
 

 

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
- ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος (∆12) 
Τµήµατα Α΄ και Β΄ 
- ∆/νση Φορολογίας Κεφαλαίου (∆13) 
Τµήµατα Α΄ και Β΄ 
Ταχ. ∆/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Α. Μαλιάγκα - Ε. Πριστούρη 
Τηλέφωνα: 2103375311-312, -876 
Fax: 210 3375001     
2)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ         
∆/νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος     
Ταχ. ∆/νση: Μεσογείων 119, 
Ταχ.Κώδικας: 101 92 Αθήνα 
Πληροφορίες: ∆. Βοϊβόντας 
Τηλέφωνο: 2106965984 
Fax: 2106965974              
 
ΠΟΛ 1092 
 
ΘΕΜΑ: «Καθορισµός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης των 
κινήτρων, τις συνέπειες παραβίασης των όρων χορήγησής τους και κάθε άλλο 
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 62 
του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ Α’ 143)». 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ,  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1. Το Τρίτο Μέρος του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143) και ειδικότερα τις παραγράφους 
1, 3, 4 και 8 του άρθρου 62 αυτού. 
 
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α’98). 
 
3. Το Π.∆. 27/96 (ΦΕΚ Α’ 99) «Συγχωνεύσεις των Υπουργείων Τουρισµού, 
Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», το 
Π.∆. 122/04 (ΦΕΚ Α’ 85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού» και το Π.∆. 
189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 
221). 
 



 

 

 4. Το Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε 
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 213).  
 
5. Το Π.∆. 110/2011 (Α’ 243) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»  
 
6. Το Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ Α’ 147) «…Συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας…». 
 
7. Την υπ’αριθ.Υ352/2011 (ΦΕΚ Β’ 1603) Απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» 
 
8. Την αριθµ.Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ Β’ 2792) απόφαση του Πρωθυπουργού σχετικά 
µε την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Παντελή 
Οικονόµου. 
 
9. Το Π.∆. 229/1986 (ΦΕΚ Α’ 96) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και το Π.∆.396/1989 (ΦΕΚ Α’172) «Οργανισµός της 
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
10. Το Π.∆. 284/1988 (ΦΕΚ Α’ 128) «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
11. Τον µε αριθµό (ΕΚ) 800/2008 Κανονισµό της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 
2008 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή 
αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισµός 
Απαλλαγής κατά κατηγορία) (L 214/3-47) 
 
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 
 
Αποφασίζουµε  
 
Άρθρο 1 
Απαλλαγή από φόρο µεταβίβασης ακινήτων και δωρεάς 
 
1. ∆ικαιούχοι της απαλλαγής είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν 
εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθούν ή να µετεγκατασταθούν εντός του 
Επιχειρηµατικού Πάρκου, ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ και ασκούν ή πρόκειται 
να ασκήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 
3982/2011. 
 
2. Αντικείµενο της απαλλαγής είναι κάθε σύµβαση αγοραπωλησίας ή δωρεάς 
έκτασης κατά πλήρη κυριότητα ή κατ’ επικαρπία που βρίσκεται εντός του 
Επιχειρηµατικού Πάρκου καθώς επίσης και εντός ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ, 
όπως αυτά ορίζονται µε τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 62 του Ν. 3982/2011.  



 

 

  
3. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της απαλλαγής είναι σωρευτικά οι ακόλουθες: 
 
α) η µη περαιτέρω µεταβίβαση µε οποιαδήποτε αιτία σε τρίτο ή η σύσταση 
δικαιώµατος επικαρπίας υπέρ τρίτου επί της αποκτώµενης έκτασης, για πέντε (5) έτη 
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και  
 
β) η έκδοση άδειας λειτουργίας στην αποκτώµενη έκταση επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 3982/2011 µέσα σε χρονικό 
διάστηµα πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης καθώς και η 
µη ανάκληση αυτής µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία 
έκδοσής της.   
        
4. Για τη χορήγηση της απαλλαγής, µαζί µε την υποβαλλόµενη δήλωση φόρου 
µεταβίβασης ή δωρεάς κατά περίπτωση συνυποβάλλονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
α) τοπογραφικό διάγραµµα µε επ’ αυτού δήλωση από ιδιώτη µηχανικό κατ’ 
αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 651/1977 και Ν. 1337/1983 ότι η 
αποκτώµενη έκταση βρίσκεται µέσα σε Επιχειρηµατικό Πάρκο, ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ 
ή ΒΙΟΠΑ και 
 
β) υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου της απαλλαγής ότι δε θα µεταβιβάσει µε 
οποιαδήποτε αιτία ούτε θα συστήσει δικαίωµα επικαρπίας επί της αποκτώµενης 
έκτασης, πριν την παρέλευση πενταετίας από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης καθώς επίσης ότι θα λειτουργήσει σε αυτήν επιχειρηµατική δραστηριότητα 
κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για πέντε 
(5) έτη τουλάχιστον από την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας.  
          
