
Τροποποίηση Ν.2601/1998  
Αγορά απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο για την εφαρµογή των 
ενισχύσεων του Αναπτ. Νόµου για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση 
µηχανολογικού & λοιπού εξοπλισµού αξίας άνω των 300.000 �  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΥ: 3091/2002  

ΦΕΚ 330/Α/ 24-12-2002 (Αρθρο 21§1α&β)  

 

(αρχή τροποποίησης)  

Αρθρο 21  

Τροποποίηση του Ν.2601/1998 και άλλες διατάξεις  

1. Στο άρθρο 6 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 
35, ως εξής:  

�35. Προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι για την εφαρµογή των ενισχύσεων του 
παρόντος σε περιπτώσεις αγοράς ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιου, 
σύγχρονου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού :  

α. Προκειµένου για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση καινούργιου, σύγχρονου 
µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, του οποίου η καθαρή αξία αγοράς υπερβαίνει 
τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ για κάθε µηχάνηµα ή λοιπό εξοπλισµό, η 
εφαρµογή των ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά του από τον 
φορέα της επένδυσης ή του οργανισµού χρηµατοδοτικής µίσθωσης αντίστοιχα 
πραγµατοποιείται απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε περίπτωση δε που η 
αγορά του πραγµατοποιείται από άλλη επιχείρηση, η εφαρµογή των ενισχύσεων 
γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα παραστατικά αγοράς του συνοδεύονται σε κάθε 
περίπτωση από επικυρωµένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του 
συγκεκριµένου µηχανήµατος ή λοιπού εξοπλισµού από τον κατασκευαστικό οίκο 
προς τον προµηθευτή του φορέα της επένδυσης ή του οργανισµού χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης ανάλογα ή προς άλλη επιχείρηση από την οποία ο ως άνω προµηθευτής 
αγόρασε το εν λόγω µηχάνηµα ή λοιπό εξοπλισµό.  

β. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται για κάθε αγορά ή 
χρηµατοδοτική µίσθωση καινούργιου, σύγχρονου µηχανολογικού και λοιπού 
εξοπλισµού που πραγµατοποιείται απο την 1η Ιανουαρίου 2003 και µετά, έστω και αν 
η επένδυση ή/και το πρόγραµµα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού έχει υπαχθεί 
στην πρώτη οµάδα ενισχύσεων ή έχει ενταχθεί στη δεύτερη οµάδα ενισχύσεων ή/και 
έχει αρχίσει να εφαρµόζεται γι΄αυτή η ρύθµιση της περίπτωσης γ΄της παραγράφου 27 
του άρθρου 6, πριν απο την ως άνω ηµεροµηνία.�  

(τέλος τροποποίησης).  
 



∆ιευκρινήσεις για την εφαρµογή της τροποποίησης του Ν. 3091/2002, Αρθρ. 
21§1α&β  

Η τροποποίηση ισχύει από 1/1/2003 για περιπτώσεις αγοράς ή χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης καινούργιου σύγχρονου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού 
τιµολογιακής αξίας άνω των 300.000 � (χωρίς τον ΦΠΑ) ανά µονάδα επενδυτικού 
αγαθού για την πραγµατοποίηση των επενδύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του 
Ν.2601/98.  

Προκειµένου για χρηµατοδοτικές µισθώσεις η ηµεροµηνία της 1.1.2003 αφορά την 
αγορά από την εταιρεία χρηµατοδοτικών µισθώσεων (Leasing) του µηχανολογικού 
και λοιπού εξοπλισµού ο οποίος στην συνέχεια θα διατεθεί στην επενδύτρια εταιρεία. 
∆ηλαδή την έκδοση τιµολογίου από τον κατασκευαστικό ή προµηθευτικό οίκο προς 
την εταιρεία leasing.  

Οι παραπάνω ρυθµίσεις έχουν εφαρµογή από 1 η Ιανουαρίου 2003 για αγορές ή 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις καινούργιου σύγχρονου µηχανολογικού και λοιπού 
εξοπλισµού των επενδύσεων ή των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που 
έχουν υπαχθεί και πριν από την ηµεροµηνία αυτή (1.1.2003) στην πρώτη οµάδα 
ενισχύσεων (επιχορήγηση και επιδότηση τόκων ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης) ή έχουν ενταχθεί στην δεύτερη οµάδα ενισχύσεων (επιδότηση τόκων 
παράλληλα µε φορολογική απαλλαγή) του Ν. 2601/98 και βρίσκονται σε στάδιο 
υλοποίησης.  

Οι ρυθµίσεις αυτές εφαρµόζονται επίσης και για τις αγορές ή χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού από την 1.1.03 για την υλοποίηση 
επενδύσεων ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που αξιοποιούν µόνον 
το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής του Ν. 2601/98 και η διάρκεια υλοποίησης 
υπερβαίνει την µία διαχειριστική χρήση µε ολοκλήρωση εντός 5ετίας από την 
έναρξη.  


