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ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 10, 12, 20 και 23 ηος ν.4608/2019
(ΦΔΚ Α΄66).
αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10, 12, 20 θαη 23 ηνπ λ.4608/2019 (ΦΔΚ Α΄66),
αλαθνξηθά κε ηα θνξνινγηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πξνζέιθπζεο ζηξαηεγηθώλ
επελδύζεσλ.
Άπθπο 10
Οπιζμόρ, κπιηήπια και καηηγοπίερ ηπαηηγικών Δπενδύζεων
1. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνύ νξίδεηαη ε έλλνηα ησλ
ζηξαηεγηθώλ επελδύζεσλ, νη θαηεγνξίεο απηώλ θαζώο θαη ηα θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνύ ηνπο.
2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 νξίδεηαη όηη γηα θάζε θνξέα ζηξαηεγηθήο επέλδπζεο, νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4251/2014, αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε άδεηαο
δηακνλήο γηα επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα, εθαξκόδνληαη σο πξνο δέθα (10) θαη’ αλώηαην
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αξηζκό, ζηειέρε ησλ επελδπηηθώλ ζρεκάησλ γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο ηξαηεγηθώλ
Δπελδύζεσλ. Γηα όζν δηάζηεκα πθίζηαηαη ε εξγαζηαθή ζρέζε κε ηνλ θνξέα ηεο ζηξαηεγηθήο
επέλδπζεο, όζα από ηα ζηειέρε απηά δελ έρνπλ ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο ζηελ Διιάδα,
ζεσξείηαη όηη δηαηεξνύλ ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο ζηελ αιινδαπή θαη ππόθεηληαη ζε θόξν
γηα ην εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη ζηελ Διιάδα θαη απνθηάηαη κέζα ζε νξηζκέλν θνξνινγηθό
έηνο. Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκόδνληαη επίζεο θαη ζηνλ ή ηελ ζύδπγν ή ην άιιν κέξνο
ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο, ζηνλ βαζκό πνπ ν ζύδπγνο ή ην άιιν κέξνο δελ αζθεί επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηόηεηα ζηελ Διιάδα, θαζώο θαη ζηα εμαξηώκελα ηέθλα απηώλ, όπσο απηά
πξνζδηνξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4172/2013.
Άπθπο 12
Φοπολογικά Κίνηηπα
1. Γηα ηηο επελδύζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ζηξαηεγηθέο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
10 ηνπ λόκνπ απηνύ, εθαξκόδνληαη αλαιόγσο νη δηαηάμεηο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θνξνινγηθνύ
ζπληειεζηή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ αλαπηπμηαθνύ λόκνπ 4399/2016. Σν θίλεηξν απηό
κπνξνύλ λα αηηεζνύλ όιεο νη ζηξαηεγηθέο επελδύζεηο αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο.
2. Οη επελδύζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ζηξαηεγηθέο κπνξεί κε απόθαζή ηεο Γηππνπξγηθήο
Δπηηξνπήο ηξαηεγηθώλ Δπελδύζεσλ (Γ.Δ..Δ.) λα ιάβνπλ δηαδεπθηηθά:
α. Φνξνινγηθή απαιιαγή πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απαιιαγή από ηελ θαηαβνιή θόξνπ
εηζνδήκαηνο επί ησλ πξαγκαηνπνηνύκελσλ πξν θόξνπ θεξδώλ, ηα νπνία πξνθύπηνπλ, κε
βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, από ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, κεηά
ηελ αθαίξεζε ηνπ θόξνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο, ν νπνίνο αλαινγεί ζηα
θέξδε πνπ δηαλέκνληαη ή αλαιακβάλνληαη. Σν πνζό ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ζπληζηά
ηζόπνζν

αθνξνιόγεην

απνζεκαηηθό,

γηα

ην

νπνίν

ζε

πεξίπησζε

δηαλνκήο

ή

θεθαιαηνπνίεζεο ηνπο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ
λ.4172/2013 θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο:
αα) Γηα ζπλνιηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο ύςνπο έσο θαη ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ (30.000.000)
επξώ παξέρεηαη ην ζύλνιν ηεο δηθαηνύκελεο ελίζρπζεο, θαη έσο ην πνζό ησλ επηά
εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (7.500.000) επξώ.
ββ) Γηα ην κέξνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ από ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ (30.000.000) επξώ
έσο ηξηάληα πέληε εθαηνκκύξηα (35.000.000) επξώ παξέρεηαη ην νγδόληα ηνηο εθαηό (80%)
ηεο δηθαηνύκελεο ελίζρπζεο.

