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ΠΡΟΣ
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Καθορισµός ύψους καταβολής χρηµατικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή
αιτηµάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις των νόµων 3908/2011,
3299/2004, 2601/1998, όπως ισχύουν σήµερα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 παρ. 6 του ν.4146/2013 «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις & άλλες διατάξεις.» (Φ.Ε.Κ.
90/Α΄/18-4-2013).
β) Του ν.3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την
Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.» (Φ.Ε.Κ.8/Α’/1-2-2011), όπως ισχύει
σήµερα.
γ) Του ν.3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την
Περιφερειακή Σύγκλιση» (Φ.Ε.Κ.261/Α΄/23-12-2004), όπως ισχύει σήµερα.
δ) Του ν.2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική και περιφερειακή
ανάπτυξη της χώρας» (Φ.Ε.Κ.81/Α΄/15-4-1998), όπως ισχύει σήµερα.
ε) Την υπ΄αριθ. 17301/19-4-2011 (Φ.Ε.Κ.653/Β΄/20-4-2011) απόφαση του Υφυπουργού
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισµός ύψους καταβολής χρηµατικού
ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις
του νόµου 3908/2011»
στ) Την υπ΄αριθ. 8355/3-3-2005 (Φ.Ε.Κ.337/Β/16-3-2005) κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών «Καθορισµός ύψους καταβολής χρηµατικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή
αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν.3299/2004»
ζ) Την υπ΄αριθ. 51436/5-2-2002 (Φ.Ε.Κ.148/Β’/12-2-2002) κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Καθορισµός ύψους
καταβολής χρηµατικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων ή
και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικών σχεδίων, σύµφωνα
µε την παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.2601/1998 καθώς επίσης και για την υποβολή αιτήσεων
ένταξης επενδύσεων στο καθεστώς επιδότησης τόκων παράλληλα µε τη φορολογική απαλλαγή
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σύµφωνα µε την παρ. 24 του άρθρου 8 του Ν.2601/1998» και την υπ΄αριθ. 57335/30-6-1998
(Φ.Ε.Κ.694/Β’/8-7-1998) κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών
και της Υπουργού Ανάπτυξης«Καθορισµός ύψους καταβολής χρηµατικού ποσού (παραβόλου)
για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων ή/και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού ή επιχειρηµατικών σχεδίων, σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 8 του
Ν.2601/1998 καθώς επίσης και για την υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδύσεων στο καθεστώς
επιδότησης τόκων παράλληλα µε τη φορολογική απαλλαγή σύµφωνα µε την παρ. 24 του
άρθρου 8 του Ν.2601/1998».
η) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Φ.Ε.Κ.98/Α΄/22-4-2005).
θ) Του Π.∆.178/2000 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» (Φ.Ε.Κ.
165/Α΄/14-7-2000).
ι) Του Π.∆. 189/2009 (Φ.Ε.Κ.211/A΄/5-11-2009) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 24/2010 (Φ.Ε.Κ. 56/Α΄/15-4-2010), 28/2010 (Φ.Ε.Κ.
64/Α΄/6-5-2010), 50/2010 (Φ.Ε.Κ. 89/Α΄/16-6-2010) και 96/2010 (Φ.Ε.Κ. 170/Α΄/28-9-2010).

κ) Του Π.∆. 85/2012 (Φ.Ε.Κ.141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων,
µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
λ) Του Π.∆. 86/2012 (Φ.Ε.Κ.141/Α΄/21-6-2012) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
µ) Της υπ’ αριθµ. 3077/∆106722/2012 (Φ.Ε.Κ.2094/Β΄/6-7-2012) κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών &
∆ικτύων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων Παναγιώτη Μηταράκη».
ν) Την υπ’ αριθµ. Υ48/9.7.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Φ.Ε.Κ.2105/Β΄/9-7-2012).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..(ενδεχόµενη νοµοθεσία Υπουργείου Οικονοµικών)

2. Το γεγονός ότι ο χρόνος και το κόστος της εξέτασης του αιτήµατος τροποποίησης
επενδυτικών σχεδίων συναρτάται µε το µέγεθος αυτών και το ύψος της συνολικής δαπάνης
τους.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο1
1.
Το ύψος του χρηµατικού ποσού (παραβόλου) που καταβάλλεται στις ∆ηµόσιες
Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) για την υποβολή αιτηµάτων τροποποίησης φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου των υπαχθέντων στις διατάξεις των νόµων 3908/2011, 3299/2004,
2601/1998 επενδυτικών σχεδίων σύµφωνα µε το άρθρο 14Β του ν.3908/2011 [όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα µε το άρθρο 21 του ν.4146/2013 (Φ.Ε.Κ. 90/Α’/18-42013)] συναρτάται µε το συνολικό κόστος του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου και ορίζεται ως
εξής:
το ένα τρίτο του αρχικού καταβληθέντος παραβόλου, (ήτοι του παραβόλου που καταβλήθηκε
κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του
επενδυτικού νόµου).
2. Η καταβολή του παραβόλου βεβαιώνεται µε αποδεικτικό κατάθεσης σε ∆ηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.), το οποίο συνυποβάλλεται µε την αίτηση τροποποίησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 21 παρ. 6 του ν. 4146/2013.
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Άρθρο2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Εθνικό Τυπογραφείο
(Για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄)

2. Όλες τις ∆ιευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού
των Περιφερειών της χώρας.
3. Υπουργείο Μακεδονίας –Θράκης

Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Οικονοµικών
Γενική ∆/νση Φορολογίας
∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος (∆12)
2. Invest in Greece
Μητροπόλεως 3

Εσωτερική ∆ιανοµή :
1. Γραφείο Υπουργού κ. Κωσταντίνου Χατζηδάκη
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Παναγιώτη Μηταράκη
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Πέτρου Σελέκου
4. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή κ. Χρήστου Μπανού
5. ∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
Όλα τα Τµήµατα
6. Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
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