτρέπεται να πιστοποιηθεί εφόσον κατατεθεί σχετική αίτηση για 

πιστοποίηση κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β παραγράφου 1 του άρθρου 8 και 

ενισχύονται µόνο οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν εµπρόθεσµα. 

  

6. Έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. 
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7. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για το επενδυτικό δάνειο. 

Αν στο προτεινόµενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η χρησιµοποίηση 

δανείου, αυτό πρέπει: 

(i)      να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας, 

(ii)      να έχει τη µορφή τραπεζικού δανείου ή οµολογιακού δανείου εκδιδόµενου σε δηµόσια 

ή µη εγγραφή ή δανείου από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, αποκλειόµενης 

της µορφής αλληλόχρεου λογαριασµού, 

(iii)     να λαµβάνεται για την πραγµατοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό θα 

προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύµβαση και 

(iv)     να έχει εγκριθεί από τη χρηµατοδοτούσα τράπεζα ή το χρηµατοδοτικό οργανισµό, 

κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος. Το 

σχετικό έγγραφο της έγκρισής του πρέπει να αναφέρει τους όρους χορήγησης του 

δανείου και συγκεκριµένα το ύψος του, τη διάρκειά του, το επιτόκιο, την περίοδο 

χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και να περιλαµβάνεται στον 

υποβαλλόµενο µε την αίτηση υπαγωγής φάκελο. 

Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε συνάλλαγµα. 
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8. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

εξοπλισµού.  

(α) Η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης για πρόγραµµα απόκτησης της χρήσης 

καινούργιου σύγχρονου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού παρέχεται υπό την 

προϋπόθεση ότι µετά τη λήξη της µίσθωσης ο εξοπλισµός θα περιέρχεται στην κυριότητα της 

επιχείρησης. Ο όρος αυτός πρέπει να περιλαµβάνεται στη σχετική σύµβαση χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης. 

(β) Η διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. 

  

9. Προϋποθέσεις περιορισµοί και όροι παροχής ενισχύσεων βάσει της 

δηµιουργούµενης απασχόλησης. 

(α) Η επιδότηση αφορά τις συνδεόµενες µε την πραγµατοποίηση της επένδυσης θέσεις 

απασχόλησης. Θέσεις απασχόλησης συνδεόµενες µε την επένδυση θεωρούνται οι νέες 

θέσεις απασχόλησης που δηµιουργούνται µέσα στην πρώτη τριετία από την ολοκλήρωση  και 

έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για την εξυπηρέτησή της, καθώς και οι 

θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα λόγω της αύξησης του 

συντελεστή αξιοποίησης του δυναµικού παραγωγής που οφείλεται στην  εν λόγω επένδυση. 

Η δηµιουργούµενη απασχόληση αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση των θέσεων πλήρους ή 

µερικής απασχόλησης επιπλέον των υφιστάµενων κατά το χρόνο ολοκλήρωσης. 

(β) Η ενίσχυση καταβάλλεται επί του µισθολογικού κόστους για το σύνολο των 

συνδεόµενων µε την επένδυση θέσεων απασχόλησης και παρέχεται για τα δύο πρώτα έτη 

από την δηµιουργία της κάθε θέσης απασχόλησης. Το µισθολογικό κόστος περιλαµβάνει το 

µισθό πριν από την αφαίρεση φόρων καθώς και τις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης. 

 

 

10. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις 

που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, καθώς και σε 

επενδύσεις ή προγράµµατα επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης 

τεχνολογίας, της υποπερίπτωσης (viii) της περίπτωσης (δ) και της υποπερίπτωσης (iv) της 

περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

(α) Για το χαρακτηρισµό των προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης 

τεχνολογίας γνωµοδοτεί, µε βάση το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο, η Ειδική Επιτροπή 

Εµπειρογνωµόνων της Γενικής Γραµµατείας Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
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µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης ή του 

προγράµµατος στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και  Ανάπτυξης 

καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης για το χαρακτηρισµό των προϊόντων ή 

υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας. 

(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και  Ανάπτυξης 

καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επενδύσεις για την παροχή 

υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας. 

Με τη γνωµοδότηση της προηγούµενης περίπτωσης α΄ η Ειδική Επιτροπή 

Εµπειρογνωµόνων γνωµοδοτεί και για την πλήρωση ή µη των ως άνω προδιαγραφών στις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, προκειµένου να είναι 

δυνατή για αυτές η εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος νόµου. 

  

11. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδυτικά 

σχέδια που αφορούν στην παραγωγή των νέων προϊόντων ή υπηρεσιών της υποπερίπτωσης 

(iv) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

(α) Ως νέα προϊόντα θεωρούνται αυτά που, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις 

ενισχύσεις του παρόντος, δεν παράγονται από άλλες παραγωγικές µονάδες της χώρας 

αυτούσια ή παραλλαγµένα. 

(β) Για το χαρακτηρισµό των προϊόντων ως νέων γνωµοδοτεί, µε βάση το προτεινόµενο 

επενδυτικό σχέδιο , η Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της 

επένδυσης στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης Με την κοινή απόφαση της 

περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης από 

τη Γ.Γ.Α. του χαρακτηρισµό των προϊόντων ως νέων. 

  

12. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδυτικά 

σχέδια ανάπτυξης λογισµικού της υποπερίπτωσης (νi) της περίπτωσης δ΄ και της 

υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3. 

(α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 

ορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις αυτές, καθώς και τα 

απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν το φάκελο που υποβάλλεται από αυτές για 

την εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος . 

(β) Ο χαρακτηρισµός τους ως επενδύσεων ανάπτυξης λογισµικού γίνεται µε γνωµοδότηση 

της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε 
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ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης στην αρµόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης 

  

13. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε: (i) 

επενδύσεις για τη δηµιουργία εργαστηρίων εφαρµοσµένης βιοµηχανικής ενεργειακής, 

µεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας και (ii) επενδύσεις 

ανάπτυξης τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων της υποπερίπτωσης (vii) της περίπτωσης 

δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

Για το χαρακτηρισµό εκδίδεται γνωµοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων 

της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης 

του φακέλου της επένδυσης ή προγράµµατος στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Ανάπτυξης 

  

14. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων, στις 

επενδύσεις περιβαλλοντικού και ενεργειακού χαρακτήρα των υποπεριπτώσεων (i), (ii) και (iii) 

της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

(α) Προκειµένου για επενδύσεις που αφορούν σε προστασία του περιβάλλοντος, 

περιορισµό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, 

αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος, για το 

χαρακτηρισµό τους αποφαίνεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 

Έργων εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου στην αρµόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, εφόσον τούτο 

κρίνεται αναγκαίο από την αρµόδια υπηρεσία αξιολόγησης της επένδυσης ή του 

προγράµµατος. 

(β) Προκειµένου για επενδύσεις που αφορούν σε εξοικονόµηση ενέργειας, η εφαρµογή 

των ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή το πρόγραµµα 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν αφορά στον παραγωγικό εξοπλισµό, αλλά στον εξοπλισµό και 

τις εγκαταστάσεις κίνησης - λειτουργίας της µονάδας και ότι από την επένδυση ή το 

πρόγραµµα προκύπτει µείωση τουλάχιστον δέκα τοις εκατό  (10%) της καταναλισκόµενης 

ενέργειας. 

(γ) Προκειµένου για τις επενδύσεις ή προγράµµατα των υποπεριπτώσεων (ii) και (iii) της 

περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, για το χαρακτηρισµό τους γνωµοδοτεί η 

Γενική Γραµµατεία Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, εντός ενός (1) µηνός από την 

ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας 

Ενέργειας. 
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15. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων, στις 

επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή καινοτοµικών προϊόντων, και 

εµπορευµατοποίησης προτύπων προϊόντων καθώς και στην εισαγωγή καινοτοµιών στην 

παραγωγική διαδικασία της υποπερίπτωσης (vii) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 3. 

α) Για τις ανάγκες του παρόντος, ως καινοτοµία ορίζεται η εφαρµοσµένη χρήση της 

γνώσης για τη δηµιουργία νέων ή βελτιωµένων προϊόντων και διαδικασιών και υπηρεσιών 

που χρήζουν άµεσης παραγωγικής και εµπορικής αποδοχής. Αποδεκτά  πεδία καινοτοµίας 

ορίζονται αυτά που αφορούν προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγική διαδικασία και ανάπτυξη 

τεχνολογίας.  

(β) Στην περίπτωση επιχειρηµατικών σχεδίων καινοτοµίας αξιολογείται η πρωτοτυπία, η 

εστίαση και αποσαφήνιση του βέλτιστου πεδίου εφαρµογής ή συγκεκριµένης εφαρµογής της 

καινοτοµικής ιδέας, ο βαθµός βελτίωσης των τεχνικών και των οικονοµικών µεγεθών του 

στοχευόµενου προϊόντος και παραγωγικής διαδικασίας και υπηρεσίας, η ύπαρξη και χρήση ή 

η εξασφάλιση χρήσης µεµονωµένων ή συνδυασµών υπαρχόντων πατεντών και διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας η ύπαρξη και αξιοποίηση αξιόπιστων αποτελεσµάτων έρευνας και ανάπτυξης, 

η πρωτοτυπία συνδυασµού τεχνογνωσίας από διαφορετικές περιοχές και κλάδους, και ο 

βαθµός εξασφάλισης πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών ή ο βαθµός εξασφάλισης 

χρήσης των διαδικασιών. Η ύπαρξη πιστοποιητικού από τον Οργανισµό Βιοµηχανικής 

Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) για πρωτοτυπία και δίπλωµα ευρεσιτεχνίας αποτελεί θετικό αλλά όχι 

καθοριστικό ή απαραίτητο παράγοντα για την αξιολόγηση και υπαγωγή της προτεινόµενης 

επένδυσης στην κατηγορία καινοτοµία. 

(γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 

καθορίζονται και συµπληρώνονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης από την Ειδική 

Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. για το χαρακτηρισµό προϊόντων, παραγωγικών 

διαδικασιών και υπηρεσιών ως καινοτοµικά. 

Ο χαρακτηρισµός των επενδύσεων αυτών γίνεται µε σχετική γνωµοδότηση της Ειδικής 

Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα 

από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης στην αρµόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Με την κοινή απόφαση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 καθορίζονται τα κριτήρια 

και οι διαδικασίες εξέτασης από τη Γ.Γ.Α.  του χαρακτηρισµού των προϊόντων ως 

καινοτοµικών και των επενδύσεων ως καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία. 
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16. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την ένταξη επενδύσεων για ίδρυση ή 

επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων, που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 3. 

(α) Επενδύσεις για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων µπορούν να ενισχυθούν 

µόνον εφόσον πραγµατοποιούνται: 

(i)             Στις Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), όπως 

ορίζονται µε τον Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α). 

(ii)           Στα τµήµατα των ενισχυόµενων περιοχών της Επικράτειας που δεν 

περιλαµβάνονται στην κοινή απόφαση της επόµενης περίπτωσης β΄. Για να είναι 

δυνατή η ενίσχυση για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων στα τµήµατα 

αυτά της Επικράτειας πρέπει: (α) η επένδυση να πραγµατοποιείται σε ζώνη 

τουρισµού - αναψυχής χαρακτηριζόµενη έτσι σύµφωνα µε τα κριτήρια της 

χωροταξικής ή πολεοδοµικής πολιτικής και (β) να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη 

κατάλληλη υποδοµή για την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία της ξενοδοχειακής 

µονάδας. Η συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται κατά περίπτωση µε 

ειδική γνωµάτευση του Ε.Ο.Τ., η οποία εκδίδεται από τον εν λόγω Οργανισµό και 

προσκοµίζεται στην αρµόδια Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων κατά την υποβολή της 

αίτησης υπαγωγής. 

 

 

17. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις, 

επισκευής, αποκατάστασης και µετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε 

ξενοδοχειακές µονάδες της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

Για να είναι δυνατή η ενίσχυσή τους, πρέπει τα κτίρια αυτά, είτε βρίσκονται σε 

χαρακτηρισµένο διατηρητέο ή παραδοσιακό οικισµό είτε όχι, να έχουν χαρακτηριστεί ως 

διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισµού ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ∆ηµοσίων 

Έργων ή ως παραδοσιακά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 

'Εργων ή τον Ε.Ο.Τ.. 

  

18. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις 

για ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων ή τουριστικών 

οργανωµένων κατασκηνώσεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Τουριστικής 

Ανάπτυξης καθορίζονται, το είδος και η έκταση των έργων που πρέπει να περιλαµβάνονται 



 29 

στον εκσυγχρονισµό της ξενοδοχειακής µονάδας ή των τουριστικών οργανωµένων 

κατασκηνώσεων (campings), για να θεωρείται αυτός ως ολοκληρωµένης µορφής και να είναι 

δυνατή η εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος. 

  

19. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις 

συνεδριακών κέντρων, χιονοδροµικών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων 

τουρισµού υγείας, κέντρων προπονητικού-αθλητικού τουρισµού, εγκαταστάσεων αξιοποίησης 

ιαµατικών πηγών και θεµατικών πάρκων, της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 

3. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Τουριστικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται οι προδιαγραφές που 

πρέπει να πληρούν οι ως άνω µονάδες. Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις 

του παρόντος, των επενδύσεων ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού 

των παραπάνω µονάδων συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγκριση του Ε.Ο.Τ. για την 

πλήρωση των κατά περίπτωση προδιαγραφών. 

