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ΣΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΔΛΚΤΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΗ
ΔΡΒΙΑ


Γενικά

Ζ εξβία θαηέρεη εγεηηθή ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο
Δπξψπεο φζνλ αθνξά ζηελ πξνζέιθπζε Ακέζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ) θαη
ηδηαίηεξα επελδχζεσλ εληάζεσο εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζεκαληηθνχ
αξηζκνχ λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Οη επελδχζεηο απνηεινχλ κία απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο ηεο ζεξβηθήο νηθνλνκίαο,
αλακέλεηαη δε ε πξφνδνο ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ λα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ ηηο εηζξνέο ΑΞΔ.
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο εξβίαο, ε
θαζαξή εηζξνή ΑΞΔ ζηελ εξβία ην έηνο 2015 αλήιζε ζε 1,8 δηο. επξψ, απμεκέλε
θαηά 45,6% ζε ζρέζε κε ην 2014, αμία πνπ αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 5.4% ηνπ
Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (έλαληη 3,7% ην 2014). Πιένλ ηνπο ελφο ηξίηνπ
ηεο αλσηέξσ εηζξνήο ΑΞΔ θαηεπζχλζεθε ζηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία,
αθνινπζνχκελε απφ ηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη
ζηνλ ηνκέα εκπνξίνπ. ην πιαίζην ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο, νη ζεκαληηθφηεξεο
επελδχζεηο αθνξνχζαλ ζηελ παξαγσγή απηνθηλήησλ, κεηαιιεπκάησλ, ειαζηηθψλ θαη
πιαζηηθψλ πιψλ θαζψο θαη ηξνθίκσλ. Ωο πξνο ην απφζεκα ΑΞΔ ζηε εξβία,
ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ππνινγίδεηαη φηη απφ ην έηνο 2000 έσο ην 2014 ε
εξβία έρεη πξνζειθχζεη πάλσ απφ 24 δηο Δπξψ ΑΞΔ, ήηνη πνζνζηφ άλσ ηνπ 70%
ηνπ ζεξβηθνχ ΑΔΠ.


Νομοκετικό πλαίςιο προζλκυςθσ επενδφςεων

Σν Ννέκβξην 2015, ηέζεθε ζε ηζρχ λένο λφκνο πεξί εγρψξησλ θαη μέλσλ
επελδχζεσλ (Investment Law, Official Gazzete of the Republic of Serbia,
no.89/2015), αληηθαζηζηψληαο παιαηφηεξν λφκν ηνπ 2002, ν νπνίνο αθνξνχζε
απνθιεηζηηθά ζηνπο μέλνπο επελδπηέο. Τπφ ηελ έλλνηα ηνπ ηζρχνληνο λφκνπ θαη ησλ
ζρεηηθψλ εθαξκνζηηθψλ δηαηαγκάησλ, νη επελδχζεηο πεξηιακβάλνπλ:
-ζπκκεηνρή ζε ζπκθσλία χκπξαμεο Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ),
-δηθαηψκαηα εθηέιεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ
ηηο θξαηηθέο αξρέο,
-θαηνρή κεηνρψλ ζε ζεξβηθέο εηαηξείεο,
-ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο ζηε εξβία απφ μέλν επελδπηή,
-ηδηνθηεζηαθά θαη άιια δηθαηψκαηα ζε θηλεηά ή αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηε
εξβία.
Ο λφκνο δηαθξίλεη κεηαμχ «επελδχζεσλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο» (investment of
special importance) θαη «επελδχζεσλ ηνπηθήο ζεκαζίαο» (investment of local
importance), κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. Βάζεη ηνπ λφκνπ, νη επελδπηέο
κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ζεηξά νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ, φπσο θξαηηθέο
επηρνξεγήζεηο, θνξνινγηθά θίλεηξα θαη θνξναπαιιαγέο, δαζκνινγηθά θίλεηξα,
θαζψο θαη θίλεηξα πνπ αθνξνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Δπηπιένλ,
ν εμνπιηζκφο πνπ εηζάγεηαη απφ μέλνπο επελδπηέο είλαη γεληθά αθνξνιφγεηνο, κε ηελ
επηθχιαμε νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ.
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Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ηα παρετόμενα οικονομικά κίνηηρα γηα ηελ
πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ζεκεηψλνπκε ηα εμήο:


