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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΣΥΠΆΡΙΘ.2601
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομετον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη των
ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα και μέσω αυτών:
- Η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της περιφερειακής ανάπτυξης.
- Η αύξηση των θέσεων απασχόλησης.
- Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
- Η αναδιάρθρωση τομέων και κλάδων της παραγωγής.
- Η αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών στον
ελληνικό και τον ευρύτερο διεθνή χώρο.
- Η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και
την εξοικονόμηση ενεργείας.

Είδη παρεχομένων ενισχύσεων
Για την πραγματοποίηση των υπαγόμενων στις διατάξεις του παρόντος νόμου επενδύσεων, προγραμμάτων
και επιχειρηματικών σχεδίων, παρέχονται τα ακόλουθα
είδη ενισχύσεων:
(α) Επιχορήγηση που συνίστατο! στη δωρεάν παροχή
από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη
τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης ή
του επιχειρηματικού σχεδίου.
(β) Επιδότηση των τόκων που συνίσταται στην κάλυψη
από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλομένων τόκων
των μεσομακροπρόθεσμων δανείων τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας, που λαμβάνονται γ>α την υλοποίηση
της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.
(γ) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των
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καταβαλλομένων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που
συνάπτεται για την απόκτηση της χρήσης καινούργιου
μηχανολογικού και λο<πού εξοπλισμού.
(δ; Φορολογική απαλλαγή ύψους μέχρι ενός ποσοστού
ή του σι-'.όλου της αξίας της πράγματα ποιούμενη ς και
ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης ή και της αξίας
της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η
χρήοη. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή από
την καταβολή φόρου εϊσοδήματος μη διανεμόμενων
κερδών της πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση
της επένδυσης ή του προγράμματος, με το σχηματισμό
ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού.
(ε) Ειδικά κίνητρα, πέραν των ανωτέρω, για ιδιαζόντως
σημαντικές βιομηχανικές, μεταλλευτικές και τουριστικές
επενδύσεις, ύψους άνω των εικοσιπέντε (25) δισ. δρχ..
που προέβλεπαν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2,
3, και 4 του άρθρου 3 και της παρ. 6 του άρθρου 4
του καταρνηβέντος νομού 4171/1961 'Περί λήψεως
γενικών μέτρων για την υποβοήθηση των αναπτύξεων
της οικονομίας της χώρας" (ΦΕΚ 93 Α71961).
Άρθρο Ζ
Διάκριση των επενδυτικών φορέων καθορισμός του είδους ενίσχυσης τους
1. Για την εφαρμογή των ενισχύσεων του νόμου
αυτού, οι φορείς (εταιρείες ή ατομικοί επιχειρηματίες)
της επενδυτικής δραστηριότητας του άρθρον 3 διακρίνονται σε νέους και παλαιούς.
Νέοι: είναι νεοϊδρυόμενες εταιρικές ή ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και εκείνες που υποβάλλουν αίτηση
για εφαρμογή των ενισχύσεων του παρόντος πριν παρέλθει πενταετία από τη σύσταση τους ή την έναρξη
επιτηδεύματος προκεψένου για ατομικές επιχειρήσεις.
Εταιρείες που προήλθαν από μετατροπή άλλης εταιρείας
ή ατομικής επιχείρησης ή από συγχώνευση εταιρειών
ή κα; ατομικών επιχειρήσεων η εκείνες που απορρόφησαν άλλη εταιρεία ή ατομική επιχείρηση ή κλάδο
άλλης, καθώς και εκείνες που απορροφήθηκαν από
άλλη εταιρεία, δεν νοούνται ως νέοι φορείς, εφόσον
μία από τις πιο πάνω εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις
πριν από τη μετατροπή, τη συγχώνευση ή την απορρόφηση αποτελεί παλαιό φορέα.
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Άρθρα 12