  

20. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις 

λιµένων σκαφών αναψυχής (µαρίνες) και γηπέδων γκολφ, της περίπτωσης γ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, των επενδύσεων 

λιµένων σκαφών αναψυχής και γηπέδων γκολφ, συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγκριση της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης  Στήριξης Λιµένων Αναψυχής του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 

αντίστοιχα για τη δηµιουργία ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό τους. 

  

21. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις 

κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, καθώς και µονάδων παροχής στέγης αυτόνοµης 

διαβίωσης σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, της υποπερίπτωσης (xiii) της περίπτωσης δ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, επενδύσεων των 

παραπάνω επιχειρήσεων συνοδεύονται υποχρεωτικά από την κατά περίπτωση απαιτούµενη 

έγκριση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 10 και 30 

του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125 Α') αντίστοιχα. 

  

22. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις 

ίδρυσης δηµόσιας χρήσης σταθµών αυτοκινήτων της υποπερίπτωσης (xiv) περίπτωσης δ΄ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
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(α) Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων αυτών πρέπει να αφορούν στη δηµιουργία δηµόσιας 

χρήσης στεγασµένων σταθµών αυτοκινήτων. 

(β) Πρέπει να διασφαλίζεται η καταλληλότητα του συγκεκριµένου χώρου και της περιοχής 

εγκατάστασης του σταθµού αυτοκινήτων σε σχέση µε τις ανάγκες στάθµευσης. 

(γ) Η δηµιουργία και λειτουργία του σταθµού αυτοκινήτων στο συγκεκριµένο χώρο πρέπει 

να συµβιβάζεται µε τις λοιπές υφιστάµενες ή και προγραµµατισµένες λειτουργίες της περιοχής 

εγκατάστασης. 

(δ) Το επενδυτικό σχέδιο για την ίδρυση δηµόσιας χρήσης σταθµών αυτοκινήτων να 

λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτοτελώς και να µην εξυπηρετεί παρακείµενη επιχείρηση της 

οποίας η λειτουργία δηµιουργεί συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ατόµων και η οποία ανήκει 

στον αυτό  φορέα στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος της. 

(ε) Η συνδροµή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (β) και (γ) πιο πάνω πιστοποιείται 

από τους Οργανισµούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης για τις περιοχές αρµοδιότητάς τους ή των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 

Έργων (τέως Π.Υ.∆.Ε.), για τις υπόλοιπες περιοχές της Επικράτειας. Η έγκριση αυτή, καθώς 

και η σχετική άδεια του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση 

∆ιευθύνσεων Συγκοινωνιών των οικείων νοµαρχιών συνοδεύει υποχρεωτικά τις αιτήσεις των 

φορέων για ένταξη στις ενισχύσεις του παρόντος, των επενδυτικών σχεδίων ίδρυσης τέτοιων 

σταθµών. 

  

23. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος 

σε επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας, ή επιχειρήσεων 

συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας, της υποπερίπτωσης (vi) της 

περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, επενδύσεων ή και 

προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή 

συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας συνοδεύονται υποχρεωτικά από την 

άδεια παραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 

 

25. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις 

εξόρυξης επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών και µεταλλευτικές 
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επενδύσεις , της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης (α) και των υποπεριπτώσεων (i) και (ιι) 

της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 3. 

Για τις επενδύσεις των παραπάνω περιπτώσεων γνωµοδοτεί η Γενική Γραµµατεία 

Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ισχύ ή µη των δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας, 

της άδειας εκµετάλλευσης και της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εντός ενός (1) 

µηνός από τη διαβίβαση του φακέλου της επένδυσης ή και του προγράµµατος. 

  

26. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή της ενίσχυσης της 

φορολογικής απαλλαγής. 

(α) Το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής υπολογίζεται µε βάση τα καθαρά κέρδη, 

που δηλώνονται µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, προκύπτουν 

από τα τηρούµενα βιβλία και εµφανίζονται στον ισολογισµό και τα οποία προέρχονται από το 

σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα είτε αυτές περιλαµβάνονται στις υπαγόµενες στο 

παρόντα Νόµο δραστηριότητες είτε όχι και ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία αυτές 

ασκούνται, µετά την αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος, 

των κρατήσεων για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού και των κερδών της χρήσης που 

διανέµονται πραγµατικά ή αναλαµβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηµατία. 

Προκειµένου για ΑΕ και ΕΠΕ  για τον υπολογισµό του κατά τα παραπάνω τακτικού 

αποθεµατικού και των διανεµόµενων ποσών γίνεται αναγωγή των ποσών αυτών µε την 

προσθήκη του αναλογούντος φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας 

του Κ.Β.Σ., η φορολογική απαλλαγή πραγµατοποιείται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται 

µε την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις. 

(β) Σχηµατίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία έγινε η 

επένδυση. Αν δεν πραγµατοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο ή αν αυτά 

που πραγµατοποιήθηκαν δεν επαρκούν, το αφορολόγητο αποθεµατικό σχηµατίζεται από τα 

κέρδη των αµέσως επόµενων διαχειριστικών περιόδων µέχρι να καλυφθεί το ποσοστό της 

αξίας της ενισχυόµενης επένδυσης ή της αξίας κτήσης του εξοπλισµού που αποκτάται µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση και οι οποίες δεν µπορούν να υπερβούν τις (10) διαχειριστικές 

περιόδους. 

(γ) Προκειµένου για επενδύσεις, που η υλοποίηση τους διαρκεί πέραν της µίας (1) 

διαχειριστικής περιόδου, παρέχεται η δυνατότητα σχηµατισµού αφορολόγητου αποθεµατικού 

από τα κέρδη της κάθε διαχειριστικής περιόδου, για τις δαπάνες των επενδύσεων που 

γίνονται µέσα σε αυτή  και  υπο την προϋπόθεση ότι η επένδυση ολοκληρώνεται εντός 

πενταετίας από τον χρόνο έναρξής της. Όταν ο εξοπλισµός αποκτάται µε χρηµατοδοτική 

µίσθωση, το αφορολόγητο αποθεµατικό υπολογίζεται επι του τµήµατος της αξίας κτήσης του 

εξοπλισµού, το οποίο εµπεριέχεται στα µισθώµατα που καταβλήθηκαν στην οικεία 

διαχειριστική περίοδο και µε την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή το πρόγραµµα 
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ολοκληρώνεται εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξής της και µετά τη λήξη της σύµβασης ο 

εξοπλισµός θα περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης. 

(δ) Το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής εµφανίζεται σε ξεχωριστούς 

λογαριασµούς στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 

(ε) Οι φορείς που εφαρµόζουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υποχρεούνται 

στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων, τα οποία ορίζονται απο το Π.∆. 186/1982 (ΦΕΚ 84/Α΄). 

 

 

27. Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος για την πραγµατοποίηση επενδύσεων του 

άρθρου 3 παράγραφος 3 στην αλλοδαπή υπάγονται µόνον οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, 

όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 

12.1.2001 (EL 2001 L 10/33). 

∆εν υπάγονται στο ανωτέρω καθεστώς επιχειρήσεις η παραγωγική δραστηριότητα των 

οποίων επηρεάζει αρνητικά αντίστοιχη δραστηριότητα που ασκείται στην Ελλάδα µε συνέπεια 

τη µείωση της απασχόλησης και τη µείωση των εξαγωγών, καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες 

έχουν διακόψει ή µειώσει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά τα 

αναφερόµενα στην επόµενη παράγραφο, στο χρονικό διάστηµα της τελευταίας τριετίας πριν 

την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. 

Οι φορείς επενδύσεων στην αλλοδαπή, οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων 

του παρόντος, δεν επιτρέπεται να διακόπτουν ή να µειώνουν µε οποιονδήποτε τρόπο την 

τυχόν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα που ασκείται από τους ίδιους ή µέσω 

συνδεδεµένων µε αυτούς επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

α) Ως µείωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται και η µείωση των θέσεων 

εργασίας. 

β) Ως συνδεδεµένη επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση η οποία µπορεί να ασκήσει 

κυρίαρχη επιρροή σε άλλη επιχείρηση ή υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή µιας άλλης 

επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή των κανόνων που διέπουν τη 

λειτουργία της. Η κυρίαρχη επιρροή τεκµαίρεται όταν µία επιχείρηση έναντι µιας άλλης 

επιχείρησης, άµεσα ή έµµεσα: 

(i)                   κατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης ή 

(ii)                 διαθέτει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται µε τα µερίδια τα 

οποία εκδίδει η επιχείρηση ή 
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(iii)                µπορεί να διορίζει περισσότερα από τα µισά µέλη του οργάνου 

διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης. 

Κατάλογος συνδεδεµένων επιχειρήσεων, που τυχόν υπάρχουν, επισυνάπτεται στην 

αίτηση υπαγωγής. 

Από την υπαγωγή και για µία πενταετία από την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης της 

ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, αν διαπιστωθεί παράβαση των 

παραπάνω υποχρεώσεων ή απόκρυψη τέτοιων παραβάσεων, ανακαλείται η απόφαση 

υπαγωγής και επιστρέφεται το σύνολο ή µέρος της τυχόν καταβληθείσας επιχορήγησης µετά 

από γνώµη της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής. 

  

28. Με Προεδρικό ∆ιάταγµα ορίζονται όροι ή προϋποθέσεις ή περιορισµοί ή παρεκκλίσεις 

από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου στην παροχή ενισχύσεων, που επιβάλλονται κάθε 

φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή εθνικών ενισχύσεων σε συγκεκριµένους 

τοµείς ή κατηγορίες επενδύσεων. 

Με όµοιο Προεδρικό ∆ιάταγµα µπορεί να καθορίζονται τυχόν διαφορετικές ή και 

πρόσθετες διαδικασίες και δικαιολογητικά για την υποβολή και εξέταση επενδύσεων και 

γενικά για την εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος ή να αποκλείονται των ενισχύσεων, 

συγκεκριµένοι τοµείς ή κλάδοι ή κατηγορίες δραστηριοτήτων ή επενδύσεων ή και 

προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικών σχεδίων, λόγω 

καθιέρωσης ή θέσπισης ανάλογων όρων και απαγορεύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

  

Άρθρο 6 
Κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων 

  

1.       Η υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων γίνεται  µε τα ακόλουθα κριτήρια: 

(α) Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικού φορέα; 

(i)                   Τα χαρακτηριστικά του φορέα και ειδικότερα η εµπειρία του, η κλίµακα και τα 

αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων του στο παρελθόν, η φερεγγυότητα και 

οικονοµική του επιφάνεια. Εξετάζονται, επίσης, ο δυναµισµός και η επιτυχία στις 

προγενέστερες και υφιστάµενες δραστηριότητες των εταίρων που ελέγχουν την 

πλειοψηφία των συµφερόντων της. Στην περίπτωση νεοϊδρυόµενου φορέα 

εξετάζονται ο δυναµισµός και η επιτυχία στις προγενέστερες και υφιστάµενες δραστη-

ριότητες των εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία των συµφερόντων του. 

(ii)                 Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των 

χρηµατοδοτικών αναγκών της επιχείρησης και συγκεκριµένα την κάλυψη της ιδίας 

συµµετοχής στην επένδυση και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης. 
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(β) Κριτήρια οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων και 

βιωσιµότητας της επένδυσης; 

(i)                   Η πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδιασµού και ο ολοκληρωµένος 

χαρακτήρας της επένδυσης και η οργάνωση της επιχείρησης που την πραγµατοποιεί. 

(ii)                 Η προοπτική δυναµικής ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο πραγµατοποιείται η 

επένδυση 

(iii)                Οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης που θα 

δηµιουργηθεί ή της ήδη υφιστάµενης, στο βαθµό που επηρεάζεται από την 

προτεινόµενη επένδυση. 

  

(γ) Κριτήρια συµβολής της επένδυσης στους στόχους του αναπτυξιακού Νόµου 

(i)                   Η αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δηµιουργία νέων µόνιµων θέσεων 

εξαρτηµένης εργασίας για µακρό χρονικό διάστηµα. 

(ii)                 Η περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του 

νοµού εγκατάστασης. 

(iii)                Η συµβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και 

εξοικονόµηση ενέργειας, όπου ειδικότερα εξετάζονται: 

• Η συµβολή στον περιορισµό της ρύπανσης του εδάφους, του 
υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, στην αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος και την ανακύκληση του ύδατος, 
• Η εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας 
• Η αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας, η υποκατάσταση υγρών 
καυσίµων ή ηλεκτρικής ενέργειας µε αέρια καύσιµα ή επεξεργασµένα 
απορριπτόµενα υλικά. 
• Η εξοικονόµηση ενέργειας. 

(iv)                Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και 

ειδικότερα ο εξαγωγικός προσανατολισµός της επιχείρησης ή η υποκατάσταση 

εισαγωγών. 

