
Άρθρο 4 

Κίνητρα αδειοδότησης μονάδων παραγωγής Η/Ο και αγαθών ή ειδών Η/Ο -  Προσθήκη

άρθρου 25Α  στο ν. 3982/2011

Μετά το άρθρο 25 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής: 

«Άρθρο 25Α

Κατά  προτεραιότητα  έκδοση  αδειών  μονάδων  παραγωγής  Η/Ο  και  αγαθών  ή  ειδών

σχετικών με Η/Ο

Η κατά περίπτωση αδειοδοτούσα αρχή από αυτές που ορίζονται στην παρ. 14 του άρθρου

17 υποχρεούται να προβαίνει αμέσως και κατά προτεραιότητα, χωρίς καμία καθυστέρηση,

στις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  έκδοση  ή  τροποποίηση  άδειας  εγκατάστασης  ή

λειτουργίας  μονάδας  παραγωγής   Η/Ο  και  αγαθών  ή  ειδών  σχετικών  με  τα  Η/Ο  που

εγκαθίστανται  στην  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  και  στην  Περιφερειακή  Ενότητα

Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.»

Άρθρο  10

Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών

με τα ηλεκτρικά οχήματα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή

ενότητα Αρκαδίας της περιφέρειας Πελοποννήσου

Μετά το άρθρο 71ΣΤ του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο άρθρο 71Ζ, ως εξής:

«Άρθρο 71Ζ

Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με

τα  ηλεκτρικά  οχήματα  στην  περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  και  στην  περιφερειακή

ενότητα Αρκαδίας της περιφέρειας Πελοποννήσου

1.  Για  τα  φυσικά  πρόσωπα  που  ασκούν  επιχειρηματική  δραστηριότητα  παραγωγής

ηλεκτρικών  οχημάτων  και  αγαθών  ή  ειδών  σχετικών  με  τα  ηλεκτρικά  οχήματα,  ο

φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου της παρ. 1 του άρθρου 29 μειώνεται κατά πέντε

(5) ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτή,

αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη

φορά  κέρδη  από  την  παραγωγή  αυτή  και  έως  τη  συμπλήρωση  πέντε  (5)  κερδοφόρων

φορολογικών ετών.

2. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και

αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα των περ. α’, β’, δ’, ε’ και στ’ του άρθρου

45,  ο  φορολογικός  συντελεστής  της  παρ.  1  του  άρθρου  58  μειώνεται  κατά  πέντε  (5)



ποσοστιαίες μονάδες, εφόσον τα κέρδη αφορούν στην παραγωγή αυτή, αρχής γενομένης

από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από

την παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών.

3. α) Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα όσον αφορά

στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή

ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του

ενεργητικού εκπίπτουν από:

αα)  τον  κύριο  των  παγίων  στοιχείων  του  ενεργητικού  της  επιχείρησης  σε  όλες  τις

περιπτώσεις  εκτός  της  υποπερ.  ββ’,  προσαυξημένες  κατά  δεκαπέντε  τοις  εκατό  (15%).

ββ)  τον  μισθωτή,  σε  περίπτωση  χρηματοδοτικής  μίσθωσης  κατά  την  έννοια  του  ν.

4308/2014 (Α΄ 251), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν, προσαυξημένες κατά δέκα

τοις εκατό (10%).

β)  Η φορολογική απόσβεση του κόστους της επένδυσης, πλην των στοιχείων ενεργητικού

της παρ. 3 του άρθρου 24, για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων

και  αγαθών  ή  ειδών  σχετικών  με  τα  ηλεκτρικά  οχήματα  πραγματοποιείται  ισόποσα  σε

χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.

4.  Η  παρ.  1  του  άρθρου  71Δ  εφαρμόζεται  για  όλους  τους  εργαζόμενους,  ανεξαρτήτως

ηλικίας, που απασχολούνται σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή

ειδών  σχετικών  με  τα  ηλεκτρικά  οχήματα  έως  την  έναρξη  της  παραγωγικής  τους

λειτουργίας, όπως πιστοποιείται με την έκδοση της άδειας λειτουργίας της μονάδας από

την αρμόδια αρχή.

5. Τα κίνητρα του παρόντος ισχύουν μόνον για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την

περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της περιφέρειας Πελοποννήσου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των

κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Εσόδων καθορίζονται η νομική βάση του Κανονισμού (ΕΕ)  υπ’ αρ. 651 της Επιτροπής της

17ης Ιουνίου 2014 (L 187) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών

με την εσωτερική αγορά (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – Γ.Α.Κ.) σύμφωνα με τα όρια

και  τις  εντάσεις  ενίσχυσης  αυτού  δυνάμει  της  οποίας  χορηγούνται  τα  κίνητρα  του

παρόντος, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης των κινήτρων, οι απαιτούμενες

διαδικασίες  αίτησης,  αξιολόγησης,  υπαγωγής,  ελέγχου  οι  αρμόδιες  Υπηρεσίες,  οι

υποχρεώσεις των δικαιούχων, τυχόν περιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η διαδικασία

και  οι  προϋποθέσεις  ανάκτησης  των  ενισχύσεων  σε  περίπτωση  εκ  των  υστέρων



διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό

με την εφαρμογή των κινήτρων του παρόντος..»


	Κίνητρα αδειοδότησης μονάδων παραγωγής Η/Ο και αγαθών ή ειδών Η/Ο - Προσθήκη άρθρου 25Α στο ν. 3982/2011
	Άρθρο 10
	Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της περιφέρειας Πελοποννήσου


