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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4608 Τεύχος A’ 66/25.04.2019 

 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και 

άλλες διατάξεις. 

 

(…) 

 

Άρθρο 12 

Φορολογικά Κίνητρα 

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 43 ΝΟΜΟΣ 4712/2020 με ισχύ την 

29/7/2020 

Δες την εξέλιξη του άρθρου 

1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές εφαρμόζονται 

αναλόγως οι διατάξεις σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 

του άρθρου 67 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117). 

2. Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί με απόφαση της 

Δ.Ε.Σ.Ε. να λάβουν διαζευκτικά: 

 

α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή 

φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία 

προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά από την αφαίρεση του φόρου του 

νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που 

διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά 

ισόποσο αποθεματικό. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της 

δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη 

και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος 

θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου. 

 

β. Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο 

εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της 

παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

(100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος 

του είκοσι τοις εκατό (20%), ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%). Επιπλέον, αποκλειστικά για τις 

μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του 

μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον 

χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις 

εκατό (30%). 
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3. Οι ενισχύσεις του παρόντος χορηγούνται κατόπιν της προβλεπόμενης στην 

περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 αίτησης του φορέα της επένδυσης, ως 

μεμονωμένες ενισχύσεις, είτε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της 

Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 όπως ισχύει, είτε κατόπιν εγκριτικής 

απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της 

ενίσχυσης, όπως προκύπτουν από τον ανωτέρω κανονισμό ή την απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 

20. 
 