(v)                  Η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

(vi)                Η συµβολή της επένδυσης στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. 

  

(δ) Ειδικά κριτήρια ανά τοµέα δραστηριότητας 

(i)                   Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον πρωτογενή τοµέα: 

• Η κατάταξη της πρωτογενούς δραστηριότητας ως υψηλής, µέσης ή 
χαµηλής προτεραιότητας σύµφωνα µε την γεωργική πολιτική της χώρας. 
• Η µετεγκατάσταση λειτουργουσών µονάδων εφόσον επιβάλλεται για 
περιβαλλοντικούς λόγους. 

(ii)                 Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον δευτερογενή τοµέα: 
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• Ο χαρακτηρισµός των προϊόντων ως νέων ή ως προϊόντων 
εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας.  
• Η εισαγωγή καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία ή ο 
χαρακτηρισµός των προϊόντων ως καινοτοµικών. 
• Η µετεγκατάσταση λειτουργουσών µονάδων από την περιοχή Α΄. 
Επίσης, η µετεγκατάσταση από άλλες περιοχές εφόσον γίνεται για 
περιβαλλοντικούς λόγους. 
• Ο βαθµός συµµετοχής των πρώτων και βοηθητικών υλών στο 
βιοµηχανικό κόστος παραγωγής ανά µονάδα προϊόντος. 

(iii)                Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού: 

∆ηµιουργία εγκαταστάσεων ειδικών µορφών τουρισµού. 

• Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων ή οικιών σε 
ξενοδοχειακές µονάδες. 
• Η δυνατότητα λειτουργίας της µονάδας πέραν της τουριστικής 
περιόδου της ευρύτερης περιοχής. 
• Αναβάθµιση σε ανώτερη κατηγορία αστέρων (*) προκειµένου για 
επενδύσεις εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων καθώς και σε ανώτερη 
τάξη προκειµένου για τουριστικές οργανωµένες  κατασκηνώσεις. 

(iv)                Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον τοµέα παροχής υπηρεσιών. 

• Ο χαρακτηρισµός των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης 
τεχνολογίας.  
• Ανάπτυξη λογισµικού, ανάπτυξη τεχνολογιών και βιοµηχανικών 
σχεδίων και εργαστήρια εφαρµοσµένης έρευνας. 
• Η εισαγωγή καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία.  
• Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και στέγες αυτόνοµης 
διαβίωσης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

(ε) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα στοιχεία 

αξιολόγησης, η λειτουργία, η βαθµολόγηση, ο αριθµός  και ο τρόπος εφαρµογής των 

κριτηρίων της παραγράφου αυτής ανά τοµέα δραστηριότητας, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια 

για την εφαρµογή της. Με όµοια απόφαση καθορίζεται και το κοινό και για τις τέσσερις 

κατηγορίες των περιπτώσεων α΄ έως και δ΄ πιο πάνω ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των 

βαθµών των κοινών και ειδικών κριτηρίων κάθε τοµέα πάνω από το οποίο κάθε επένδυση ή 

πρόγραµµα εγκρίνεται αµέσως κατά την εξέταση και βαθµολόγησή του, εφόσον το 

διατιθέµενο κονδύλι επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης επαρκεί, αν 

είναι κατώτερο το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται.  

  

2.       Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 

επιτρέπεται να καθοριστούν επιπρόσθετα ειδικά κριτήρια για τα επιχειρηµατικά σχέδια της 

υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ και για τις ειδικές επενδύσεις των 

υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix) και (x) της περίπτωσης ε΄ καθώς και της 

υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που 

εξετάζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία, η 

βαθµολόγηση, ο ανάλογος τρόπος εφαρµογής όλων των κριτηρίων, καθώς και κάθε άλλη 

λεπτοµέρεια εφαρµογής, για τις ως άνω επενδύσεις. 



 36 

3.  Για την υπαγωγή στην ενίσχυση επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων που 

πραγµατοποιούνται στην αλλοδαπή σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 3, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και 

επιπλέον εφόσον η επένδυση συµβάλλει, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, στη διεύρυνση 

των παραγωγικών δραστηριοτήτων παραµεθόριων περιοχών της χώρας στην οποία 

πραγµατοποιείται η επένδυση και τη συγκράτηση πληθυσµών των περιοχών αυτών στον 

τόπο διαµονής τους. 
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Άρθρο 7 
Αρµοδιότητες και διαδικασίες εφαρµογής των ενισχύσεων 

  

1. Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος 

(α)     Αιτήσεις επενδύσεων πλην αυτών που αφορούν την ενίσχυση της 

φορολογικής απαλλαγής για τις οποίες δεν απαιτείται υποβολή αίτησης, ή 

επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης, υποβάλλονται καθόλη τη 

διάρκεια του έτους ως εξής: 

(i)             Στην Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων, ύψους άνω 

των τεσσάρων εκατοµµυρίων (4.000.000) ευρώ, που πραγµατοποιούνται στα 

όρια της ∆ιοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και οι επενδύσεις 

ύψους άνω των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ που πραγµατοποιούνται 

στην υπόλοιπη Επικράτεια. Επίσης υποβάλλονται, ανεξαρτήτως ύψους, 

επενδύσεις των υποπεριπτώσεων (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), 

(xv),(xvi) της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, των 

υποπεριπτώσεων (iv), (v), (vi), (vii) και (viii) της περίπτωσης (β) της ίδιας 

παραγράφου, των υποπεριπτώσεων (i), (ii), (iii), (iv), (v) και (xii) της περίπτωσης 

(δ), καθώς και των υποπεριπτώσεων (ii) και (iii) της περίπτωσης (ε) της ίδιας 

παραγράφου, καθώς και εκείνες που πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια 

περισσότερων της µιας περιφερειών της Επικράτειας. 

Στην Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών υποβάλλονται επίσης οι επενδύσεις στην αλλοδαπή σύµφωνα 

µε την παράγραφο 4 του άρθρου 3 καθώς και τα επιχειρηµατικά σχέδια διάσωσης 

και αναδιάρθρωσης της παρ. 2 του άρθρου 9 ανεξαρτήτως ύψους. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορεί να ορίζονται 

και πρόσθετες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων των οποίων οι αιτήσεις 

υπαγωγής υποβάλλονται στην Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ανεξαρτήτως ύψους. 

(ii)           Στις ∆ιευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των Περιφερειών υποβάλλονται 

αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους µέχρι δύο εκατοµµυρίων (2.000.000,00) 

ευρώ, που πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια κάθε ∆ιοικητικής Περιφέρειας ή 

προκειµένου για την ∆ιοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύψους µέχρι 

τέσσερα εκατοµµύρια (4.000.000,00) ευρώ. Ειδικά οι αιτήσεις υπαγωγής 

επενδύσεων ύψους µέχρι δύο εκατοµµυρίων (2.000.000,00) ευρώ, που 
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πραγµατοποιούνται στο Νοµό ∆ωδεκανήσου, υποβάλλονται στο Γραφείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης ∆ωδεκανήσου της ∆ιοικητικής Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου. 

(iii)          Στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Ε.) υποβάλλονται οι αιτήσεις 

υπαγωγής επενδύσεων ύψους άνω των δεκαπέντε εκατοµµυρίων 

(15.000.000,00) ευρώ, καθώς και οι επενδύσεις ή επιχειρηµατικά σχέδια τριών 

εκατοµµυρίων (3.000.000,00) ευρώ και άνω, εφόσον το 50% τουλάχιστον της 

ίδιας συµµετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού.  

(iv)          Στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδύσεων της υποπερίπτωσης (xi) 

της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ύψους µέχρι τριών 

εκατοµµυρίων (3.000.000,00) ευρώ, ή ύψους άνω των τριών εκατοµµυρίων 

(3.000.000,00) ευρώ εφόσον η ίδια συµµετοχή δεν προέρχεται από κεφάλαια 

εξωτερικού ή προέρχεται και από κεφάλαια εξωτερικού σε ποσοστό µικρότερο 

του 50%. 

Επίσης στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (vi), 

(vii), (viii) (ix) και (x) της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης (ix) της 

περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, ύψους τριών εκατοµµυρίων 

(3.000.000,00) ευρώ ή ύψους άνω των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ 

εφόσον η ίδια συµµετοχή δεν προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού ή προέρχεται 

και από κεφάλαια εξωτερικού σε ποσοστό µικρότερο του 50%. 

(β)     Τα όρια των παραπάνω υποπεριπτώσεων (i), (ii), (iii) και (iv) µπορεί να 

αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

              (γ) Οι ανωτέρω αιτήσεις υποβάλλονται και ηλεκτρονικά 

2. (α) ∆εν είναι δυνατή η υποβολή, από τον ίδιο φορέα, αίτησης υπαγωγής σε 

περισσότερες της µιας υπηρεσίας ή φορείς για επενδύσεις κατά βάση ίδιες, που 

εµφανίζουν όµως διαφοροποιήσεις είτε στο κόστος είτε στα επί µέρους προτεινόµενα 

επενδυτικά έργα ή για επενδύσεις που αφορούν στην ίδια παραγωγική µονάδα. 

Εάν υποβληθούν πολλαπλές αιτήσεις υπαγωγής, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

καθώς και σε περίπτωση υποβολής αίτησης για υπαγωγή επένδυσης είτε στο σύνολό 

της είτε κατά ένα τµήµα της που έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του παρόντος ή του 

Ν.2601/98, όλες οι αιτήσεις δεν εξετάζονται και δεν επιστρέφεται το καταβληθέν γι' 

αυτές χρηµατικό ποσό που προβλέπεται στην περ.β΄ της παράγραφο 3. 

(β) Εταιρία της οποίας επιχειρηµατικό σχέδιο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 

παρόντος Νόµου ή του Ν.2601/98 ή του Ν.1892/ 1990, δεν µπορεί κατά τη χρονική 

διάρκεια υλοποίησής του να υποβάλει σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα αίτηση 

υπαγωγής επένδυσης η οποία να αφορά στα προϊόντα στα οποία αφορά το 
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υλοποιούµενο επιχειρηµατικό σχέδιο. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιας αίτησης, αυτή 

δεν εξετάζεται, µη επιστρεφοµένου του καταβληθέντος γι' αυτήν χρηµατικού ποσού που 

προβλέπεται στην πιο κάτω περίπτωση   β΄της παραγράφου 3. 

  

3. Την αίτηση υπαγωγής της παράγραφου1 συνοδεύουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά:  

(α)     Οικονοµοτεχνική µελέτη. Στην περίπτωση που η οικονοµοτεχνική µελέτη 

συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, συνολικού κόστους άνω των 

διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, υπογράφεται από οικονοµολόγο 

µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή αντίστοιχου Οργανισµού 

κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µηχανικό, εξειδικευµένο στο κύριο 

αντικείµενο της επένδυσης, µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και κατά 

περίπτωση, όπου απαιτείται από το αντικείµενο της επένδυσης, από γεωτεχνικό, µέλος 

του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Αιτήσεις υπαγωγής που δεν πληρούν την 

προϋπόθεση αυτή δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο. 

(β)     Αποδεικτικό καταβολής χρηµατικού ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης. Για τον 

καθορισµό του ποσού αυτού λαµβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος της 

υποβαλλόµενης για έγκριση επένδυσης. Το παραπάνω χρηµατικό ποσό καταβάλλεται 

στη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). 

  

4. (α) Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών µε την επιφύλαξη των παρακάτω 

περιπτώσεων (β) και (γ) καθορίζει µε απόφασή του επιπλέον δικαιολογητικά και  

προσδιορίζει τα τεχνικοοικονοµικά στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής. 

(β)     Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Ανάπτυξης καθορίζονται τα τεχνικοοικονοµικά στοιχεία και δικαιολογητικά που 

συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των επιχειρηµατικών σχεδίων της υποπερίπτωσης 

(xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

(γ)     Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα τεχνικοοικονοµικά 

στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των επενδύσεων 

των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix) και (x)  της περίπτωσης (ε) καθώς και της 

υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 
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6. Οι αιτήσεις υπαγωγής εξετάζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς στους 

οποίους υποβάλλονται ή, προκειµένου για αιτήσεις που υποβάλλονται στο ΕΛ.Κ.Ε., από την 

αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ή της Γενικής Γραµµατείας 

Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανάλογα. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο 

ΕΛ.Κ.Ε., ο οργανισµός αυτός συντάσσει αιτιολογηµένη έκθεση σκοπιµότητας, η οποία 

διαβιβάζεται είτε στην Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών είτε στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης κατά περίπτωση. 
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8.  Η αξιολόγηση των επενδύσεων θα γίνεται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες 

υπηρεσίες. Αξιολογήσεις επενδύσεων µπορεί να ανατίθενται και σε φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα και ειδικότερα σε υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του δηµοσίου, ή και εξωτερικούς 

αξιολογητές, ή και εµπειρογνώµονες σε ειδικά θέµατα. Οι ανωτέρω εκτός της αρµόδιας 

υπηρεσίας αξιολογητές, υποβάλλουν την έκθεση αξιολόγησής τους στην αρµόδια υπηρεσία η 

οποία µετά από µελέτη και έλεγχο αυτής και του φακέλου, συντάσσει εισηγητικό σηµείωµα 

αξιολόγησης προς την αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή.   

