Δαπάνες Επιστημονικής
& Τεχνολογικής Έρευνας
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Ένα κίνητρο για την καινοτόμο
επιχειρηματικότητα.
Αποτελεί σύγχρονο χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό
εργαλείο έμμεσης χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων οι οποίες αναπτύσσουν πλήρως
αυτοχρηματοδοτούμενα έργα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της δράσης
 Η «Πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας αρ.22Α, ν.4172/2013», αποτελεί ένα σύγχρονο
αναπτυξιακό χρηματοδοτικό εργαλείο.
 Τα φορολογικά κίνητρα και ως εκ τούτου οι φορολογικές
ελαφρύνσεις παρουσιάζουν πλεονεκτήματα συγκριτικά
με την άμεση κρατική ενίσχυση για ΕΤΑ.
 Επιπρόσθετα, μπορούν να οδηγήσουν σε μια αύξηση
των ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&Α, καθώς και να
διαμορφώσουν ένα ελκυστικότερο περιβάλλον για Direct
Foreigner Investments (DFI)/Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
(ΑΞΕ).
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Ορισμός της Ε&Τ Έρευνας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δραστηριότητες Επιστημονικής και Τεχνολογικής
Έρευνας
είναι
οι
δημιουργικές
εργασίες
που
αναλαμβάνονται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση
του αποθέματος της γνώσης, την τεκμηρίωση και χρήση
αυτού του αποθέματος της γνώσης για την επινόηση νέων
εφαρμογών.
Η επιστημονική και τεχνολογική έρευνα διακρίνεται σε
βασική, εφαρμοσμένη και πειραματική ανάπτυξη.
Γενικότερα, οι δράσεις έμμεσης χρηματοδότησης, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
συγκεντρώνουν τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς
μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τη χάραξη εθνικής πολιτικής και
στρατηγικής διότι δύνανται να καλλιεργήσουν και να στρέψουν το ενδιαφέρον των
επιχειρήσεων στον Επιστημονικό & Τεχνολογικό τομέα.
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ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε&Τ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Ε&Τ ΕΡΕΥΝΑΣ
Βασικό κριτήριο για την οριοθέτηση/διάκριση των
δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας σε σχέση με συναφείς επιστημονικές,
τεχνολογικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, είναι:

Η παρουσία στις δραστηριότητες Ε&Τ
Έρευνας ενός αξιόλογου στοιχείου
πρωτοτυπίας και η άρση επιστημονικής ή
τεχνολογικής αβεβαιότητας.
(ΚΥΑ Β 2351 11.07.2017)
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Νομικό Πλαίσιο δράσης:


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ





Νόμος 4172/2013, άρθρο 22Α, παρ.1, σε αυτόν ορίζεται ότι οι δαπάνες
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους
προσαυξημένες εξωλογιστικά κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%). Προκειμένου οι δαπάνες να προσαυξηθούν κατά 30%, θα
πρέπει να πιστοποιηθούν από την ΓΓΕΤ.
Νόμος 4386/2016, άρθρο 24, παρ.8, περ. β’ σε αυτόν ορίζεται ότι στο
Ν.4172/2013, άρθρο 24, παρ.4, προστίθεται η νέα κατηγορία Ενεργητικού
«Εξοπλισμός και Όργανα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» η οποία δύναται να
αποσβεστεί με τους συντελεστές απόσβεσης 40%-40%-20% ανά έτος (ΠΟΛ
1210/2017).
ΚΥΑ 109343/12/11.07.2017 (Β 2351) «Κριτήρια χαρακτηρισμού
δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» μετά
την έκδοση της, τον Ιούλιο του 2017, αυξήθηκαν τα κίνητρα στις
επιχειρήσεις που πραγματοποιούν Ε&Τ δαπάνες καθώς περισσότερες
κατηγορίες δαπανών δύναται να χαρακτηριστούν ως Ε&Τ με την
προϋπόθεση πλήρωσης των κριτηρίων που ορίζει η ΚΥΑ.
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Διαδικασία πιστοποίησης Δαπανών Ε&Τ Έρευνας

Δημοσίευση
πρόσκλησης από
την ΓΓΕΤ

• “Ο τύπος και το περιεχόμενο των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την
πιστοποίηση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, καθορίζεται κατ' έτος με
ανακοινώσεις, οι οποίες υποχρεωτικά θα αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ.”

