
Οι Φορολογικές Απαλλαγές του Nέου Aναπτυξιακού Νόμου

Το πρώτο τρίμηνο του 2022 βρίσκει τη χώρα με νέο αναπτυξιακό
νόμο (Ν.4887/2022, ΦΕΚ Α’ 16/4.2.2022). Σκοπός, η προώθηση της
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε
συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους του επιχειρείν,
προκειμένου να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός
μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η
δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η ενίσχυση του τουρισμού και η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης
αξίας. Ήρθε, επιτέλους, ο καιρός να νομοθετηθούν κίνητρα όχι
οριζόντια αλλά επιλεγμένης επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Η θέσπιση δεκατριών καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων σε
επενδυτικά σχέδια, καθένα εκ των οποίων εστιάζει σε συγκεκριμένους
κλάδους της οικονομίας, αποβλέπει στη στοχευμένη ενίσχυση της
επιχειρηματικής εξωστρέφειας και στη ελληνική συμμετοχή σε
ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας. 
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που κατά την έναρξη
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου διατηρούν έδρα ή υποκατάστημα
στην Ελλάδα.

TAX NOTICE

Στα επενδυτικά σχέδια παρέχονται, μεμονωμένα ή συνδυαστικά,
τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων/κινήτρων: 
α. Φορολογική απαλλαγή: Απαλλαγή από την καταβολή φόρου
εισοδήματος επί των ετήσιων πραγματοποιούμενων προ φόρου
κερδών.
β. Επιχορήγηση: Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού για την
κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού
σχεδίου. 
γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Κάλυψη, έως
επτά (7) έτη, τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούριου
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. 
δ. Επιδότηση του μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας
που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο. 
ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου που αφορά στο
καθεστώς «Νέο Επιχειρείν».

 
 



Ειδικότερα, η φορολογική απαλλαγή αφορά στην καταβολή φόρου
εισοδήματος επί του επιχειρηματικού κέρδους που προέρχεται
από το σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας, αφαιρουμένου
του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή
αναλαμβάνονται από τους φορείς της επιχείρησης. Το ύψος της
απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος υπολογίζεται ως ποσοστό
επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού
σχεδίου ή / και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και
λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική
μίσθωση (leasing). Το φορολογικό πλεονέκτημα θεμελιώνεται με
την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% ή 65% του κόστους
του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Ο
φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης
ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός 15 φορολογικών
ετών από το έτος θεμελίωσης και υπό επιμέρους περιορισμούς. 
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Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής
εμφανίζεται σε ειδικό αποθεματικό και αντίστοιχο λογαριασμό στα
βιβλία της επιχείρησης, και περιλαμβάνει το ποσό του φόρου
εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της απαλλαγής. Σε
περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης μέρους ή του συνόλου
του αποθεματικού, αυτό προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και
φορολογείται στο φορολογικό έτος, κατά το οποίο έλαβε χώρα η
διανομή ή η ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αποθεματικού.
Καθώς, στόχος του κινήτρου είναι η μείωση του φορολογικού
κόστους να ενισχύσει την παραγωγική επιχειρηματική επένδυση και
όχι η ωφέλεια να μετακυλήσει σε επίπεδο φορέων της επιχείρησης. 
Με την ελπίδα το νέο νομοθετικό πλαίσιο να αποτελέσει μοχλό
σώρευσης επιχειρηματικού κεφαλαίου και συνακόλουθα μοχλό
ταχείας επενδυτικής ανάπτυξης, καλωσορίζουμε την
εκσυγχρονιστική νομοθετική πρωτοβουλία. 
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