Με ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας ελέγχεται η πληρότητα της έκθεσης αξιολόγησης, των 

εκτός της αρµόδιας υπηρεσίας αξιολογητών και γίνεται η παραλαβή που αποτελεί και την 

πιστοποίηση για την καταβολή της σχετικής αµοιβής.  

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και αποφάσεις του Υπουργού 

Ανάπτυξης καθορίζονται κατά την αρµοδιότητά τους η διαδικασία σύνταξης πίνακα 

αξιολογητών, οι διαδικασίες και οι όροι ανάθεσης, ο αριθµός των επενδυτικών σχεδίων που 

ανατίθενται κατ' έτος ανά αξιολογητή, οι προθεσµίες ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, η 

διαδικασία και ο τρόπος αξιολόγησης ανάλογα µε την κατηγορία επένδυσης, καθώς και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

Η αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης του άρθρου 9 

ανατίθεται σε ειδικό εξωτερικό αξιολογητή µε µεγάλη εµπειρία σε εκκαθαρίσεις, εξαγορές και 

συγχωνεύσεις, ο οποίος υποβάλλει ολοκληρωµένη µελέτη αξιολόγησης στην αρµόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, προκειµένου αυτή να εισηγηθεί στην 

αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 15. Η υπηρεσία για την κατάρτιση της 

εισήγησής της αυτής δύναται να ζητά από την κύρια δανειοδοτούσα τράπεζα ή και άλλη 

τράπεζα γνωµοδότηση επί της βιωσιµότητας του σχεδίου διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται η διαδικασία ανάθεσης, τα κριτήρια επιλογής, ο 

ανώτατος αριθµός επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης, που µπορεί να 

ανατίθενται κατ' έτος σε κάθε αξιολογητή, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των εξωτερικών 

αξιολογητών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

  

9. (α) Κάθε επένδυση εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης εξετάζεται ως προς 

τα κριτήρια των περιπτώσεων α,΄ β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6.  
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Ειδικότερα η επένδυση απορρίπτεται και δεν αξιολογείται σε επόµενο στάδιο στις 

περιπτώσεις που κρίνεται ότι δεν καλύπτεται η ίδια συµµετοχή (υποπερίπτωση (ii) της 

περίπτωσης α΄, καθώς και το κατώτατο όριο βαθµολογίας ως προς τα κριτήρια των 

υποπεριπτώσεων (i) της περίπτωσης α΄ στην περίπτωση υφιστάµενου φορέα και  (iii) 

της περίπτωσης  β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6. 

Εφόσον η επένδυση κριθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω ότι πληροί τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις, βαθµολογείται στο σύνολο των κριτηρίων των περιπτώσεων (α), β, γ’ 

και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον την 

κοινή ελάχιστη βαθµολογία που ορίζεται στην απόφαση της περ. 2 του άρθρου 6 και το 

διατιθέµενο ποσό επαρκεί εντάσσεται προς υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος. 

(β)     Οι επενδύσεις οι οποίες σύµφωνα µε την υποπερίπτωση (iv) της περίπτωσης 

α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στη Γενική Γραµµατεία 

Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης εξετάζονται ως προς τα κριτήρια των 

περιπτώσεων (α, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και ως προς τα τυχόν 

επιπρόσθετα κριτήρια της παρ. 2(α) του αυτού άρθρου. 

Η επένδυση απορρίπτεται και δεν αξιολογείται σε επόµενο στάδιο στις περιπτώσεις 

που κρίνεται ότι δεν καλύπτεται η ίδια συµµετοχή ή το κατώτατο όριο βαθµολογίας ως 

προς τα κριτήρια των υποπεριπτώσεων (i) της περίπτωσης (α) προκειµένου για παλαιό 

φορέα και (iii) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6. 

Εφόσον η επένδυση κριθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω ότι πληροί τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις, βαθµολογείται στο σύνολο των κριτηρίων των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ 

και δ΄ της παραγράγου1 του άρθρου 6 και εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον την κοινή 

ελάχιστη βαθµολογία που ορίζεται στην απόφαση της περίπτωσης 2 του άρθρου 6 και 

το διατιθέµενο ποσό επαρκεί, εντάσσεται προς υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος. 

(γ)     Έχει καταργηθεί 

(δ)     Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των 

επενδύσεων, το κατά περίπτωση διατιθέµενο για το συγκεκριµένο έτος ποσό 

ενισχύσεων εξαντληθεί, τυχόν αιτήσεις υπαγωγής, για τις οποίες µέχρι την εξάντληση 

του ποσού των ενισχύσεων δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής 

από τις αρµόδιες υπηρεσίες και γνωµοδοτικές επιτροπές, εξετάζονται για υπαγωγή 

τους στις διατάξεις του παρόντος κατά το επόµενο έτος µε βάση τα ποσά ενισχύσεων 

που καθορίζονται για το έτος αυτό, πριν την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής που θα 

υποβληθούν µετά την 1η Ιανουαρίου του έτους αυτού. 

  

10. Κάθε επένδυση που γίνεται στην αλλοδαπή σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 3, 

εξετάζεται ως προς τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄ και β΄ παράγραφο 1 του άρθρου 6. Η 

υπαγωγή της επένδυσης γίνεται εφόσον αυτή πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης σύµφωνα µε 

τα ίδια κριτήρια και επιπλέον εκτιµάται ότι συµβάλλει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό στη 
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διεύρυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων παραµεθόριων περιοχών των χωρών στις 

οποίες πραγµατοποιείται η επένδυση και τη συγκράτηση πληθυσµών των περιοχών αυτών 

στον τόπο διαµονής τους και µε την προϋπόθεση ότι το διατιθέµενο για το συγκεκριµένο έτος 

ποσό για τις επιχορηγήσεις αυτών των επενδύσεων επαρκεί, εγκρίνεται για υπαγωγή στις 

διατάξεις του παρόντος.  

Επίσης, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων ιδιωτικών 

επιχειρήσεων λαµβάνονται υπόψη οι στόχοι και οι προτεραιότητες του αντίστοιχου 

Προγράµµατος ∆ιµερούς Οικονοµικής Συνεργασίας. 

Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων αυτών, 

το διατιθέµενο για το συγκεκριµένο έτος ποσό επιχορηγήσεων γι' αυτές εξαντληθεί, τυχόν 

αιτήσεις υπαγωγής για τις οποίες µέχρι την εξάντληση του ποσού των επιχορηγήσεων δεν 

ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής από την αρµόδια υπηρεσία και 

γνωµοδοτική επιτροπή, εξετάζονται για υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος κατά το 

επόµενο έτος µε βάση το ποσό ενισχύσεων που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή 

επενδύσεων για το έτος αυτό, πριν από την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής που θα 

υποβληθούν µετά την 1η Ιανουαρίου του έτους αυτού. 

  

11. Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του 

παρόντος εκδίδονται: 

(α)     Από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, για τα επενδυτικά σχέδια που 

υποβάλλονται στην Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών σύµφωνα µε την υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης α΄ της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και για τις επενδύσεις που υποβάλλονται 

µέσω του ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από την Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων 

του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

(β)     Από τον Υπουργό Ανάπτυξης, για τα επενδυτικά σχέδια των 

υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix), (x) και (xi) της περιπτωσης ε καθώς και της 

υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 

(γ)     Από τους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών, για τα επενδυτικά σχέδια 

που πραγµατοποιούνται στα όρια κάθε ∆ιοικητικής Περιφέρειας και υποβάλλονται στην 

αντίστοιχη Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων της Περιφέρειας σύµφωνα µε την 

υποπερίπτωση (ii) της περίπτωσης α΄ της πιο πάνω παραγράφου 1. 

Οι αποφάσεις τροποποίησης, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας, ανάκλησης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, καθώς 

και µεταβίβασης επιχειρήσεων ή µετοχών ή εταιρικών µεριδίων εκδίδονται µε ανάλογη 

αρµοδιότητα. 
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12. Οι αποφάσεις υπαγωγής, καθώς και οι λοιπές αποφάσεις που καθορίζονται στην παρ. 

11 εκδίδονται µετά από γνώµη της κατά περίπτωση αρµόδιας γνωµοδοτικής επιτροπής.  

Περίληψη της απόφασης υπαγωγής, που περιέχει τα στοιχεία του φορέα της επένδυσης, 

το αντικείµενο, το κόστος της επένδυσης, το ποσοστό και το ποσό των ενισχύσεων, καθώς 

και τον αριθµό των δηµιουργούµενων θέσεων απασχόλησης, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως. ∆εν απαιτείται δηµοσίευση περίληψης αποφάσεων που αφορούν σε 

παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης ή σε τροποποιήσεις αποφάσεων που δεν µεταβάλλουν 

το ποσό και ποσοστό των ενισχύσεων και τον αριθµό των νέων θέσεων εργασίας. Μεταβολή 

µε οποιονδήποτε τρόπο των όρων της απόφασης µπορεί να γίνει µετά από αίτηση του φορέα 

της επένδυσης. 

  

13. Ετήσιος προγραµµατισµός του ύψους των εγκρινόµενων βάσει του παρόντος 

επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης και επιδότησης του κόστους 

απασχόλησης. 

 

 

(β)     Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Ανάπτυξης, που εκδίδεται κάθε Ιανουάριο, καθορίζεται το συνολικό ποσό 

επιχορηγήσεων που εγκρίνονται ετησίως για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων (vi), 

(vii), (viii), (ix),(x) και (xi) της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης (ix) της 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Με όµοιες αποφάσεις είναι δυνατό να 

αναπροσαρµόζεται κατά τη διάρκεια του έτους το παραπάνω ποσό. 

  

14. Αιτήσεις για υπαγωγή επενδύσεων στις ενισχύσεις του παρόντος, καθώς και αιτήµατα 

για τροποποίηση όρων αποφάσεων υπαγωγής, που έχουν απορριφθεί, δεν επανεξετάζονται. 

  

15. Γνωµοδοτικές Επιτροπές 
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(α)     Γνωµοδοτική Επιτροπή Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: 

         Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συστήνεται στο 

Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή, η οποία 

γνωµοδοτεί για αιτήσεις υπαγωγής στον παρόντα Νόµο επενδύσεων που σύµφωνα µε 

το παρόν άρθρο υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ή το 

ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Μέλη της Κεντρικής Γνωµοδοτικής  Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας 

Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ως 

Πρόεδρος, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, οι Προϊστάµενοι των αρµοδίων υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθώς και εκπρόσωποι των συναρµόδιων 

Υπουργείων και λοιπών φορέων ειδικών σε θέµατα επενδύσεων. Στις συνεδριάσεις της 

επιτροπής παρίσταται ως µέλος  άνευ ψήφου και Νοµικός Σύµβουλος του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών ή Πάρεδρος του ιδίου Υπουργείου που ορίζεται από τον 

Προϊστάµενο Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών. 

Όταν η Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή εξετάζει επενδυτικές προτάσεις για 

υπαγωγή στο Ε.Σ.Ο.Α.Β., στη σύνθεσή της µετέχει ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιεθνών 

Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, δύο υπηρεσιακοί 

παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών των δύο ανώτατων βαθµών της ιεραρχίας, 

καθώς και ένας εκπρόσωπος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος.  

  

(β) Γνωµοδοτικές Επιτροπές Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας Υπουργείου 

Ανάπτυξης: 

(i)      Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Ανάπτυξης, συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή επιχειρηµατικών σχεδίων, η οποία γνωµοδοτεί για τις 

αιτήσεις υπαγωγής στον παρόντα Νόµο επιχειρηµατικών σχεδίων της υποπερίπτωσης 

(xi) της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, που υποβάλλονται στη Γενικής 

Γραµµατείας Βιοµηχανίας ή στο ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από τη Γενική  Γραµµατεία. 

Βιοµηχανίας. 

Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας ως Πρόεδρος, ο 

Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, ο προϊστάµενος της αρµόδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο προϊστάµενος της αρµόδιας Γενικής 

∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, εκπρόσωπος του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύο (2) εµπειρογνώµονες 

αναγνωρισµένου κύρους σε θέµατα βιοµηχανικών επενδύσεων, ένας (1) εκπρόσωπος 
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του Σ.Ε.Β., ένας (1) εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. και ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης 

Ελληνικών Τραπεζών. 

(ii)      Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία 

Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Γνωµοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία 

γνωµοδοτεί για αιτήσεις υπαγωγής στον παρόντα Νόµο των επενδύσεων των 

υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix) και (x) της περίπτωσης ε΄ καθώς και της 

υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που 

υποβάλλονται στη Γ.Γ. Βιοµηχανίας ή στο ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από τη Γενική 

Γραµµατεία Βιοµηχανίας. 

Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας ως Πρόεδρος, δύο (2) 

προϊστάµενοι Γενικών ∆ιευθύνσεων ή αρµόδιων ∆ιευθύνσεων της Γενικής Γραµµατείας 

Βιοµηχανίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύο 

(2) εµπειρογνώµονες αναγνωρισµένου κύρους σε ζητήµατα βιοµηχανικών επενδύσεων, 

ένας (1) εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β. και ένας (1) της Γ.Σ.Ε.Ε.. 