• “Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με
Υποβολή αίτησης
με φάκελο
δικαιολογητικών.

την οποία λειτουργούν.”

• “Ο ποιοτικός έλεγχος σχετικά με το αντικείμενο του ερευνητικού έργου, την υλοποίηση και τα
αξιολόγηση
οικονομικού και
φυσικού
αντικειμένου

Έκδοση και
δημοσιοποίηση
των βεβαιώσεων

αποτελέσματα του σε σχέση με τα παραδοτέα και τους στόχους του έργου (φυσικό αντικείμενο)
και η πιστοποίηση των δαπανών (οικονομικό αντικείμενο) διενεργούνται από επιτροπές ή
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που θα ορίζει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
με την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων.”

• “Για την πιστοποίηση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των
επιχειρήσεων, η ΓΓΕΤ εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις τις οποίες κοινοποιεί στην αρμόδια
Φορολογική Αρχή του δικαιούχου καθώς και στις δικαιούχους επιχειρήσεις.”

7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Διαδικασία υποβολής αιτήματος
 Οι επιχειρήσεις προκειμένου να τύχουν των
ευεργετημάτων της δράσης για δαπάνες που έκαναν το
προηγούμενο οικονομικό έτος προκειμένου να
χαρακτηριστούν ως δαπάνες Ε&Τ Έρευνας, πρέπει να
υποβάλλουν αίτημα συνοδευόμενο από δικαιολογητικά
στην ΓΓΕΤ, προκειμένου να πιστοποιηθούν και να
εκδοθεί σχετική βεβαίωση.
 Η υποβολή των αιτημάτων γίνεται μετά από πρόσκληση
της ΓΓΕΤ, με την έναρξη υποβολής Φορολογικών
Δηλώσεων στο TaxisNET και τέλος την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων.
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Υποβολή Φακέλου Αιτήματος
 Ο φάκελος υποβάλλεται σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή στην ΓΓΕΤ, με ταξινομημένα
και ομαδοποιημένα δικαιολογητικά.
 Το έντυπο περιλαμβάνει:
•
•
•
•

Στοιχεία επιχείρησης
Φυσικό Αντικείμενο
Οικονομικό Αντικείμενο
Πηγές Χρηματοδότησης Έργου

και συνοδεύει την αίτηση της επιχείρησης.
Εάν υλοποιήθηκαν περισσότερα του ενός ερευνητικά έργα
συμπληρώνεται αντίστοιχος αριθμός εντύπων
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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Παράδειγμα δομής ηλεκτρονικών φακέλων

Ομαδοποίηση των
δικαιολογητικών σε
ηλεκτρονικούς
φακέλους, και
διευκόλυνση των
επιτροπών αξιολόγησης
των αιτημάτων.
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Στοιχεία υποβολής φυσικού αντικειμένου

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Φυσικό Αντικείμενο:
Αντικείμενο & Στόχοι του έργου
Σύνθεση ερευνητικής ομάδας
Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή του έργου
Αποτελέσματα
Χρονοδιάγραμμα
Παραδοτέα
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Συμπληρωματικά Στοιχεία

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

• Η επιτροπή αξιολόγησης Φυσικού και Οικονομικού
αντικειμένου, δύναται κατά περίπτωση, να ζητήσει
να προσκομισθεί, επιπλέον υλικό τεκμηρίωσης, για
το υποβαλλόμενο αίτημα.
• Επίσης, η επιτροπή αξιολόγησης Φυσικού και
Οικονομικού αντικειμένου, διατηρεί το δικαίωμα να
επισκεφθεί την έδρα της επιχείρησης, προκειμένου
να διαπιστώσει την πορεία, τα παραδοτέα και τα
αποτελέσματα, του υποβαλλόμενου αιτήματος
πιστοποίησης έργου ώστε να αποκτήσει πλήρη εικόνα,
πριν την απόδοση της τελικής αξιολόγησης.
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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Πιστοποίηση Δαπανών Ε&Τ Έρευνας
 Έκδοση και δημοσιοποίηση των βεβαιώσεων
πιστοποίησης δαπανών Ε&Τ (με βάση την Έκθεση
της τριμελούς Επιτροπής). Η βεβαίωση
κοινοποιείται και στην αρμόδια ΔΟΥ από την
ΓΓΕΤ.
 Οι επιχειρήσεις προσκομίζουν την βεβαίωση στην
αρμόδια ΔΟΥ, και λαμβάνουν την προβλεπόμενη
φοροαπαλλαγή.
Στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ www.gsrt.gr, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
θα βρουν τα σχετικά έντυπα και υποδείγματα υποβολής.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ε & Τ ΕΡΕΥΝΑΣ
2011 - 2016
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Στατιστικά στοιχεία πιστοποίησης δαπανών Ε&Τ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (2011-2016)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

