
 
Αθήνα 25-2- 1999 
Αρ. Πρωτ. 52649 

ΦΕΚ 195/Β 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: "Καθορισμός των διαδικασιών και λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής καθώς και των 
δικαιολογητικών καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου 
σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, σύμφωνα με το Ν. 2601/98" 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2601/98 "Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονομική και 
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 81Α/15.4.98) και ειδικότερα την 
§ 11 του άρθρου 6 και τις § 5 (περ.γ') και 9 του άρθρου αυτού. 
 
2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137Α/95) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", άρθρο 
29α το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α'/92). 
 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/1993 "Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας" 
(ΦΕΚ 55/14.4.1993). 
 
α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
 
A ρ θ ρ ο 1 
 
Διαδικασία καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, επενδύσεων οι οποίες 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2601/98. 
 
1. Η καταβολή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης επενδύσεων οι οποίες έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2601/98 αρχίζει: 
- Εφόσον η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει υπογραφεί μετά την υποβολή της 
αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 2601/98. 
- Εφόσον στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει περιληφθεί όρος σύμφωνα με τον 
οποίο ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός θα περιέχεται στην κυριότητα της επιχείρησης 
με την λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
- Εφόσον, ο μισθωμένος εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί στη μονάδα και έχει δημοσιευθεί 
περίληψη της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας του κατά τα οριζόμενα στο Ν. 2601/98 και  
- Εφόσον ο εξοπλισμός που μισθώθηκε ήταν καινούργιος και σύγχρονος. 
 
2. Η καταβολή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης στο φορέα της επένδυσης γίνεται 
πάντοτε σε δραχμές, έστω και αν η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει συναφθεί σε 
συνάλλαγμα. 
Στις περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης σε συνάλλαγμα, το ποσό 
συναλλάγματος που αντιστοιχεί στην επιδότηση κάθε δόσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
μετατρέπεται σε δραχμές με την ισοτιμία με την οποία έγινε η πληρωμή, μέσω της 
μεσολαβούσας Τράπεζας, της συγκεκριμένης δόσης της σύμβασης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης. Στην περίπτωση δε που η συγκεκριμένη δόση της σύμβασης πληρώθηκε 
απευθείας μέσω λογαριασμού συναλλάγματος, το ποσό συναλλάγματος που αντιστοιχεί στην 
επιδότηση της συγκεκριμένης δόσης μετατρέπεται σε δραχμές με την ισοτιμία που ίσχυε στην 
μεσολαβούσα για την πληρωμή Τράπεζα κατά την ημέρα της πληρωμής. 
 
3. Σε περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί σε ξένη 



γλώσσα, απαιτείται επίσημη μετάφρασή τους προκειμένου να είναι δυνατή η έναρξη 
καταβολής της επιδότησης. 
 
4. Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται, μετά την εκάστοτε πληρωμή των 
δόσεων του μισθώματος από την επιχείρηση, σε δόσεις καθεμία εκ των οποίων υπολογίζεται 
επί του τμήματος της αξίας κτίσεως του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στην εκάστοτε 
καταβαλλόμενη δόση του μισθώματος όπως αυτή προσδιορίστηκε με την απόφαση 
ολοκλήρωσης της επένδυσης. Σε περίπτωση που η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης 
προβλέπει καταβολή των δόσεων του μισθώματος σε διαστήματα μικρότερα του τριμήνου, η 
καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά τρίμηνο. Είναι δυνατή η καταβολή της επιδότησης 
σωρευτικά για περισσότερες δόσεις της σύμβασης, σε διαστήματα μεγαλύτερα του τριμήνου. 
 
5. Τα ποσά των δόσεων της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης που εισπράττει η 
επιχείρηση μειώνουν το ποσό των δαπανών χρηματοδοτικής μίσθωσης, που αφαιρούνται 
από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογισθούν τα καθαρά κέρδη που 
φορολογούνται. 
 
6. Με τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου από την καθοριζόμενη στην οικεία απόφαση 
πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του μισθωμένου εξοπλισμού 
ημερομηνία πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του, η καταβολή δόσεων 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης στα πλαίσια του Ν. 2601/98 γίνεται μόνο εφόσον έχει 
καλυφθεί το 75% των προβλεπόμενων στην απόφαση υπαγωγής νέων θέσεων εργασίας. 
Ακολούθως, με την συμπλήρωση του δευτέρου έως και πέμπτου έτους, η καταβολή δόσεων 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης γίνεται μόνο εφόσον έχει καλυφθεί το 100% των 
προβλεπομένων στην απόφαση υπαγωγής νέων θέσεων εργασίας και ο μέσος ετήσιος όρος 
των νέων αυτών θέσεων εργασίας να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των 
προβλεπόμενων στην απόφαση υπαγωγής νέων θέσεων εργασίας. 
Για την κάλυψη των νέων θέσεων εργασίας και του ετήσιου μέσου όρου αυτών, 
προσκομίζεται κάθε φορά κατάσταση του απασχοληθέντος προσωπικού θεωρημένη από την 
αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
 
7. Η τελευταία δόση της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται μόνο εφόσον ο 
εξοπλισμός έχει περιέλθει στην κυριότητα της επιχείρησης. 
 