Ειδικά, για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης (vii) της περίπτωσης ε΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3 στην Επιτροπή συµµετέχουν και ο Γενικός Γραµµατέας 

Έρευνας και Τεχνολογίας και ένας (1) προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης ή αρµόδιας 

∆ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. 

  

(γ) Περιφερειακές Γνωµοδοτικές Επιτροπές: 

Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα κάθε Περιφέρειας συστήνεται στην έδρα κάθε 

∆ιοικητικής Περιφέρειας, καθώς και στην πρωτεύουσα του Νοµού ∆ωδεκανήσου 

Περιφερειακή Γνωµοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία γνωµοδοτεί για τις αιτήσεις 

υπαγωγής επενδύσεων ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, που 

σύµφωνα µε το παρόν άρθρο υποβάλλονται σε κάθε Περιφέρεια ή στο Νοµό ∆ωδεκανήσου 

και εξετάζονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες εφαρµογής του παρόντος Νόµου. 

Μέλη της κάθε Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ως Πρόεδρος, 

προϊστάµενοι των αρµόδιων υπηρεσιών ιδιωτικών επενδύσεων της Περιφέρειας, 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εκπρόσωποι τραπεζών 

και λοιπών φορέων ειδικοί σε θέµατα επενδύσεων. 

  

(δ) Οι καθοριζόµενες πιο πάνω γνωµοδοτικές επιτροπές γνωµοδοτούν επίσης για 

αιτήµατα τροποποίησης αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας, µεταβίβασης επιχειρήσεων ή µετοχών ή εταιρικών µεριδίων, καθώς 

και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν 
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καταβληθεί και αφορούν σε επενδύσεις ή και προγράµµατα ή επιχειρηµατικά σχέδια για την 

υπαγωγή των οποίων γνωµοδότησαν κατά περίπτωση. 

Επίσης γνωµοδοτούν για τα παρακάτω θέµατα: 

(i)                   επενδύσεων ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή 

επιχειρηµατικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν.2601/98, εφόσον αυτά είναι 

της αρµοδιότητας των κατά περίπτωση αντίστοιχων υπηρεσιών ή φορέων 

εφαρµογής των κινήτρων του εν λόγω νόµου και  

(ii)                 επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους αναπτυξιακούς 

Νόµους, εφόσον οι σχετικοί φάκελοι των επενδύσεων αυτών είναι της 

αρµοδιότητας των κατά περίπτωση αντίστοιχων υπηρεσιών ή φορέων και 

τηρούνται σε αυτούς. 

  

(ε) Ειδική Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γενική Γραµµατεία Ανάπτυξης. 

του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης συστήνεται 

στη Γενική Γραµµατεία Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης Ειδική Γνωµοδοτική 

Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων που γνωµοδοτεί για το χαρακτηρισµό: (1) των υπηρεσιών ως 

εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας ή ως νέων, (2) των προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης 

τεχνολογίας ή ως νέων, (3) επενδύσεων ως επενδύσεις ανάπτυξης λογισµικού, (4) 

επενδύσεων ως εργαστήρια εφαρµοσµένης βιοµηχανικής, ενεργειακής, µεταλλευτικής, 

γεωργικής, κτηνοτροφικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας ή των εργαστηρίων αυτών (5) 

επενδύσεων ως επενδύσεις ανάπτυξης τεχνολογιών, (6) επενδύσεων ως επενδύσεις 

παραγωγής καινοτοµικών προϊόντων ή και εισαγωγής καινοτοµιών στην παραγωγική 

διαδικασία. 

Μέλη της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων είναι ο Γενικός Γραµµατέας Ανάπτυξης 

ως Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο Γενικός Γραµµατέας 

Βιοµηχανίας, ένα (1) εξειδικευµένο σε θέµατα τεχνολογίας στέλεχος της Γ.Γ.Ε.Τ., ένα (1) 

εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (Γ.Γ.Β.)  του Υπουργείου Ανάπτυξης 

εξειδικευµένο σε θέµατα τεχνολογίας ένα (1) εξωτερικό εµπειρογνώµονα που προέρχεται από 

πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα ή εργαστήρια και ένα (1) εξωτερικό εµπειρογνώµονα 

που ορίζεται από το ΣΕΒ. 

Η σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης. 

  

(στ) Η συγκρότηση των ως άνω γνωµοδοτικών επιτροπών γίνεται µε αποφάσεις των 

οργάνων που είναι αρµόδια για τη σύστασή τους µη δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της 
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Κυβερνήσεως. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται επίσης οι γραµµατείς και οι αναπληρωτές 

βοηθοί γραµµατείς των επιτροπών, καθώς και οι εισηγητές. 

  

 

η) Στα µέλη και τους εισηγητές των γνωµοδοτικών επιτροπών που προβλέπονται στο 

παρόν, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2429/1996 περί υποβολής δήλωσης 

περιουσιακής τους κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του Ν. 

3213/2003. 

  

16. Παρακολούθηση και 'Έλεγχος 

Η παρακολούθηση των επενδύσεων που εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις 

Περιφέρειες, γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες τους. Ο έλεγχος γίνεται από όργανα ελέγχου 

τα οποία συγκροτούνται µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου φορέα υπαγωγής   

 

 

17. Όργανα Ελέγχου 

(α)     Όργανα ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

(i)                   Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συνιστώνται τα 

όργανα και καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου της προόδου των επενδυτικών 

έργων ανεξάρτητα αν βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης ή έχουν περατωθεί. Ο 

έλεγχος γίνεται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και τους όρους της 

απόφασης υπαγωγής. 

(ii)                 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών δύνανται να 

συσταθούν ειδικά όργανα ελέγχου µε αρµοδιότητα τον επανέλεγχο επενδύσεων 
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που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή του Ν.2601/1998 ή 

προγενέστερων αναπτυξιακών νόµων από οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα. 

(iii)                Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συνιστώνται τα 

όργανα και καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των πραγµατοποιηθεισών 

επενδύσεων για την εφαρµογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 

20 του παρόντος. 

γ)      Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται οι 

διαδικασίες ελέγχου και συνιστώνται Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου (Π.Ο.Ε.) της 

προόδου των επενδυτικών έργων και γενικότερα των επενδύσεων, ανεξάρτητα εάν 

βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης ή έχουν περατωθεί. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση τον 

παρόντα νόµο, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις υπαγωγής. 

Η αρµοδιότητα των Π.Ο.Ε. αφορά στις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στα όρια 

της ∆ιοικητικής Περιφέρειας και έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της επιχορήγησης ή 

επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης 

απασχόλησης µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας ή του 

Νοµάρχη προκειµένου για τον παρόντα ή προγενέστερους αναπτυξιακούς νόµους. 

(δ)     Οι συγκροτήσεις των Οργάνων Ελέγχου γίνονται σύµφωνα µε τις οριζόµενες ανωτέρω 

αποφάσεις ή προκειµένου για τα Περιφερειακά 'Όργανα Ελέγχου µε απόφαση του κατά 

περίπτωση αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, µη δηµοσιευόµενες στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ειδικότερα από 

διατιθέµενους για το έργο αυτό υπαλλήλους της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου ή 

άλλων υπηρεσιών ή και από ορκωτούς ελεγκτές ή εκτιµητές ή και συµβούλους 

εµπειρογνώµονες σε θέµατα ελέγχου επενδύσεων ή /και εκπροσώπους της Τοπικής και 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθµού. Συγκροτούνται κάθε φορά όσα όργανα 

ελέγχου κρίνονται απαραίτητα για την πλήρη και ταχεία κάλυψη των αναγκών σε 

ελέγχους. 

(ε)      Στα µέλη των οργάνων ελέγχου που προβλέπονται στο παρόν, καθώς και στα 

επιφορτισµένα µε την εκταµίευση των ενισχύσεων όργανα εφαρµόζονται οι διατάξεις 

του άρθρου 24 του ν. 2429/1996  περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους 

κατάστασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του Ν. 3213/2003. 

  

18. Τµήµα που δύναται να ανέρχεται µέχρι ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8‰) των 

προβλεπόµενων πιστώσεων για την καταβολή των επιδοτήσεων του παρόντος που 

εγγράφονται στον προϋπολογισµό των ∆ηµοσίων Επενδύσεων όπως ορίζεται στην παρ. 

7του άρθρου 8, αφορά στην κάλυψη δαπανών των διαδικασιών αξιολόγησης, 

παρακολούθησης, έλεγχου και πιστοποίησης και αµοιβών των οργάνων αξιολόγησης και 
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ελέγχου, περιλαµβανοµένων και των αποζηµιώσεων των εισηγητών, των γραµµατέων και 

των αναπληρωτών βοηθών γραµµατέων, που προβλέπονται στο Νόµο αυτόν. 

Για το σκοπό αυτό εγγράφεται στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ειδικό έργο µε 

πίστωση που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό των πιστώσεων που  προβλέπονται κατ' έτος 

από τον προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη των επιχορηγήσεων 

επενδύσεων και επιδοτήσεων εν γένει του παρόντος Νόµου.  

Οι αποζηµιώσεις των προέδρων, µελών, εισηγητών γραµµατέων και αναπληρωτών 

βοηθών γραµµατέων των γνωµοδοτικών επιτροπών, καθώς και των µελών των οργάνων 

ελέγχου ορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Με ίδιες 

αποφάσεις µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ποσά αυτά. 

Οι παραπάνω αποζηµιώσεις παρέχονται πέραν της, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις, ηµερήσιας αποζηµίωσης και οδοιπορικών εξόδων. 

Οι αποζηµιώσεις αυτές, δεν υπόκεινται στους περιορισµούς του Ν. 1256/1982 του άρθρου 

15 του Ν. 2703/1999 και του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος 

υπολογισµού της αποζηµίωσης των µελών των οργάνων ελέγχου, που δεν είναι δηµόσιοι 

υπάλληλοι.  

  

19. Έλεγχος τιµών 

Για τον έλεγχο των τιµών, οι αρµόδιες υπηρεσίες και γνωµοδοτικές επιτροπές µπορούν 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης αλλά και σε µεταγενέστερα στάδια της 

υλοποίησης ή και µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των 

µηχανηµάτων και εξοπλισµού. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ή οι γνωµοδοτικές επιτροπές µπορεί να 

ζητούν από τον επενδυτή, τον προµηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους 

στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας, για τον έλεγχο των τιµών αυτών. Για τον 

έλεγχο του κόστους των λοιπών πάγιων στοιχείων της επένδυσης µπορούν να 

χρησιµοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και γνωµοδοτικές επιτροπές κάθε είδους 

αποδεικτικά στοιχεία, όπως µέθοδοι κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών 

εργασιών από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος που θα λαµβάνουν υπόψη τη φύση και 

το είδος των συγκεκριµένων κτιριακών κατασκευών. Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί µε 

οποιονδήποτε τρόπο υπερτιµολόγηση του κόστους της επένδυσης από τον επενδυτή, η 

αίτησή του για υπαγωγή στο Νόµο αυτόν απορρίπτεται, η δε δοθείσα έγκριση ανακαλείται και 

επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση. 

  

20. Έλεγχος για αφορολόγητο αποθεµατικό 
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α) Η επιχείρηση µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης υποβάλλει στην αρµόδια για τη 

φορολογία της ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) αίτηση µε την οποία ζητείται ο έλεγχος 

της πραγµατοποιηθείσας παραγωγικής επένδυσης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται 

κατάσταση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στην 

πραγµατοποιηθείσα παραγωγική επένδυση και τα στοιχεία των αντίστοιχων φορολογικών 

στοιχείων που εκδόθηκαν.  

Η αίτηση µε τα πιο πάνω δικαιολογητικά υποβάλλεται µέσα στις προθεσµίες υποβολής 

των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 62, 64 

και 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, κατά περίπτωση.  

Μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών και το αργότερο µέχρι τέλους του 

οικείου οικονοµικού έτους, η αρµόδια για τον φορολογικό έλεγχο υπηρεσία υποχρεούται να  

προβεί στον έλεγχο των πραγµατοποιηθεισών επενδύσεων και θα διαπιστώσει την τήρηση 

των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος.  

Μετά τον έλεγχο των πραγµατοποιηθεισών επενδύσεων συντάσσεται συνοπτικό δελτίο 

τεχνικών και οικονοµικών στοιχείων για την ενισχυόµενη επιχείρηση αντίγραφο του οποίου 

διαβιβάζεται στην Γενική ∆ιεύθυνση των Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών   

Οι αρµόδιοι επιθεωρητές ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να 

παρακολουθούν την ορθότητα και το εµπρόθεσµο των διενεργούµενων ελέγχων. Οι διατάξεις 

της περίπτωσης αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και σε περίπτωση παραγωγικών επενδύσεων 

µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

β) Για την εφαρµογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για απόκτηση της χρήσης 

εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση, έχουν ανάλογη εφαρµογή τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 26 του άρθρου 5 του παρόντος. 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα 

δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τον επενδυτή, τα απαραίτητα για τον έλεγχο 

της επένδυσης στοιχεία, τα στοιχεία µε τα οποία πρέπει να ενηµερώνεται η Γενική ∆ιεύθυνση 

Ιδιωτικών Επενδύσεων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ενίσχυσης της 

φορολογικής απαλλαγής του Νόµου αυτού. 