2

ΑΔΑ: Ω1ΛΧ46ΜΠ3Ζ-Ζ0Δ

γγ) Γηα ην κέξνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ από ηξηάληα πέληε εθαηνκκύξηα (35.000.000)
επξώ έσο ζαξάληα εθαηνκκύξηα (40.000.000) επξώ παξέρεηαη ην εμήληα ηνηο εθαηό (60%) ηεο
δηθαηνύκελεο ελίζρπζεο.
δδ) Γηα ην κέξνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ από ζαξάληα εθαηνκκύξηα (40.000.000) επξώ έσο
ζαξάληα πέληε εθαηνκκύξηα (45.000.000) επξώ παξέρεηαη ην ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%) ηεο
δηθαηνύκελεο ελίζρπζεο.
εε) Γηα ην κέξνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ από ζαξάληα πέληε εθαηνκκύξηα (45.000.000)
επξώ έσο πελήληα εθαηνκκύξηα (50.000.000) επξώ παξέρεηαη ην είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ηεο
δηθαηνύκελεο ελίζρπζεο.
ζηζη) Γηα ην κέξνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ από πελήληα εθαηνκκύξηα (50.000.000) επξώ
έσο εθαηό εθαηνκκύξηα (100.000.000) επξώ παξέρεηαη ην δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηεο
δηθαηνύκελεο ελίζρπζεο.
δδ) Γηα ην κέξνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα εθαηό εθαηνκκύξηα
(100.000.000) επξώ δελ παξέρεηαη απαιιαγή θόξνπ.
Σν πνζό ηεο ζπλνιηθήο δηθαηνύκελεο ελίζρπζεο πξνθύπηεη από ηελ άζξνηζε ησλ επηκέξνπο
δηθαηνύκελσλ πνζώλ ελίζρπζεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ.
Ο θνξέαο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην ζύλνιν ηεο δηθαηνύκελεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο κέζα
ζε δεθαπέληε (15) θνξνινγηθά έηε θαη όρη ζε δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ ηξηώλ (3) θνξνινγηθώλ
εηώλ από ην έηνο ζεκειίσζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηνπ θηλήηξνπ.
β. Δπηηάρπλζε θνξνινγηθώλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην εγθεθξηκέλν
ζρέδην επέλδπζεο κε πξνζαύμεζε ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ πίλαθα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ λ. 4172/2013 θαηά πνζνζηό εθαηό ηνηο εθαηό (100%). ε πεξίπησζε πνπ ν αξρηθόο
ζπληειεζηήο απόζβεζεο είλαη αλώηεξνο ηνπ είθνζη ηνηο εθαηό

(20%), ν ηειηθόο

πξνζαπμεκέλνο ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%).
Δπηπιένλ, απνθιεηζηηθά γηα ηηο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, νη απνζβέζεηο ησλ κεραλεκάησλ
θαη ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ εθπίπηνπλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαηά ηνλ ρξόλν ηεο
πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηό ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%).
3. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ λόκνπ απηνύ
πξνζδηνξίδνληαη κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) ππ’ αξηζκ.
651/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Ηνπλίνπ 2014 (L 187) θαη ζα εμεηδηθεύνληαη κε ηελ
απόθαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20.
4. Οη εληζρύζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ ρνξεγνύληαη σο κεκνλσκέλεο εληζρύζεηο ζύκθσλα
κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) ππ’ αξηζκ. 651/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Ηνπλίνπ 2014 θαη ππό
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ηελ επηθύιαμε ησλ νξίσλ ηνπ Καλνληζκνύ απηνύ, ή θαηόπηλ εγθξηηηθήο απόθαζεο ηεο
Δπηηξνπήο.
Άπθπο 20
Απόθαζη σοπήγηζηρ ενιζσύζεων
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ παξέρεηαη ε λνκνζεηηθή εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ έθδνζε
ησλ Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ πνπ εμεηδηθεύνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ εληζρύζεσλ
πνπ ιακβάλεη ε εθάζηνηε επελδπηηθή πξόηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ζηξαηεγηθή επέλδπζε.
Άπθπο 23
Μη Σήπηζη Όπων Δπένδςζηρ/Κςπώζειρ
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ θαζνξίδνληαη νη θπξώζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ θνξέα
ηεο επέλδπζεο, ζε δύν πεξηπηώζεηο: πξώηνλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ έιαβε θνξνινγηθά
θίλεηξα ή θίλεηξα επηδνηήζεσο δαπαλώλ (ηνπ άξζξνπ 12 θαη 14, αληηζηνίρσο) θαη δελ ηήξεζε
ηνπο όξνπο θαη ηηο δηαηππώζεηο πνπ ηνπ επηβιήζεθαλ κε ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε πνπ
νξίδεηαη ζην άξζξν 20 παξάγξαθνο 1, θαη, δεύηεξνλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ηεο
επέλδπζεο παξαβίαζε θάπνηνλ από ηνπο όξνπο ή ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
Μλεκόλην πλεξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 21 παξάγξαθνο 3.
Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ ίδηνπ λόκνπ νξίδεηαη όηη ε ηζρύο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Μέξνπο Β΄ αξρίδεη έλαλ (1) κήλα από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, ήηνη από 25-5-2019 θαη κεηά.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)
2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο
3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Δ΄
(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄, (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄ (εθηόο ησλ αξηζ.2,3,5 θαη 6
απηνύ), Ζ΄ (εθηόο ησλ αξηζ.4,10 θαη 11 απηνύ), Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄
θαη ΚΓ΄
2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη

Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα
3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),
Βνπιήο 7, Σ.Κ. 105 62, Αζήλα
4. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
5. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»
6. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
7. Γξαθείν θαο Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.
2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ
4. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο
5. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄ , Β΄ , Γ΄

5