8. Για τις καταβολές της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης θα εκδίδεται το σχετικό 
χρηματικό ένταλμα σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 
 
 
A ρ θ ρ ο 2 
Δικαιολογητικά καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
 
1. Αίτηση του επενδυτή για κάθε καταβολή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ειδικά για 
την πρώτη καταβολή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης θα προσκομίζεται και: 
(α) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί περίληψη της απόφασης υπαγωγής. 
(β) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί περίληψη της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης 
και πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του. 
(γ) θεωρημένο αντίγραφο (-α) της σύμβασης (-εων) χρηματοδοτικής μίσθωσης και 
προκειμένου για συμβάσεις καταρτισθείσες σε ξένη γλώσσα και επίσημη μετάφραση τους. 
 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επενδυτή, ότι η συγκεκριμένη (-ες) σύμβαση (-εις) 
χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν επιδοτείται (-ούνται) από άλλη πηγή. 
 
3. Θεωρημένα αντίγραφα των επίσημων παραστατικών εξόφλησης από τα οποία να 
προκύπτει ρητά η εξόφληση συγκεκριμένης (-ων) δόσης (-εων) της (-ων) σύμβασης (-εων) 
χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορά η απόφαση υπαγωγής. 
Επίσης, βεβαίωση της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης ή του Χρηματοδοτικού 
οργανισμού, περί εξοφλήσεως της συγκεκριμένης (-ων) δόσης (-εων) της σύμβασης (-εων) 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. Βεβαιώσεις που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. 
 



4. Πρόσφατο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του φορέα της επένδυσης (εις διπλούν) 
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο μόνο από τη Δ.Ο.Υ. από την οποία εκδόθηκε. 
 
5. Πρόσφατη βεβαίωση του Ι.Κ.Α. περί μη οφειλής του φορέα της επένδυσης (εις διπλούν) 
πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο μόνο από το κατάστημα Ι.Κ.Α. από το οποίο 
εκδόθηκε. 
 
6. Αντίγραφο πρόσφατου πρακτικού του Δ.Σ. εφόσον πρόκειται για Α.Ε. ή Συνεταιρισμό με το 
οποίο θα εξουσιοδοτείται εκπρόσωπος για την είσπραξη των δόσεων της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. Για τις λοιπές επιχειρήσεις, νόμιμη εκπροσώπηση. 
 
7. Αντίγραφο του τελευταίου ισολογισμού που έχει κάθε φορά εκδοθεί ή θεωρημένο 
προσωρινό ισοζύγιο, στην περίπτωση που μέχρι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν έχει 
εκδοθεί ισολογισμός. 
 
8. Προκειμένου για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σε συνάλλαγμα, απαιτείται κάθε 
φορά βεβαίωση της μεσολαβούσας για την πληρωμή των δόσεων Τράπεζας στην οποία να 
φαίνεται η ισοτιμία της δραχμής-συγκεκριμένου νομίσματος της σύμβασης κατά την ημέρα της 
πληρωμής της κάθε δόσης χρηματοδοτικής μίσθωσης με την οποία ισοτιμία έγινε η εν λόγω 
πληρωμή. Η βεβαίωση αυτή δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που η ισοτιμία προκύπτει 
από τα επίσημα παραστατικά εξόφλησης της § 3 πιο πάνω. 
 
9. (α) Με την συμπλήρωση του πρώτου χρόνου από την καθοριζόμενη στην οικεία απόφαση 
πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του μισθωμένου εξοπλισμού 
ημερομηνία πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του, για την καταβολή 
δόσης (-εων) επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης απαιτείται η προσκόμιση και κατάστασης 
του απασχοληθέντος προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
(β) Επίσης, η προσκόμιση της πιο πάνω κατάστασης του απασχοληθέντος προσωπικού 
απαιτείται και για την καταβολή δόσης (-εων) επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης με την 
συμπλήρωση του δεύτερου, του τρίτου, του τέταρτου και του πέμπτου έτους. 
 
10. Ειδικά για την καταβολή της τελευταίας δόσης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
κάθε σύμβασης, απαιτείται και η προσκόμιση: 
(α) του επίσημου παραστατικού μεταβίβασης της κυριότητας του συγκεκριμένου εξοπλισμού 
της σύμβασης (το πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο μόνο από την εταιρεία 
χρηματοδοτικής μίσθωσης ή χρηματοδοτικό οργανισμό που το εξέδωσε) και 
(β) θεωρημένο εκτύπωση των βιβλίων των λογιστικών πράξεων και λογαριασμών παγίων του 
φορέα, από τα οποία προκύπτει η εγγραφή του συγκεκριμένου εξοπλισμού της σύμβασης στο 
πάγιο ενεργητικό. 
 
A ρ θ ρ ο 3 
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β'). 
 
 
A ρ θ ρ ο 4 
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό. 

Ο Υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας 

Γιάννος Παπαντωνίου 

 