96

69

48

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

41
31

23

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Στατιστικά στοιχεία πιστοποίησης δαπανών Ε&Τ

Εκατομμύρια

ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ
(2011-2016)
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

Υπό εξέλιξη. Το ύψος πιστοποιημένων ποσών, αφορά στο 55% των υποβαλλόμενων που έχουν
εξεταστεί μέχρι και τον Μάρτιο του 2019
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Στατιστικά στοιχεία πιστοποίησης δαπανών Ε&Τ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΤΑΚ (2011-2016)
Ενέργεια
1%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τεχνολογίες
Πληροφορικής &
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
38%

Υλικά –
Κατασκευές
22%

Περιβάλλον & Βιώσιμη
Ανάπτυξη - Κλιματική
Αλλαγή
1%
Μεταφορές & Εφοδιαστική
Αλυσίδα (Logistics)
0%

Βιοεπιστήμες &
Υγεία/Φάρμακα
35%

Πολιτισμός – Τουρισμός –
Πολιτιστικές & Δημιουργικές
Βιομηχανίες
0%

Τεχνολογια Τροφίμων Αγροδιατροφή
3%
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Στατιστικά στοιχεία πιστοποίησης δαπανών Ε&Τ
Κατανομή υποβαλλόμενων/πιστοποιημένων δαπανών ανά κλάδο
ΕΤΑΚ, 2011-2016
€0,00
€0,00

Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές &
Δημιουργικές Βιομηχανίες

€90,10

Υλικά – Κατασκευές

€127,42

€€-

Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
(Logistics)

€2,25
€3,73

Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κλιματική
Αλλαγή

Πιστοποιημένα ποσά

€7,79
€8,04

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενέργεια

Υποβαλλόμενα ποσά

€148,62

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
(ΤΠΕ)

€222,21
€191,49
€208,16

Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα

€9,30
€20,71

Τεχνολογια Τροφίμων - Αγροδιατροφή

€-

€50

€100

€150

€200

€250
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμπεράσματα Ι:
• Παρατηρείται συνεχής αύξηση του αριθμού των
επιχειρήσεων που αιτούνται πιστοποίηση δαπανών Ε&Τ
Έρευνας. Ο μέσος ρυθμός αύξησης των αιτημάτων
είναι 33% ανά έτος.
• Η αύξηση των αιτημάτων συνοδεύεται και από αύξηση
του συνολικού ποσού που δαπανήθηκε για Ε&Τ Έρευνα.
• Η διαφορά μεταξύ υποβαλλόμενων και πιστοποιημένων
ποσών κυμαίνεται από 6% ως 23%.
• Η έκδοση της ΚΥΑ 109343/12 τον Ιούλιο 2017 αύξησε
το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να
αυξηθεί ο αριθμός των αιτημάτων και των
υποβαλλόμενων ποσών (στατιστικά στοιχεία υπό επεξεργασία).
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμπεράσματα ΙΙ:
 Η διάταξη των κλάδων ΕΤΑΚ που συμμετείχαν
ενεργά και ωφελήθηκαν από το αναπτυξιακό
μέτρο πιστοποίησης Δαπανών Ε&Τ, κατά την
περίοδο 2011-2016 έχει διαμορφωθεί ως εξής:
• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), με 38%
• Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα, με 35%
• Υλικά – Κατασκευές, με 22%
• Τεχνολογία Τροφίμων – Αγροδιατροφή, με
3%
• Ενέργεια, με 1%
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Ευχαριστούμε
για την παρουσία σας.
Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και
Καινοτομίας,
Τμήμα Γ’ Καινοτομίας
Μυλωνά Ιωάννα
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