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ΝΕΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ  4399/2016 & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ν.3299/04 ΚΑΙ ν.3908/11  

 

A. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ν.4399/2016 

Σύμφωνα με το νόμο 4399/2016 που τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, προωθούνται προς ψήφιση βελτιωτικές αλλαγές αναφορικά με 

τις Φορολογικές Απαλλαγές και τις Καταβολές Εγκεκριμένων Επιχορηγήσεων, ήτοι : 

 

1. Βάσει Σχεδίου Νόμου προβλέπεται η καταβολή του 25% της ενίσχυσης εφόσον έχει υλοποιηθεί ισόποσα η επένδυση στο 25%. 

Κατόπιν Αιτήματος του επενδυτή και μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου δύναται να καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό έως 50% ή ποσό που ανέρχεται μέχρι το 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης. 

2. Αναφορικά με τα ώριμα Επενδυτικά Σχέδια προς ολοκλήρωση, που είχαν υπαχθεί σε προηγούμενους Νόμους δίνεται η δυνατότητα 

ενίσχυσης δαπανών που εκδίδονται παραστατικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Συμπληρωματικά παρέχεται η δυνατότητα 

καταβολής του 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης, εφόσον έχει πιστοποιηθεί η υλοποίηση του 50% του επενδυτικού κόστους. 

 

3. Αυξάνεται το ποσοστό Φορολογικής Απαλλαγής στο 33% από το 20% (που ίσχυε έως σήμερα). Η δικαιούμενη φοροαπαλλαγή 

κατ’ έτος δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους 

αξιοποίησης του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη. 

4. Για επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους, ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής και να του 

χορηγηθεί ενίσχυση έως του ποσού των 7 εκατ. Ευρώ ως εξής: 

o Με βάση τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τα σύνολα των δαπανών 

o Με βάση τα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης για τις δαπάνες 

Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου φοροαπαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% 

του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 

 

B. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Με νομοθετική πράξη που προωθεί τοΥπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η προθεσμία ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που 

έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους παρατείνεται ως εξής: 

1. Για τα Επενδυτικά Σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν.3299/04 και εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1.α του άρθρου 76 του 

ν.4399/16 ή τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.3299/04, έως την 30/6/2019, εφόσον είχε ολοκληρωθεί 

αποδεδειγμένα το 50% του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι και την 30/6/2017. 

2. Για όλα τα Επενδυτικά Σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν.3908/11 έως την 31/12/2019, με δυνατότητα χρήσης των διατάξεων της 

παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 33/2011, δηλαδή επιπλέον παράταση 2 ετών, εφόσον έχει ολοκληρωθεί αποδεδειγμένα το 

50% του Επενδυτικού Σχεδίου, μέχρι την 31/12/2019. 

 

Η ομάδα της Energy Financial Group, έχοντας διαχειριστεί σημαντικό αριθμό ενεργών Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν υποβληθεί ή / και 

υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις των ν.3299/2004, ν.3908/2011 και ν.4399/2016 

Τονίζει: Τη σημαντικότητα επιμελούς παρακολούθησης των συνεχών νομοθετικών αλλαγών και την αναγκαιότητα για άμεση 

προσαρμογή στην συνεχώς μεταβαλλόμενη κείμενη νομοθεσία με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση των Επενδυτικών Σχεδίων.  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των παραπάνω. 

 

Με εκτίμηση, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 