(δ) Η έναρξη δαπανών για την υπαγωγή στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής 

ισχύει µετά (2)δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος. 
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Άρθρο 8 
Καταβολή των ενισχύσεων 

  

1. Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης 

α) Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγµατοποιείται σε δόσεις ως εξής: 

(i)                   Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά την υλοποίηση 

του 50% της επένδυσης και µετά από πιστοποίηση του αρµοδίου οργάνου 

ελέγχου του άρθρου 7 ότι υλοποιήθηκε το τµήµα αυτό του έργου και ότι ο 

επενδυτής συµµορφώθηκε µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης 

υπαγωγής. 

(ii)                 Το υπόλοιπο 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά την 

πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης από το αρµόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 7.  

(iii)                Παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής που δεν υπερβαίνει το 30% 

της προβλεπόµενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης 

επιχορήγησης µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής 

προσαυξηµένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί 

νόµιµα στην Ελλάδα. Η ανωτέρω  προκαταβολή αποτελεί µέρος της συνολικά 

καταβαλλόµενης επιχορήγησης. 

β) Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της 

λειτουργίας γίνεται µετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται µαζί µε τα 

απαιτούµενα παραστατικά στην αρµόδια υπηρεσία το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από τη 

λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως αυτή ισχύει. 
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Τα απαιτούµενα παραστατικά που συνοδεύουν την αίτηση του επενδυτή για τον έλεγχο, 

την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 

της, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάµηνης προθεσµίας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση 

συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα παραστατικά, η επένδυση θεωρείται κατ’ αµάχητο 

τεκµήριο ως µη αποκληρωθείσα και εκδίδεται απόφαση µε την οποία ανακαλείται η απόφαση 

υπαγωγής και διατάσσεται η επιστροφή του ποσού της καταβληθείσας επιχορήγησης 

προσαυξηµένο κατά το ποσό των νοµίµων τόκων από της καταβολής. 

Εντός ενός (1) µηνός από την κατάθεση της παραπάνω αίτησης συγκροτείται από τον 

φορέα της επένδυσης το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 7, το οποίο 

ολοκληρώνει τον έλεγχο και υποβάλλει έκθεση ελέγχου εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από 

τη συγκρότησή του. Η απόφαση πιστοποίησης ή µη της ολοκλήρωσης της επένδυσης και 

έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή 

της έκθεσης του οργάνου ελέγχου. Περίληψη της απόφασης αυτής δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από την έκδοσή της. 

(γ) Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δηµιουργία των µισών 

τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής 

και η πραγµατοποίηση αγορών πρώτων υλών και πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών.  

(δ) Η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται 

µετά από επιτόπιο έλεγχο των οργάνων ελέγχου του άρθρου 7, εφόσον έχουν 

πραγµατοποιηθεί αγορές πρώτων υλών και πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών σε βαθµό που 

να τεκµηριώνουν τη λειτουργία της µονάδας. Κατ’ εξαίρεση, για τις επενδύσεις ίδρυσης ή 

επέκτασης αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιεργειών) και αγελαδοτροφικών µονάδων 

κρεατοπαραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας δεν απαιτείται πραγµατοποίηση πωλήσεων 

προϊόντων.  

  

2. Καταβολή επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

Η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του µισθωµένου  

εξοπλισµού βάσει της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει εγκατασταθεί στη µονάδα  

µετά από πιστοποίηση από το αρµόδιο όργανο ελέγχου  

Ποσό ανερχόµενο µέχρι το 50% της ενισχυόµενης δαπάνης της επιδότησης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλλεται µέχρι τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης που 

προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής. Μετά την παρέλευση αυτής καταβάλλεται το 

υπόλοιπο, εφόσον έχει πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της 

παραγωγικής της λειτουργίας. 

Η επιδότηση καταβάλλεται µετά την εκάστοτε πληρωµή των δόσεων του µισθώµατος από 

την επιχείρηση σε δόσεις καθεµία εκ των οποίων υπολογίζεται επί του τµήµατος της αξίας 
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κτήσης του εξοπλισµού, το οποίο εµπεριέχεται στην εκάστοτε καταβαλλόµενη δόση του 

µισθώµατος. Σε περίπτωση που η σύµβαση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπει 

καταβολή των δόσεων του µισθώµατος σε διαστήµατα µικρότερα του τριµήνου, η καταβολή 

της επιδότησης γίνεται ανά τρίµηνο. 

  

3. Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους απασχόλησης 

Η επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης καταβάλλεται ανά εξάµηνο µετά από αίτηση 

του επενδυτή. Η πρώτη αίτηση καταβολής ενισχύσεων κατατίθεται µαζί µε τα απαιτούµενα 

παραστατικά στην αρµόδια υπηρεσία το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη λήξη της 

προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας 

όπως αυτή ορίζεται στην εγκριτική απόφαση.  

Για την καταβολή του πρώτου µέρους της ενίσχυσης απαιτείται πιστοποίηση και έλεγχος 

της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ο οποίος θα πρέπει 

να διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ παραγράφου1 του παρόντος 

άρθρου. 

Τα απαιτούµενα παραστατικά που συνοδεύουν την αίτηση του επενδυτή για τον έλεγχο, 

για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας της, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Η επιχορήγηση καταβάλλεται µόνο για τις συνδεόµενες µε την επένδυση θέσεις εργασίας. 

  

4. ∆ικαιολογητικά καταβολής των ενισχύσεων 

α) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης, και της επιδότησης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης και την επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης  ορίζονται µε 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

β) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης για τα 

επιχειρηµατικά σχέδια της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου1 του 

άρθρου 3, καθώς και για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων (vi), (viii), (ix), και (x) της 

περίπτωσης ε΄ καθώς και της υποπερίπτωσης (ιχ) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 3, ορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης.  

  

5. Απαγόρευση εκχώρησης. Εξαιρέσεις 

Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή 

της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε 

τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανεισµού ισόποσου της εκχωρούµενης 

επιχορήγησης, που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις 



 55 

περιπτώσεις η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα µε την οποία έχει 

υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί, ισόποσο τουλάχιστον 

της καταβαλλόµενης επιχορήγησης τµήµα του βραχυπρόθεσµου αυτού δανείου. 

  

6. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης. 

Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του παρόντος εµφανίζονται σε λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, το οποίο δεν 

µπορεί να διανεµηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεµατικά αυτά εµφανίζονται σε ιδιαίτερο 

λογαριασµό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανοµής τους πριν την 

παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10. 

Το αποθεµατικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος µε την προϋπόθεση ότι θα 

παραµείνει αµετάβλητο και δεν θα διανεµηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια 

από το χρόνο του σχηµατισµού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεµηθεί µετά την παρέλευση 

του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, υπόκειται σε φορολογία µε συντελεστή ο οποίος 

αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος που ισχύει, κατά το χρόνο 

κεφαλαιοποίησης ή διανοµής, για τα νοµικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

του άρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, 

ο οποίος κυρώθηκε µε το Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α΄). Ο οφειλόµενος, σύµφωνα µε τα πιο 

πάνω, φόρος εισοδήµατος αποδίδεται εφάπαξ µε δήλωση η οποία υποβάλλεται µέσα στον 

επόµενο µήνα εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανοµή. Με 

την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του νοµικού προσώπου 

καθώς και των µετόχων, εταίρων για το πιο πάνω αποθεµατικό. Επί του οφειλόµενου φόρου 

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 65 έως 72, 74, 75, 79 έως 81, 83 έως 85 και 113 

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α) και του Κώδικα 

∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, που κυρώθηκε µε το Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α΄). 

Αν η κεφαλαιοποίηση ή διανοµή γίνει πριν από την παρέλευση των δέκα ετών από το 

χρόνο σχηµατισµού του αποθεµατικού, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του 

άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή της 

επιχείρησης. 

  

7.  Εγγραφή στον προϋπολογισµό - Απαλλαγές 

Η προβλεπόµενη για κάθε οικονοµικό έτος δαπάνη σε βάρος του ∆ηµοσίου για την 

καταβολή των επιχορηγήσεων επενδύσεων και των επιδοτήσεων του παρόντος εγγράφεται 

στον προϋπολογισµό των ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι 

επιχορηγήσεις του µισθολογικού κόστους της απασχόλησης που καταβάλλονται µε βάση τις 
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διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή δικαίωµα, 

καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του ∆ηµοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτά των 

επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών και το µισθολογικό 

κόστος της απασχόλησης προκειµένου να γίνει προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών. 

  

Άρθρο 9 
Ειδικά καθεστώτα 

  

1. Ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης 

Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και  Ανάπτυξης, καθώς και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού και στα 

πλαίσια ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, είναι δυνατόν να θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα 

ενίσχυσης περιφερειών της επικράτειας ιδιαίτερα των νησιωτικών και ορεινών περιοχών ή 

τµηµάτων τους ή ορισµένων κατηγοριών επιχειρήσεων ή επενδύσεων του άρθρου 3, 

ιδιάζουσας σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξης της χώρας. Για την έκδοση κάθε 

προεδρικού διατάγµατος πρέπει να έχει προηγηθεί η εκπόνηση ειδικής µελέτης σκοπιµότητας 

µέσω της οποίας να τεκµηριώνονται τα ανωτέρω. 

Με τα προεδρικά αυτά διατάγµατα καθορίζεται η διάρκεια του κάθε ειδικού καθεστώτος 

ενίσχυσης, οι υπηρεσίες ή φορείς στους οποίους υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής σε 

αυτό, καθώς και οι προθεσµίες υποβολής των αιτήσεων αυτών, το ποσό ενισχύσεων που 

εγκρίνεται συνολικά στα πλαίσια του συγκεκριµένου ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης και για 

όλη τη διάρκειά του, καθώς και η κατανοµή του ποσού αυτού κατά υπηρεσία ή φορέα 

εφαρµογής και κατά χρονική περίοδο υποβολής των αιτήσεων. Επιπλέον καθορίζονται το 

ποσοστό της ίδιας συµµετοχής, τα είδη και ποσοστά ενισχύσεων, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτοµέρεια. 

Με τα προεδρικά διατάγµατα αυτά είναι δυνατόν να καθορίζονται και ειδικά πρόσθετα 

κριτήρια υπαγωγής. Επιπλέον, καθορίζονται η βαθµολόγηση, λειτουργία και ο τρόπος 

εφαρµογής των κοινών και των κατά περίπτωση πρόσθετων κριτηρίων του άρθρου 6, καθώς 

και των τυχόν ειδικών πρόσθετων κριτηρίων που καθορίζονται µε αυτά. 

Τα ως άνω κριτήρια υπαγωγής εφαρµόζονται αυτοτελώς για τις επενδύσεις που 

εντάσσονται στο συγκεκριµένο ειδικό καθεστώς ενίσχυσης που θεσπίζεται µε κάθε προεδρικό 

διάταγµα. 

Περίληψη του περιεχοµένου του προεδρικού διατάγµατος δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες 

πολιτικές και δύο οικονοµικές εφηµερίδες µε πανελλήνια κυκλοφορία. Επίσης η περίληψη 

αποστέλλεται στην υπηρεσία επίσηµων εκδόσεων της Ε.Ε. για δηµοσίευση στην επίσηµη 

εφηµερίδα των Ε.Κ.. 
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Συµπληρωµατικά για τις επενδύσεις που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης της 

παρούσας παραγράφου, έχουν εφαρµογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόµου. 

  

2. Επιχειρηµατικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης 

Μεταποιητικές ή µεταλλευτικές επιχειρήσεις µόνο υφιστάµενων φορέων που απασχολούν 

τουλάχιστον 100 άτοµα και ευρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσµενή κατάσταση µπορούν να 

υποβάλλουν ένα ολοκληρωµένο πολυετές (2-3 έτη) επιχειρηµατικό σχέδιο διάσωσης και 

αναδιάρθρωσης, που θα περιλαµβάνει τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και 

επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό, την εξυγίανση και ανάπτυξή τους και ενδεχοµένως τις 

απαραίτητες ενέργειες κατάρτισης των εργαζοµένων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

καθορίζονται οι προϋποθέσεις και όροι που πρέπει να συντρέχουν στην επιχείρηση, ώστε 

αυτή, κατά την κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας και γνωµοδοτικής επιτροπής, να θεωρείται ότι 

ευρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσµενή κατάσταση, προκειµένου να είναι δυνατή η εξέταση και 

υπαγωγή στις ενισχύσεις της παρούσας παραγράφου του επιχειρηµατικού σχεδίου 

διάσωσης. 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα είδη και τα ποσοστά των ενισχύσεων, καθώς και τα 

πρόσθετα είδη ενισχύσεων και η έκτασή τους, που παρέχονται στα επιχειρηµατικά σχέδια 

διάσωσης και αναδιάρθρωσης, τα πρόσθετα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία που 

συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

Τα κριτήρια υπαγωγής, τα στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία και ο τρόπος εφαρµογής 

των κριτηρίων αυτών για την υπαγωγή των επιχειρηµατικών σχεδίων διάσωσης και 

αναδιάρθρωσης καθορίζονται µε την κοινή απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 6. 

