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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΩΣ 55%
Σχετικά με τον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει τις εξής τροποποιήσεις:
* Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και η αξιολόγησή
τους γίνεται δύο φορές το χρόνο (Νοέμβριο – Μάιο)
* Δυνατότητα επιλογής του επενδυτή για το είδος ενίσχυσης που επιθυμεί να λάβει (φορολογική απαλλαγή, επιδότηση κ.α),
εφόσον το επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 50 εκ.€.
* Δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής με ρευστοποιήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τη μέση αξία των τριών τελευταίων
μηνών
* Στα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια προστίθενται και τα κέντρα αποκατάστασης
* Οι φοροαπαλλαγές θα μπορούνται να χρησιμοποιούνται στο σύνολο τους εντός 2 διαχειριστικών χρήσεων από την
ολοκλήρωση της επένδυσης, εφόσον υπάρχει κερδοφορία
* Για τα σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, η περίοδος από την έναρξη λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας ή
από την απόφαση ολοκλήρωσης προηγούμενης επένδυσης, μειώνεται στα 5 χρόνια
* Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση έγκρισης δανείου από την τράπεζα πριν την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου.

Σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει τις εξής τροποποιήσεις:
* Παράταση κατά ένα έτος της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στη Β΄ φάση του Ν.
3299/2004, έως και το τέλος του 2014
* Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της προβλεπόμενης, στη σχετική απόφαση υπαγωγής,
της επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10%
* Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50% και άνω και υπό την προϋπόθεση πλήρους
κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης, αποδεσμεύεται η κατατεθειμένη Εγγυητική Επιστολή.
Η εταιρεία BMS έχει ολοκληρώσει με επιτυχία παραπάνω απο 500 επενδυτικά σχέδια μέσω Επενδυτικού Νόμου
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Η εταιρεία BMS A.E., πιστοποιημένη με ISO 9001, στελεχώνεται από μελετητές, μηχανικούς, και
οικονομολόγους που διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρία και επιτυχημένη πορεία στην εκπόνηση
οικονομοτεχνικών μελετών. Συνοπτικά,οι παρεχόμενες υπηρεσίες της BMS A.E είναι οι ακόλουθες:

Μελέτες και Υπηρεσίες σύνταξης Επενδυτικών Σχεδίων υπαγωγής σε Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ν. Πλαστήρα 59,
Ν.Σμύρνη, 171 21

(Γ΄ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013) και διαχείρισης των σχετικών έργων, μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Μελέτες υπαγωγής, και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων Αναπτυξιακού / Επενδυτικού Νόμου
Τεχνικές και Οικονομικές μελέτες σκοπιμότητας επενδύσεων
Στρατηγικές Μελέτες Πληροφορικής και Αξιολόγηση Συστημάτων Πληροφορικής
Μελέτες σκοπιμότητας για εύρεση χρηματοδότησης (τραπεζικά δάνεια, στρατηγικοί επενδυτές)
Κατάρτιση εμπεριστατωμένου και άρτια δομημένου Επιχειρηματικού Σχεδίου απαιτούμενο για την
έγκριση της δανειοδότησης των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.
Για ενδεικτικό πελατολόγιο της BMS A.E., πατήστε εδώ
Για ενδεικτικά έργα αναπτυξιακού νόμου πατήστε εδώ
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Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων. «Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. (Directiva 2002/31/
CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Για να διαγραφεί η διεύθυνση σας από τη λίστα αποστολής ενημερωτικών σημειωμάτων παρακαλώ στείλτε μήνυμα ΕΔΩ, αναφέροντας την ονομασία της επιχείρησης
και το e-mail με το οποίο έχετε καταχωρηθεί.