Κρατικζσ επιχορθγιςεισ

Σα ελ ιφγσ θεθάιαηα ρνξεγνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ
αληηθείκελν δηεζλνχο εκπνξίνπ. Δπηιέμηκεο δαπάλεο είλαη νη επελδχζεηο ζε ελζψκαηα
θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ή ην θφζηνο ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ γηα ηηο λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζπλδένληαη κε ην επελδπηηθφ ζρέδην θαηά ηε
δηάξθεηα δχν (2) εηψλ κεηά ηελ επίηεπμε πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ην επελδπηηθφ ζρέδην. Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε επαγγεικαηηθήο ζηέγεο απνηειεί,
επίζεο, σο επηιέμηκε δαπάλε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πεξίνδνο ηεο κίζζσζεο, δελ
είλαη κηθξφηεξε απφ πέληε (5) έηε γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαη απφ ηξία (3) έηε
γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο.
Γπλεηηθνί δηθαηνχρνη ησλ αλσηέξσ θνλδπιίσλ είλαη επελδπηέο πνπ ππνβάιινπλ
επελδπηηθά ζρέδηα ζε ηνκείο πνπ θαζνξίδνληαη απφ εηδηθφ δηάηαγκα, πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Οη δηθαηνχρνη ησλ επηρνξεγήζεσλ
απαηηείηαη λα παξέρνπλ θαη’ειάρηζηνλ 25% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ απφ ηδίνπο
πφξνπο ή άιιεο πεγέο νη νπνίεο δελ πεξηέρνπλ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο.


Προχποκζςεισ για τθν καταβολι των κονδυλίων

• Γηαηήξεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο φπνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ε επέλδπζε γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ή ηξία (3) έηε γηα κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο
επηρεηξήζεηο.
• Γηαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ γηα πεξίνδν πέληε (5) εηψλ γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαη ηξηψλ (3) εηψλ
γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο.


Προκεςμία για τθν υλοποίθςθ των επενδυτικών ςχεδίων και τθ δθμιουργία νζων
κζςεων εργαςίασ

• Σξία (3) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία κπνξεί λα
παξαηαζεί γηα δηάζηεκα έσο πέληε (5) έηε, εάλ ην πκβνχιην Οηθνλνκηθήο
Αλάπηπμεο εγθξίλεη ην ζρεηηθφ αίηεκα.
Γηα ηηο «επελδχζεηο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο», ε πξνζεζκία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ην
επελδπηηθφ ζρέδην, είλαη ηξία (3) ή πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
αξρηθήο ζχκβαζεο, αιιά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ επηρνξήγεζεο.


Οικονομικά κίνθτρα με βάςθ το επίπεδο ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι τθσ επζνδυςθσ

Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία δηαθξίλεη ηε ρψξα ζε πέληε (5) νκάδεο πεξηθεξεηψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, κε βάζε ην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα
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πνπ πινπνηνχληαη ζηηο νπνίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνχλ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο,
απαηηείηαη:
•Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 20 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαη’ ειάρηζην 150.000 επξψ ησλ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ην
ρακειφηεξν επίπεδν αλάπηπμεο (νκάδα IV) θαη ζε πιεγείζεο απφ θπζηθέο θαη άιιεο
θαηαζηξνθέο πεξηνρέο (νκάδα V).
• Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 30 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ 300.000 επξψ ησλ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ
θαηαηάζζνληαη ζηελ νκάδα III σο πξνο ην επίπεδν αλάπηπμεο,
• Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 40 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ 600.000 επξψ ησλ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ
έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ νκάδα ΗΗ σο πξνο ην επίπεδν αλάπηπμεο,
• Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 50 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ 600.000 επξψ ησλ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ
έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ πξψηε (Η) νκάδα,
• Δπελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππφθεηληαη ζην δηεζλέο εκπφξην
θαη ζηηο νπνίεο ε ειάρηζηε αμία επέλδπζεο είλαη 150.000 επξψ, παξέρνληαο
ηνπιάρηζηνλ 15 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ, κε βάζε ην επίπεδν
αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ηεο επέλδπζεο, είλαη ηα αθφινπζα:
• Δπηρνξεγήζεηο σο πξνο ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ γηα λέεο
ζέζεηο εξγαζίαο: 20% (νκάδα I), 25% (νκάδα II), 30% (νκάδα III), 35% (νκάδα IV)
θαη 40% (γηα πιεγείζεο πεξηνρέο). Σα πνζά απηά πεξηνξίδνληαη ζε αλψηαην φξην αλά
λέα ζέζε εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε, ήηνη €3.000 (νκάδα I), €4.000 (νκάδα II),
€5.000 (νκάδα III), €6.000 (νκάδα IV) θαη € 7.000 (γηα πιεγείζεο πεξηνρέο).
• Δπηρνξεγήζεηο σο πξνο ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο επέλδπζεο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία - πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ: έσο 10% (I νκάδα), 15%
(νκάδα II), 20% (νκάδα III), 25% (IV νκάδα) θαη 30% (πιεγείζεο πεξηνρέο).
• Πξφζζεηεο επηρνξεγήζεηο γηα έξγα εληάζεσο εξγαζίαο - πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ
ησλ επηρνξεγήζεσλ κπνξεί λα εγθξηζεί γηα: 10% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ
αθαζάξηζηνπ κηζζνχ (γηα θάζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πάλσ
απφ ηηο 200 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο), 15% (γηα θάζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ
ζέζεσλ εξγαζίαο πάλσ απφ ηηο 500 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο) θαη 20% (γηα θάζε αχμεζε
ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πάλσ απφ ηηο 1.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο).


Περίοδοσ χάριτοσ φόρου επί των εταιρικών κερδών-μεταφορά ηθμίασ

Πέξαλ ηνπ ηζρχνληνο, ρακεινχ, θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή εηαηξηθψλ θεξδψλ
(15%), νη επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ θαζεζηψο απαιιάζζνληαη απφ
ηνλ εηαηξηθφ θφξν επί ησλ θεξδψλ γηα πεξίνδν 10 εηψλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ην
πξψην έηνο θαηά ην νπνίν αλαθέξνπλ θνξνινγεηέν θέξδνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα
έρνπλ επελδχζεη πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηα 9 εθαη. επξψ ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαη λα απαζρνινχλ ηνπιάρηζηνλ 100 επηπιένλ εξγαδφκελνπο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ ηεο επέλδπζεο.
Δμάιινπ, δεκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε θνξνινγηθή δήισζε κπνξεί λα
κεηαθεξζνχλ θαη λα ζπκςεθηζηνχλ κε κειινληηθά θέξδε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο
5 εηψλ.
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Αποφυγι Διπλισ Φορολογίασ

Αλ έρεη ήδε θαηαβιεζεί θφξνο επί ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην εμσηεξηθφ, ε
επηρείξεζε έρεη δηθαίσκα ζε πίζησζε θφξνπ εηαηξηθνχ θέξδνπο ζηε εξβία πνπ
αλαινγεί ζην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε. εκεηψλεηαη φηη ε εξβία έρεη ζπλάςεη
πκθσλίεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο κε 54 ρψξεο.


Μειωμζνεσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ

Απφ 1εο Ηνπιίνπ 2014, γηα ηηο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ
δίδεηαη, επίζεο, ζηνπο εξγνδφηεο ζεκαληηθή ειάθξπλζε θφξσλ θαη εηζθνξψλ πνπ
θαηαβάιινληαη επί ησλ θαζαξψλ απνδνρψλ, απφ ηε ζηηγκή ηεο πξφζιεςεο κέρξη ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2017. Δηδηθφηεξα:
• γηα 1-9 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο: κείσζε θαηά 65%
• γηα 10-99 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο: κείσζε θαηά 70%
• γηα 100+ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο: κείσζε θαηά 75%
Οη αλσηέξσ ειαθξχλζεηο εθηηκάηαη φηη κεηψλνπλ ην ζπλνιηθφ κηζζνινγηθφ
θφζηνο παξαγσγήο ζε πνιχ αληαγσληζηηθφ επίπεδν, ηεο ηάμεσο ηνπ 20%, κε βάζε ην
κέζν κηζζφ ζηε εξβία.