Συµπληρωµατικά για τα επιχειρηµατικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης της 

παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόµου. 

  

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών καί  Ανάπτυξης, 

καθώς και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, υπάγονται στις διατάξεις του 

παρόντος νόµου επενδύσεις, ύψους πενήντα (50.000.000,00) εκατοµµυρίων ευρώ, µε 

σηµαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση µε τη 

δηµιουργία τουλάχιστον εκατό είκοσι πέντε (125) θέσεων µόνιµης απασχόλησης, εκ των 

οποίων ένας αριθµός δύναται να δηµιουργείται σε δορυφορικές επιχειρήσεις σαν άµεσο 

αποτέλεσµα της προτεινόµενης επένδυσης. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται για τις 

επενδύσεις της παραγράφου αυτής, οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις ρυθµίσεις του 

παρόντος που αφορούν στην ίδια συµµετοχή, στη διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων, 

στα ποσοστά και το ύψος της επιχορήγησης, , στο ύψος του δανείου, στα ποσοστά 

επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της 



 58 

δηµιουργούµενης απασχόλησης, στις προϋποθέσεις µεταβίβασης των µετοχών της 

επιχείρησης, καθώς και στη δυνατότητα συµµετοχής στην επένδυση δηµοσίων επιχειρήσεων.  

Με τις ίδιες αποφάσεις µπορεί να παρέχονται στις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν 

επενδύσεις της παραγράφου αυτής, οι διευκολύνσεις και τα προνόµια που προέβλεπαν οι 

διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 3 και της παρ. 6 του άρθρου 4 του 

καταργηθέντος Ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 93 Α') "περί λήψεως γενικών µέτρων για την υποβοήθηση 

της χώρας". 

Επίσης µε τις ίδιες αποφάσεις µπορεί να καθορίζεται η κατασκευή µε δηµόσια δαπάνη 

ειδικών έργων υποδοµής προς διευκόλυνση της γενικότερης λειτουργίας της µονάδας. 

Οι ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες υπάγονται στις διατάξεις του 

παρόντος οι επενδύσεις της παραγράφου αυτής, τελούν υπό την προϋπόθεση της 

προηγούµενης κύρωσής τους µε Νόµο. 
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Άρθρο 10 
Υποχρεώσεις ενισχυόµενων επιχειρήσεων - Συνέπειες µη τήρησης – Κυρώσεις 

  

1. Α. Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου 

αυτού, µετά την υπαγωγή τους και µέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δηµοσίευση της 

απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης οφείλουν: 

α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής. 

β) Να αποκτούν την κυριότητα του µισθωµένου εξοπλισµού µε τη λήξη της σύµβασης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

γ) Να µη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. 

δ) Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 

βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. 

ε) Να µη µεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαµήνου από άλλα κυριότητας του φορέα 

και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας 
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της επιχείρησης, µε υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών (3) µηνών 

στην αρµόδια υπηρεσία. 

Αιτήµατα αντικατάστασης παγίων για κάθε ενισχυόµενη επένδυση  δεν µπορούν να 

εγκριθούν πάνω από δύο φορές. 

Β. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Α' για το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν 

επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου: 

α) Έχει καταργηθεί  

β) Να εκµισθώσουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίδεται µε 

τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείµενο και η 

ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραµένει στον εκµισθωτή. 

Γ. Επιχειρήσεις των οποίων έχει ενισχυθεί η δηµιουργούµενη απασχόληση οφείλουν να 

διατηρούν τον αριθµό των νέων θέσεων για τις οποίες επιχορηγούνται για τουλάχιστον πέντε 

(5) έτη µετά την δηµιουργία τους. 

 

  

2. Α. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την  

ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας: 

α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στην περίπτωση δ'  της 

παραγράφου 1 Α. 

β) ∆ύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να 

παρακρατηθεί ή επιστραφεί µέρος αυτής, στις περιπτώσεις α', γ' της παραγράφου 1Α και α', 

β' της παραγράφου 1 Β. 

Β. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής µετά τη δηµοσίευση 

της απόφασης ολοκλήρωσης και  έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και 

εντός του οριζόµενου στην παρ. 1Α χρονικού περιορισµού , επιστρέφεται το σύνολο ή µέρος 

της ενίσχυσης. 
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Γ. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην περίπτωση 

1Αβ, επιστρέφεται η αναλογούσα στο συγκεκριµένο εξοπλισµό καταβληθείσα ενίσχυση στο 

σύνολο της. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση λύσης µε οποιονδήποτε τρόπο της σύµβασης 

και επιστροφής του εξοπλισµού στην εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

∆. Εάν διαπιστωθεί µείωση του αριθµού των δηµιουργούµενων θέσεων απασχόλησης, 

που προσδιόρισαν την επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, 

επιστρέφεται το µέρος της ενίσχυσης, που αναλογεί στην θέση εργασίας που καταργήθηκε. 

 

Ε. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος καθορίζονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, καθώς και οι όροι που κρίνονται αναγκαίοι για 

την εξασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης και του δηµοσίου συµφέροντος. Σε περίπτωση 

διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν 

αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισµό της 

υπαγωγής της επένδυσης ή του προγράµµατος ή του επιχειρηµατικού σχεδίου στις διατάξεις του 

παρόντος ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί µε όρους διαφορετικούς ή σε µη πιστοποίηση της 

ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής: α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, αυτή 

ανακαλείται και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή εάν έχει δοθεί τµήµα της επιχορήγησης κατά 

την περίπτωση (iii) της παραγράφου 1α του άρθρου 8, β) εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, 

επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης. 

Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά Νόµο αρµόδια για τον έλεγχο των 

κατά περίπτωση στοιχείων 

  

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία,  ο 

τρόπος επέλευσης των συνεπειών σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Για την επιβολή ολικής  ή µερικής επιστροφής η οποία 

µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 0,5% έως 30%, της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, εκτιµώνται οι  

ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης και λαµβάνονται υπόψη κατά περίπτωση,  κριτήρια 

όπως, ο χρόνος αθέτησης της υποχρέωσης, το ύψος του ποσοστού συµµετοχής στην 

εταιρική σύνθεση της εταιρείας, το µέγεθος της ενισχυθείσας επένδυσης που εκµισθώθηκε, το 

ύψος της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και µεταβιβάστηκαν 

καθώς και ο βαθµός αναίρεσης της υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης κατά τους 

όρους της υπαγωγής. 
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4. Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται µε βάση το νόµο αυτόν γίνεται µε τη 

διαδικασία είσπραξης δηµοσίων εσόδων, τα δε επιστρεφόµενα ποσά προσαυξάνονται κατά 

το ποσό των Νόµιµων τόκων από την εκάστοτε καταβολή τους. Οι σχετικές αποδείξεις 

καταβολής των ενισχύσεων από το ∆ηµόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους 

από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

  

5. Απώλεια της φορολογικής απαλλαγής και καταβολή των οφειλόµενων φόρων. 

Α. Το αφορολόγητο αποθεµατικό της απαλλαγής που σχηµατίστηκε σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη 

διαχειριστική χρήση κατά την οποία: 

(α) Πωλήθηκαν ή έπαψαν για οποιονδήποτε λόγο να χρησιµοποιούνται τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε (5) χρόνια από τότε που αγοράστηκαν ή έπαψαν 

να χρησιµοποιούνται τα µηχανήµατα των οποίων η χρήση είχε αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική 

µίσθωση και ακυρώθηκε η σύµβαση, για το ποσό που το αφορολόγητο αποθεµατικό 

αντιστοιχεί στην αξία των πάγιων αυτών στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται, αν η 

επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια αυτά στοιχεία, µέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου που έγινε η πώληση ή η διακοπή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

τους, µε νέα πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία συγκεντρώνουν τις 

προϋποθέσεις της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης ή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

που ορίζει το παρόν. 

(β) Θα γίνει διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεµατικού 

και για το ποσό που θα διανεµηθεί ή θα αναληφθεί. 

(γ) ∆ιαλύεται η ατοµική επιχείρηση ή η εταιρία λόγω θανάτου του επιχειρηµατία ή µέλους 

της εταιρίας. 

Β. Επίσης το αφορολόγητο αποθεµατικό που σχηµατίστηκε φορολογείται: 

(α) Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, στο όνοµά του, στο χρόνο αποχώρησης του και 

για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του στην εταιρία. 

(β) Σε περίπτωση µεταβίβασης εταιρικής µερίδας, στο όνοµα του µεταβιβάζοντος, στο 

χρόνο της µεταβίβασης και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, µε βάση το ποσοστό 

συµµετοχής του στην εταιρία. 

(γ) Σε περίπτωση ανάληψης του αποθεµατικού από εταίρο ή τους κληρονόµους του, στο 

όνοµα του αναλαµβάνοντος, στο χρόνο της ανάληψης και για το ποσό που αναλαµβάνεται 

από αυτόν. 
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(δ) Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου και εφόσον η εταιρία συνεχίζεται νόµιµα µόνο 

µεταξύ των λοιπών εταίρων, στο όνοµα του κληρονόµου και για το ποσό που αναλογεί σε 

αυτόν, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του θανόντος στην εταιρία. 

(ε) Σε περίπτωση που η επιχείρηση µετά τη λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν 

αποκτά την κυριότητα του εξοπλισµού. 

Γ. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της επένδυσης ή και µη απόκτησης της χρήσης του 

εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση εντός της πενταετούς προθεσµίας που ορίζεται από 

την παρ. 8 του άρθρου 5, η επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή συµπληρωµατικών 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για κάθε οικονοµικό έτος και για το µέρος των κερδών 

που απηλλάγησαν της φορολογίας λόγω σχηµατισµού του αφορολόγητου αποθεµατικού. 

  

Οι πιο πάνω δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσµες και οι υπόχρεοι που υποβάλλουν αυτές ή 

δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν ανακριβείς υπόκεινται στις κυρώσεις του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 

179 Α'). Το συνολικό ποσό φόρου εισοδήµατος και πρόσθετου φόρου, που οφείλεται µε βάση 

τη δήλωση της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις 

οποίες η µεν πρώτη µε την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες τέσσερις την τελευταία 

εργάσιµη ηµέρα των τεσσάρων επόµενων από την υποβολή της δήλωσης µηνών. 

  
Άρθρο 11 

Επιτροπή απλοποίησης διαδικασιών Ιδιωτικών Επενδύσεων 
  

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Ειδική Επιτροπή για την 

καταγραφή διαδικασιών και αρµοδιοτήτων, υπηρεσιών και φορέων, σχετικών µε κάθε µορφής 

επενδυτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τοµέα, µε σκοπό την απλοποίηση 

των διαδικασιών αυτών, καθώς και την υπαγωγή τους σε ενιαίο φορέα διαχείρισης και 

ελέγχου. 

2. Η Επιτροπή οφείλει να τελειώσει το έργο της µέσα στην προθεσµία που θα ορίζει η 

απόφαση για τη συγκρότησή της, η οποία και δεν µπορεί να παραταθεί πέραν του έτους 

2005. 

  
Άρθρο 12 

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 
  

1. Επενδύσεις ή προγράµµατα ή επιχειρηµατικά σχέδια που µέχρι την  δηµοσίευση του 

παρόντος Νόµου έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2601/98 όπως ισχύει ή έχουν 
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ολοκληρωθεί γι’ αυτά οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής από  τις αρµόδιες υπηρεσίες και 

γνωµοδοτικές επιτροπές αλλά δεν έχει δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η 

περίληψη της απόφασης υπαγωγής τους, διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν έως την 

έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου. 

  

2. ∆ιατήρηση ισχύος κανονιστικών αποφάσεων 

α) ∆ιατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα νόµο η κανονιστική απόφαση που 

έχει εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2601/98 µέχρι την 

συµπλήρωση διετίας από την έναρξη ισχύος της οπότε παύει η ισχύς της και µπορεί να 

εκδοθούν οι προβλεπόµενες στην παραγρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος Νόµου αποφάσεις. 

β) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην υποπερίπτωση (xii) της περίπτωσης δ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3 κοινής υπουργικής απόφασης διατηρείται σε ισχύ και 

εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο µόνο όσον αφορά τον καθορισµό των περιοχών η 

κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης κ΄ της παραγράφου 1 

του άρθρου 1 του κωδικοποιηµένου Νόµου 1892/1990 που διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα µε 

την µεταβατική διάταξη της περίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2601/98, όπως 

ίσχυε. 

γ) Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στις περιπτώσεις α΄ και β΄ των παραγράφων 10 

και 11 του άρθρου 5 κοινών υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισµό των  κριτηρίων και 

διαδικασιών χαρακτηρισµού από τη Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης των προϊόντων ή 

υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας ή των προϊόντων ως νέων αντίστοιχα, 

διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο ή κανονιστική απόφαση που έχει 

εκδοθεί κατ’ εφαρµογή του έκτου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 

9 του κωδικοποιηµένου Νόµου 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα µε την 

µεταβατική διάταξη της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 όπως 

ίσχυε. 

