ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Στρατηγικές επενδύσεις και
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις
ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες
τεχνοβλαστούς»

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται επί του κρατικού
προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1.

Δαπάνη από τη(ν):

α.
καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της τριμελούς επιτροπής, για τον χαρακτηρισμό
ενός επενδυτικού σχεδίου ως «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας», (άρθρο 2
παρ. 1γ)
β.
εισαγωγή, αποκλειστικά για την κατηγορία «Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής
Σημασίας», ενισχύσεων με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, (άρθρο 10)
γ.
καταβολή αποζημίωσης στον ορκωτό ελεγκτή ή τον πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα
που θα αναλάβει το έργο της παρακολούθησης της υλοποίησης κάθε εγκεκριμένης από τη
Δ.Ε.Σ.Ε. επενδυτικής πρότασης, (άρθρα 18 και 28)
δ.
σύσταση Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, το ύψος της οποίας εξαρτάται
από την έκδοση υ.α., (άρθρο 40)
ε.
τροποποίηση του ύψους των αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του
εφαρμοζόμενου ποσοστού κέρδους στις αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές εταιρείες που
εγκαθίστανται στην Ελλάδα. (άρθρο 46)
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης δεν δύναται να προσδιορισθεί καθόσον εξαρτάται
από πραγματικά περιστατικά (αριθμός επενδύσεων, έκδοση σχετικών κανονιστικών
διοικητικών πράξεων, κ.λπ.)
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη:
α.
από την καταβολή αποζημίωσης:
στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, σε περίπτωση
συμμετοχής άνω των τριών (3) και έως πέντε (5) μελών, (άρθρο 35)
σε ορκωτούς – ελεγκτές, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η ολοκλήρωση του
ελέγχου των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση
απόφασης του αρμόδιου οργάνου, (άρθρα 35 και 40)
β.
σε περίπτωση αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων,
λόγω της εφαρμογής του στο σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται για τις αλλοδαπές
εμποροβιομηχανικές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα. (άρθρο 47)
γ.
από την κατάργηση της νομοθετικής πρόβλεψης περί έκδοσης υπουργικής
απόφασης για την περαιτέρω εξειδίκευση του είδους των επιχειρήσεων, των οποίων τα
επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής,
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους, και οι
οποίες δύναται να λαμβάνουν ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων. (άρθρο 50)
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δ.
σε περίπτωση αναπλήρωσης του ποσοστού χρηματοδότησης που θα διατεθεί από
τους Ερευνητικούς Οργανισμούς για τη συμμετοχή τους στην ίδρυση Εταιρειών –
Τεχνοβλαστών. (άρθρο 64)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.
3.
Απώλεια εσόδων από τη διεύρυνση της έννοιας των Στρατηγικών Επενδύσεων της
κατηγορίας «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» και τη συνακόλουθη παροχή
των προβλεπόμενων φορολογικών κινήτρων. (άρθρο 8)
Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021
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