5. Σε περίπτωση µη τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου, αίρεται η χορηγηθείσα φορολογική απαλλαγή και ο δικαιούχος υποχρεούται, 
πριν τη µεταβίβαση ή τη σύσταση δικαιώµατος επικαρπίας επί της αποκτώµενης 
έκτασης ή εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή από την παρέλευση άπρακτου του 
χρονικού διαστήµατος των πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης, χωρίς να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 3 του παρόντος, σε υποβολή δήλωσης και καταβολή εφάπαξ του 
φόρου µεταβίβασης ή δωρεάς, κατά περίπτωση, που αναλογεί στην αξία του 
ακινήτου. Ο φόρος υπολογίζεται µε βάση την αξία του ακινήτου κατά το χρόνο άρσης 
της απαλλαγής ως ανωτέρω, µε εφαρµογή των συντελεστών που ίσχυαν κατά το 
χρόνο χορήγησης της απαλλαγής, εκτός εάν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του 
ακινήτου του χρόνου χορήγησης της απαλλαγής είναι µεγαλύτερος, οπότε 
καταβάλλεται ο µεγαλύτερος αυτός φόρος. 
 
Άρθρο 2 
Απαλλαγή από φόρο εισοδήµατος 
     
1. ∆ικαιούχοι του εν λόγω κινήτρου δύνανται να είναι επιχειρήσεις που ασκούν 
επιχειρηµατική δραστηριότητα του δευτέρου µέρους του Ν.3982/2011, οι οποίες 
µετεγκαθιστούν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα σε Επιχειρηµατικά Πάρκα, 



 

 

 ΒΕΠΕ, ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή µε την οποία 
λειτουργούν. 
     
2. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων 
των επιχειρήσεων της προηγούµενης παραγράφου, οι οποίες µετεγκαθίστανται στις 
παραπάνω περιοχές, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος κατά το µέρος που 
αντιστοιχεί στο κόστος µετεγκατάστασής τους. Στο κόστος µετεγκατάστασης δεν 
περιλαµβάνεται το κόστος αγοράς νέων πάγιων στοιχείων. Η απαλλαγή αυτή 
χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι το ποσό της προκύπτουσας υπεραξίας θα 
εµφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, ανεξάρτητα από 
τη νοµική µορφή της επιχείρησης και την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Β.Σ. που 
τηρούν.  
     
3. Σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης του πιο πάνω αποθεµατικού, αυτό 
υπόκειται σε φορολογία ως ακολούθως: 
 
α) Για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 
(ΦΕΚ Α’ 151), µε βάση τις διατάξεις  της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ίδιου 
νόµου. 
 
β) Για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, µε το 
συντελεστή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόµου. Για 
την καταβολή του οφειλόµενου φόρου υποβάλλεται ιδιαίτερη δήλωση µέσα στο 
πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα από αυτόν εντός του οποίου λαµβάνεται η 
απόφαση από το αρµόδιο όργανο για διανοµή ή κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού. 
Ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις 
οποίες η πρώτη ταυτόχρονα µε την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο µέχρι 
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο (2) επόµενων, από την υποβολή της δήλωσης, 
µηνών. 
 
γ) Για τις ατοµικές επιχειρήσεις, το διανεµόµενο ή κεφαλαιοποιούµενο αποθεµατικό 
προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης στη χρήση εντός της οποίας 
πραγµατοποιήθηκε η διανοµή ή κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού. 
     
4. Σε περίπτωση που η επιχείρηση παύει τη δραστηριότητά της εντός του 
Επιχειρηµατικού Πάρκου ΒΙΠΕ,ΒΕΠΕ,ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ πριν την πάροδο πέντε (5) 
ετών από τη µετεγκατάστασή της, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των περιπτώσεων β’ 
και γ’ της προηγούµενης παραγράφου, ενώ για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 
1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 το αφορολόγητο αποθεµατικό φορολογείται µε 
βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ίδιου νόµου, στη χρήση 
εντός της οποίας έπαυσε η επιχείρηση τις δραστηριότητές της. 
 
Άρθρο 3 
Εξαιρέσεις 
     
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού 
800/2008, στο καθεστώς ενισχύσεων του οποίου υπάγεται ο Ν.3982/2011, οι 
προβλεπόµενες στο άρθρο 62 φοροαπαλλαγές δεν εφαρµόζονται προς ενίσχυση 
δραστηριοτήτων: 
 



 

 

 α) στον τοµέα του άνθρακα, µε εξαίρεση τις ενισχύσεις για επαγγελµατική 
εκπαίδευση, τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτοµία και τις ενισχύσεις 
για την προστασία του περιβάλλοντος,  
 
β) στον τοµέα του χάλυβα, 
 
γ) στον τοµέα της ναυπηγίας και 
 
δ) στον τοµέα των συνθετικών ινών. 
 
Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος 
     
Η απόφαση αυτή θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της 
αρχίζει από τη δηµοσίευσή της. 
 
 
Ο  ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας  