ί. Από την ιοχύ του παρόντος νόμου, οι οφειλόμενοι
στα πιστωτικά ιδρύματα οε καθυστέρηση τόκοι ανατοκιζονται. εφόσον τούτο συμφωνηθεί, από την πρώτη
ημέρα της καθυστέρησης. Οι τόκοι που προκύπτουν
προστίθενται στο ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο ανά εξάμηνο
κατ ελάχιστο όριο είτε πρόκειται για συμβάσεις δανείων
είτε για συμβάσεις αλληλοχρεου λογαριασμού και το
προσωρινό ή οριστικό κατάλοιπο αυτού. Κατά τα λοιπά,
εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 112του Εισαγωγικού
Νόμου Α.Κ..
Εάν ϊεν υπάρχει συμφωνία ανατοκιομού, ισχύουν οι
σχετιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου αυτού.
2. Υφισταμένες συμφωνίες περί ανατοκισμού για συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί πριν από την έναρξη
ισχύος του νομού αυτού εξακολουθούν να ισχύουν. Εάν
δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, γίνεται, αυτοδίκαια ανατοκισμός ανά εξάμηνο κατ1 ελάχιστο οριο' Για τα στεγαστικά δάνεια ισχύει ο εξάμηνος ανατοκισμός μετά
δωδεκάμηνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νοιιου, ενώ για τη χορήγηση πιστώσεων μέσω πιστωτικών δελτίων (καρτών) ισχύει ο εξάμηνος ανατοκισμός
από την πρώτη ανανέωση τους.
3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαομόζονται και σης οφειλές για καθυστερούμενους
τόκους από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων που
έχουν καταγγελθεί ή οι εξ αυτών λογαριασμοί έχουν
κλείσει από την έναρξη της ισχύος του ν. 1083/1980
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν
όσα κρίθηκαν τελεσιδίκως ή ρυθμίστηκαν με συμβιβασμό
ή αναγνώριση χρέους ή άλλη συμφωνία μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και οφειλετών, αναφορικά με συμβάσεις
δανείων ή πιστώσεων, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
5. Συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων σε συνάλλαγμα
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν κατοικούν ή δεν
έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή συμβάσεις με
αντικείμενο παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως και συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων μεταξύ πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, επιτρέπεται να
περιλαμβάνουν συμφωνίες περί ανατοκισμού χωρίς κανένα χρονικό η άλλο περιορισμό η να παραπέμπουν σε
σχετικούς όρους πρότυπων συμβάσεων. Η ρύθμιση αυτή
μπορεί, με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάίος, να επεκτείνεται και σε άλλες ειδικής φύσεως
χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
6. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 1083/1980
(Φ£Κ 252 Α') καταργείται.
7. Η ισχύς των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εκείνων που
αιρσοούν τις συμβάσεις της καταναλωτικής πίστης (κάρτες), για Ης οποίες η ισχύς τους αρχίζει μετά εξάμηνο
από τη δημοσίευση αυτού.
Άρθρο 13
Θέματα φορολογίας εισοδήματος
και άλλες διατάξεις
1. Η περίπτωση ε' της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.
2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
·ε) Εξήντα τοις εκατό (60%) για ακαθάριστες αμοιβές

αρχιτεκτόνων και μηχανικών από την προσφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών οε οργανωμένα γραφεία με τη
χρησιμοποίηση της υποδομής και της οργάνωσης των
γραφείων του εργοδότη και για την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα
έργα/
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν γ(α τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η
Ιανουαρίου 1997 και μετά. καθώς και για τις υποθέσεις
που δεν έχουν περαιωθεί οριστικά μέχρι το χρόνο
δημοσίευσης του παρόντος και εκκρεμούν στις δημοσιές
οικονομικές υπηρεσίες.
3. Η παο, 3 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
'3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών , μπορεί να καθορίζοντα: οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που
πρέπει να διενεργούνται κοι οι αρχές, οι κανόνες, τα
στοιχεία, τα κριτήρια και γενικά ο τρόπος και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, κατά τον έλεγχο
των δηλώσεων που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο
της παρ. !, για ορισμένες ή «αϊ όλες τις κατηγορίες
εισοδημάτων, ανάλογα και με την προέλευση και το
ύψος αυτών, καθώς και ειδικός τρόπος επίλυσης των
Φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτόν Σε δηλώσεις που ελέγχονται σύμφωνα
με τις αποφάσεις ίου προηγούμενου εδαφίου αλλά δεν
επέρχεται επίλυση της φορολογικής διαφοράς, μπορεί
με τις αποφάσεις αυτές να ορίζεται η διενέργεια προσθετών ελεγκτικών επαληθεύσεων. Για τις δηλώσεις
αυτές εκδίδονται και κοινοποιούνται τα σχετιχά φύλλα
ελέγχου ή οι πράξεις και ακολουθείται η οριζόμενη από
τις οικείες φορολογικές διατάξεις διαδικασία. Με τ,ς
ίδιες αποφάσεις μπορεί να καθορίζεται ειδικός τρόπος
επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν
και από τον έλεγχο δηλώσεων που δεν εμπίπτουν στον
τρόπο ελέγχου των αποφάσεων αυτών καινά ορίζονται
οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται στις περιπτώσεις αυτές."
4. Οι διατάξεις τηο παρ. 3 του όο&οου 66 του ν.
2238/1594 ισχύουν αναλανα και για τις λοιπές φορολογίες.
5. Στο άρθρο 70 του ν. 2238/Τ994 προστίθεται παράγραφος 10, που έχει ως εξής:
ΊΟ. Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6, περιορίζεται στο μισό (1/2) το ποσοστό προσαύξησης
κατά 100% ή 50% ή 40% ή 20%, ανάλογα με την
περίπτωση, του συντελεστή καθαρού κέρδους ή καθαοού
εισοδήματος ή καθαρών αμοιβών, που προβλέπεται από
τις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 32, 2 και
4 του άρθρου 34, 3 του άρθρου 41, 5 του άρθρου 49
και 4 ταυ άρθρου 50. Οι κατά περίπτωση διατάξεις που
ορίζουν ότι επί εξωλογιστικοΟ προσδιορισμού εφαρμόζεται ο συντελεστής που προκύπτει από το λογιστικό
προσδιορισμό, εφόσον αυτός είναι μεγαλύτερος από
το συντελεστή που προβλέπεται για το οικεία επάγγελμα, ισχύουν ανάλογα και κατά την εφαρμογή των
διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου."
6. Σ την πορ. 1 του άρθρου 71 του ν. 2238/1994
προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:
"Στο δικαστικό συμβιβασμό δεν έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 70."
7. Στο κοινωφελές ίδρυμα μ« την επωνυμία "Ιδρυμα
Ανδρέα Γ. Παπανδρέου" εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 1 παρ. 1 και 12 παρ. 1 του ν.1610/1986 (ΦΕΚ