Ελεφκερεσ Ζώνεσ - Απαλλαγι Φόρου Προςτικζμενθ Αξίασ

ηε εξβία ππάξρνπλ ζήκεξα 12 αδεηνδνηεκέλεο ειεχζεξεο ηεισλεηαθέο δψλεο,
νη νπνίεο απνηεινχλ νξηνζεηεκέλα θαη ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο επηθξάηεηαο ηεο
ρψξαο, φπνπ δηεμάγνληαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε πεξηζζφηεξα
επηρεηξεκαηηθά νθέιε, ήηνη πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ησλ ηεισλεηαθψλ, θνξνινγηθψλ
ειαθξχλζεσλ θαη απινπνηεκέλε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. Έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο Διεχζεξεο Εψλεο ζηε εξβία απαιιάζζνληαη απφ
Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.
Οη ειεχζεξεο δψλεο ηεο εξβίαο αληηπξνζσπεχνπλ, ζε εζληθφ επίπεδν,
πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλα θέληξα ηερλνινγίαο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη παξέρνπλ
θαιχηεξεο ππνδνκέο θαη πιηθνηερληθή ππνζηήξημε. Οη ειεχζεξεο δψλεο, πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηε ρψξα είλαη νη αθφινπζεο: Pirot, Subotica, Zrenjanin, FAS
Kragujevac, Sabac, Νφβη αλη, Uzice, Smederevo, βηιάηλαηο, Κξνχζεβαηο, Apatin,
Βξάληε, Priboj θαη Βειηγξάδη. Οη μέλεο εηαηξείεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
δεκηνπξγήζνπλ ηδηφθηεηε Διεχζεξε Εψλε κε βάζε ζρέδην πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ
θπβέξλεζε.


Ελεφκερθ ειςαγωγι πρώτων υλών και θμιτελι προϊόντα

Οη μέλνη επελδπηέο ζηε εξβία κπνξνχλ λα απνιαχνπλ άλεπ δαζκψλ εηζαγσγήο
πξψησλ πιψλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ, γηα παξαγσγή κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
Σν ελ ιφγσ πξνλνκηαθφ θαζεζηψο κπνξεί είηε λα επηηεπρζεί είηε κε εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ζε κηα απφ ηηο ειεχζεξεο δψλεο ζηε εξβία, είηε κε ηελ απφθηεζε εηδηθήο
άδεηαο απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο γηα παζεηηθή ηειεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. ε
ακθφηεξεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα ηειηθά πξντφληα πξέπεη λα είλαη 100% πξννξηδφκελα
γηα εμαγσγή. Δηδηθφηεξα, ε εηζαγσγή απφ ηελ ΔΔ Κνηλφηεηα θαη εμαγσγή απφ απηέο
ηηο δψλεο είλαη ρσξίο ΦΠΑ θαη άιιεο επηβαξχλζεηο. Δάλ ηα πξντφληα παξάγνληαη
εληφο ηεο δψλεο κε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 50% εγρψξησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιψλ,
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ζεσξνχληαη ζεξβηθήο θαηαγσγήο θαη, ζπλεπψο, κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε ζεξβηθφ
έδαθνο ή λα εμαρζνχλ ρσξίο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
ζπκθσλίεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ.


Ελεφκερθ ειςαγωγι μθχανικοφ και άλλου εξοπλιςμοφ

Οη μέλνη επελδπηέο απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή ηεισλεηαθψλ δαζκψλ γηα
ηνλ εηζαγφκελν εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα.


Δθμοτικά κίνθτρα

Δπξχ θάζκα θηλήηξσλ είλαη επίζεο δηαζέζηκα ζε δεκνηηθφ επίπεδν. Σα θπξηφηεξα
πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
• απαιιαγέο ή κεηψζεηο αζηηθψλ ηειψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλέγεξζε
εγθαηαζηάζεσλ θαη κίζζσζεο γεο
• Άιιεο απαιιαγέο ή κεηψζεηο ζε ηνπηθά ηέιε (π.ρ. ακνηβή γηα δηαθεκηζηηθέο
επηγξαθέο θιπ).