δ)  Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 12 του 

άρθρου 5 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό των προδιαγραφών των 

επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού καθώς και των στοιχείων που συνοδεύουν την 

οικονοµοτεχνική µελέτη διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η 

κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της  περίπτωσης κβ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 2 του κωδικοποιηµένου  Νόµου 1892/90 και διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα µε την 

µεταβατική διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998, 

όπως ίσχυε. 

ε)  Μέχρι της έκδοσης της προβλεπόµενης στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 15 του 

άρθρου 5 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό των κριτηρίων και διαδικασιών 

χαρακτηρισµού από την Γ.Γ.Α. των προϊόντων ως καινοτοµικών, καθώς και της εισαγωγής 

καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον 
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παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί  κατ’ εφαρµογή της παρ. 17 του 

άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 

στ)  ∆ιατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση 

που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 6 του Ν. 

2601/1998 µέχρι την συµπλήρωση διετίας από την έναρξη ισχύος της και µπορεί να εκδοθεί η 

προβλεπόµενη στην περίπτωση β΄ της παρ. 16 του άρθρου 5 του παρόντος απόφαση. 

 

η)  Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στην παραγρ. 19 του άρθρου 5 κοινών 

υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισµό των προδιαγραφών των συνεδριακών κέντρων, 

των κέντρων θαλασσοθεραπείας, των χιονοδροµικών κέντρων και των εγκαταστάσεων 

αξιοποίησης ιαµατικών πηγών διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα Νόµο 

οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρµογή των περιπτώσεων θ και ιστ της 

παρ. 1 του άρθρου 1 του κωδικοποιηµένου Ν.1892/90 και διατηρήθηκαν σε ισχύ σύµφωνα µε 

την µεταβατική διάταξη της περίπτωσης στ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998, 

όπως ίσχυε, καθώς  και η οικεία απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις  προδιαγραφές 

των χιονοδροµικών κέντρων. 

θ)  Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην παράγραφο. 2 του άρθρου 6 της κοινής 

υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό επιπρόσθετων ειδικών κριτηρίων για τις επενδύσεις 

της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε και των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix) και 

(x), καθώς και της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ της παρ. 1 του άρθρου 3, που 

εξετάζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για  τον 

παρόντα Νόµο  η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί και τροποποιηθεί κατ’ εφαρµογή της 

παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 

ι)  Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην υποπερίπτωση β της παρ. 3 του άρθρου 7 

κοινής υπουργικής απόφασης διατηρείται σε ισχύ και κατά περίπτωση εφαρµόζεται για τον 

παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση του Ν. 2601/1998 που εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή της 

παραγράφου 4 του άρθρου 8 αυτού, όπως ίσχυε.   

ια) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στη περίπτωση α της παραγράφου 15 του 

άρθρου 7 υπουργικής απόφασης για την σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
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καθώς και µέχρι την έκδοση της απόφασης συγκρότησής της σύµφωνα µε την περίπτωση στ 

της ίδιας παραγράφου, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα Νόµο οι 

κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της υποπερίπτωσης (i) της 

περίπτωσης α΄ και της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 19 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998, όπως 

ίσχυε. 

ιβ)  Μέχρι την έκδοση των προβλεποµένων στις υποπεριπτώσεις (i) και (ii) της 

περίπτωσης β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 υπουργικών αποφάσεων για τη σύσταση 

Ειδικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής Επιχειρηµατικών Σχεδίων και της Γνωµοδοτικής Επιτροπής 

Επενδύσεων στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και 

µέχρι την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησής τους σύµφωνα µε την περίπτωση στ της 

ίδιας ως άνω παραγράφου διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα Νόµο οι 

κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή των υποπεριπτώσεων (i) και (ii) 

της περίπτωσης β΄ και της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 19 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998 όπως 

ίσχυε. 

ιγ) Μέχρι την έκδοση των προβλεποµένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 15 του 

άρθρου 7 αποφάσεων των Γενικών Γραµµατέων Περιφερειών για τη σύσταση  των 

Περιφερειακών Γνωµοδοτικών Επιτροπών, καθώς και µέχρι την έκδοση των αποφάσεων 

συγκρότησής τους, σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου 

διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα νόµο οι κανονιστικές αποφάσεις που 

έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης δ΄ της παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 2601/1998, 

όπως ίσχυε. 

ιδ)  Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 15 του 

άρθρου 7 κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση της Ειδικής Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, καθώς και µέχρι την έκδοση της απόφασης συγκρότησής της, 

σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου, διατηρείται σε ισχύ και 

εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρµογή 

της περίπτωσης στ΄ της παρ. 19 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998 όπως ίσχυε. 

ιε)  Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στις υποπεριπτώσεις (i) (ii) της περίπτωσης α΄ 

της παραγράφου 17 του άρθρου 7 υπουργικών αποφάσεων για τη σύσταση των Κεντρικών 

Οργάνων Ελέγχου και των Ειδικών Οργάνων Ελέγχου διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για 

τον παρόντα Νόµο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρµογή  των 

υποπεριπτώσεων (1) και (2) της περίπτωσης α΄ της παρ. 21 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998, 

όπως ίσχυε. 

ιστ)  Μέχρι την έκδοση της προβλεποµένης στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 17 του 

άρθρου 7 κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση  Ειδικών Οργάνων Ελέγχου στη 

Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης διατηρούνται σε ισχύ και 

εφαρµόζονται για τον παρόντα Νόµο οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ 

εφαρµογή της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 2 της παραγράφου 21 του άρθρου 8 του 

Ν. 2601/1998 όπως ίσχυε. 
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ιζ)  Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 17 του 

άρθρου 7 υπουργικής απόφασης για τη σύσταση Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου (Π.Ο.Ε.) 

διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα νόµο η κανονιστική απόφαση που 

εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 2 της παρ. 21 του άρθρου 8 

του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 

ιη)  Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 18 του 

άρθρου 7 υπουργικών αποφάσεων για τις αποζηµιώσεις των προέδρων, µελών, εισηγητών, 

γραµµατέων και αναπληρωτών βοηθών γραµµατέων των γνωµοδοτικών επιτροπών, καθώς 

και των µελών των οργάνων ελέγχου, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται για τον παρόντα 

Νόµο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης β΄ της 

παραγράφου 22 του άρθρου 8 του  Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 

ιθ)  Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 20 του 

άρθρου 7 υπουργικής απόφασης για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τον 

έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων που κάνουν χρήση την ενίσχυσης της φορολογικής 

απαλλαγής, διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η κανονιστική 

απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του 

κωδικοποιηµένου Νόµου 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα µε την µεταβατική 

διάταξη της περίπτωσης ο΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 

κ)  Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 8 υπουργικής απόφασης για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

καταβολής της επιχορήγησης διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο ή 

κανονιστική απόφαση του Ν. 1892/1990 που εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3 του 

άρθρου 6 αυτού και διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα µε την µεταβατική διάταξη της 

περίπτωσης η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998, όπως ίσχυε. 

κα)  ∆ιατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται η προβλεπόµενη στη περίπτωση α΄ της παρ. 

4 του άρθρου 8 κοινή υπουργική απόφαση για τους όρους τµηµατικής καταβολής της 

επιχορήγησης στα επιχειρηµατικά σχέδια, αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και η 

υπουργική απόφαση για τα αναγκαία δικαιολογητικά που προβλέπεται στην ίδια ως άνω 

παράγραφο, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 23α του 

κωδικοποιηµένου Νόµου1892/90 και διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα µε τη µεταβατική διάταξη 

της περίπτωσης π΄ της παρ. 2  του άρθρου 14 του Ν 2601/1998, όπως ίσχυε. 

κβ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 8 υπουργικής απόφασης για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καταβολής της 

επιχορήγησης  στις ειδικές επενδύσεις αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης διατηρείται σε ισχύ και εφαρµόζεται για τον παρόντα Νόµο η 

κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ εφαρµογή της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του 

Ν.2601/1998. 
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3.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 11, 

καθώς και το άρθρο 14 του Ν.2601/1998 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν 

µεταγενέστερα εκτός των διατάξεων της παρ.35 του άρθρου 6 και της διάταξης της παρ. 4 του 

άρθρου 14 αυτού που διατηρεί σε ισχύ την παρ. 13 του άρθρου 23 του ν.1892/1990 η οποία 

ενσωµατώθηκε στην κωδικοποίηση των αναπτυξιακών κινήτρων ως άρθρο 23 γ του π.δ. 

456/1995 και διατηρείται σε ισχύ. 

  

4.  Ειδικά για τις επενδύσεις του Ν.2601/1998 που έχει αρχίσει η υλοποίησή τους και δεν 

έχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρωθεί και θα διαρκέσει πέραν της µιας 

διαχειριστικής χρήσης  συνεχίζουν να έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 5 του 

Ν.2601/1998 για τις αφορολόγητες εκπτώσεις, επίσης οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 27, του 

άρθρου 8 παρ. 24 του Ν.2601/1998 καθώς και του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν.3259/2004 για 

την εφαρµογή των αφορολόγητων εκπτώσεων  µέχρι την ολοκλήρωσή των επενδύσεων εντός 

της προβλεπόµενης πενταετίας. 

  

5.  Η παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2601/1998, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 

3219/2004 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν.. 3259/2004 τροποποιείται µε την 

διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος,  από τότε που ίσχυσε. 

  

6. α) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η καταβολή των ενισχύσεων των επενδύσεων ή και 

προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που έχουν υπαχθεί στους Νόµους 

1262/1982 1892/1990 και 2601/1998 από τον ΕΟΜΜΕΧ συνεχίζει να γίνεται από τις 

υπηρεσίες και τα όργανα του φορέα αυτού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση δ΄ της 

παραγράφου 20  και στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 21 του άρθρου8 καθώς και στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν.2601/1998.Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει να λειτουργεί στον 

ΕΟΜΜΕΧ η προβλεπόµενη από την περίπτωση γ΄ της παρ 19 του άρθρου 8 του 

Ν.2601/1998 Γνωµοδοτική Επιτροπή η οποία γνωµοδοτεί για αιτήµατα τροποποίησης 

αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, 

µεταβίβασης επιχειρήσεων ή µετοχών η εταιρικών µεριδίων καθώς και για την ανάκληση 

αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί µε τους Νόµους 

1262/1982,1892/1990 και 2601/1998. 

β)  Οι ρυθµίσεις του τρίτου, τέταρτου και πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 18 του 

άρθρου 7 του παρόντος Νόµου ισχύουν και για την Γνωµοδοτική Επιτροπή του Ν.2601/1998 

του ΕΟΜΜΕΧ. 

  

7. α) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επενδύσεων ή και προγραµµάτων που έχουν 

εγκριθεί στις διατάξεις του ν.1892/1990 ή του ν.1262/1982 από την Α.Τ.Ε συνεχίζει να γίνεται 
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από τις υπηρεσίες και όργανα του φορέα αυτού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο έκτο εδάφιο 

της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1892/1990 όπως διατηρήθηκε µε την µεταβατική διάταξη της 

παραγράφου 11α του άρθρου 14 του Ν.2601/1998. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει να λειτουργεί 

στην Α.Τ.Ε η προβλεπόµενη από την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του 

κωδικοποιηµένου Νόµου1892/1990 Γνωµοδοτική Επιτροπή η οποία γνωµοδοτεί για αιτήµατα 

τροποποίησης αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας µεταβίβασης επιχειρήσεων η µετοχών η εταιρικών µεριδίων, καθώς 

και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν 

καταβληθεί µε τους Νόµους.1892/1990 και 1262/1982. 

β) Οι ρυθµίσεις του τρίτου, τέταρτου και πέµπτου εδαφίου της παρ. 18 του άρθρου 7 του 

παρόντος νόµου ισχύουν και για την Γνωµοδοτική Επιτροπή του ν.1892/1990 της Α.Τ.Ε. 

  

8. Αιτήσεις για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος επενδυτικών σχεδίων που αφορούν 

στην παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία των γεωργικών προϊόντων,  τα οποία εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής του Παραρτήµατος I της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 

και αιτήσεις για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων εµπορικών και µεταφορικών επιχειρήσεων, 

υπό ενιαίο φορέα, για τη δηµιουργία εµπορευµατικών σταθµών και διαµετακοµιστικών 

κέντρων καθώς και τα επενδυτικά σχέδια των µεταφορικών επιχειρήσεων για τη δηµιουργία 

υποδοµών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης καθώς και κλειστών χώρων 

στάθµευσης φορτηγών οχηµάτων καθώς και τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων 

εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων σε αποµονωµένες, 

δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες περιοχές, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, 

υποβάλλονται µετά την έκδοση των προβλεπόµενων υπουργικών αποφάσεων της 

παραγράφου 2 του άρθρου 3 

  

9.Έχει καταργηθεί  

10. Για τις διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου  των επενδύσεων του άρθρου 6 του 

Ν.2996/2002 (Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων  Ε.Σ.Ο.Α.Β.) 

ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος. 

  

11. Όπου στο κεφάλαιο Β΄ του Ν.2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α΄/29.12.1995) <<Εταιρίες 

Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών>> όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 

µεταγενέστερα, γίνεται αναφορά στο Ν.1892/1990 νοείται ο παρών Νόµος. 

  

Άρθρο 13 
Έναρξη ισχύος 
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Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του 

 

 

 