Διαδικαςία και περιοριςμοί για τθν κατανομι των πόρων:

Ζ θαηαλνκή ησλ πφξσλ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε πξφζθιεζε ε νπνία δεκνζηεχεηαη
απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο. Πεξηνξηζκνί σο πξνο ηε ρξήζε θξαηηθψλ
επηρνξεγήζεσλ πθίζηαληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνπο
ηνκείο: κεηαθνξψλ, βηνκεραλίαο ηεο θηινμελίαο, ηπρεξψλ παηγλίσλ, εκπνξίνπ,
παξαγσγήο ζπλζεηηθψλ ηλψλ, άλζξαθα θαη ράιπβα, θαπλνχ θαη πξντφλησλ θαπλνχ,
φπισλ θαη ηα ππξνκαρηθψλ, λαππεγηθήο βηνκεραλίαο (θαηαζθεπή πνληνπφξσλ
εκπνξηθψλ πινίσλ- ηνπιάρηζηνλ 100 θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο), αεξνδξνκίσλ,
ηνκέαο θνηλήο σθέιεηαο θαη ελέξγεηαο, επξπδσληθψλ δηθηχσλ.
Σέινο, νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο επελδπηψλ απνθιείνληαη:
1. Δπηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο
2. Δπηρεηξήζεηο κε εθθξεκείο ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ ζεξβηθνχ Γεκνζίνπ
3. Δπηρεηξήζεηο πνπ κείσζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 10% θαη πιένλ θαηά
ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο ππνβνιήο αίηεζεο
4. Δπηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ελ κέξεη ζην Γεκφζην, απηφλνκε επαξρία ή θνξείο ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ θεθαιαίσλ πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηα
εθαξκνζηηθά δηαηάγκαηα ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ θαη άιια θίλεηξα θαζνξίδεηαη ζε
απφιπηνπο αξηζκνχο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε ρνξήγεζε
θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ.
Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε προζηαζία ηων
επενδύζεων ζε περίπηωζη απαλλοηρίωζης, ν επελδπηήο δηθαηνχηαη απνδεκίσζε
φρη κφλν γηα θαηαζρεζέληα αθίλεηα, αιιά θαη γηα νπνηαδήπνηε ππνηίκεζε ησλ
εηαηξηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθαιείηαη απφ ηελ ελ ιφγσ απαιινηξίσζε.
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Ωο πξνο ηνπο μητανιζμούς επίλσζης διαθορών, ν λένο λφκνο επηηξέπεη ηελ
επίιπζε δηαθνξψλ ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ θαη δηαηηεηηθψλ ζεζκψλ, ελψ ν
πξνεγνχκελνο λφκνο φξηδε απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία γηα ην εξβηθφ δηθαζηήξην.
Πέξαλ ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ, ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην αλαγλσξίδεη επίζεκα
σο ηα βαζηθά θεζμικά όργανα αρμόδια για ηις επενδύζεις ην πκβνχιην
Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο (Savet za ekonomski razvoj) θαη ηνλ Οξγαληζκφ ηεο εξβίαο
γηα ηελ Αλάπηπμε (Razvojna Agencije Srbije).
Σέινο, κε ζηφρν ηε μείωζη ηων διοικηηικών επιβαρύνζεων, νη ηνπηθέο ή
πεξηθεξεηαθέο αξρέο κπνξνχλ, εμάιινπ, λα εγθξίλνπλ έλα επελδπηηθφ πξφγξακκα,
θαζνξίδνληαο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ
εγγξάθσλ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ. Πεξαηηέξσ, ε ηνπηθή
απηνδηνίθεζε κπνξεί λα νξίζεη ομάδες έργοσ απνηεινχκελεο απφ εκπεηξνγλψκνλεο
γηα ηελ παξνρή ππνζηήξημεο πξνο ηνλ ππνςήθην επελδπηή.

***

