
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθ. Πρωτ.: οικ. 52738/ΔΕΚΝΤ55 
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασι-

ών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

71Α «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας» του ν. 4172/2013 (Α’ 

167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 353 

του ν. 4512/2018 (Α΄5).   

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

β) του v. 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευ-
ρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας» (Α΄ 1987), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισο-
δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 
353 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5),

δ) του Κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες δι-
ατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως ισχύει και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού,

ε) του π.δ. 77/1988 «Διατάξεις εφαρμογής της σύμ-
βασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευ-
ρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το ν. 1607/1986» (Α΄ 33),

στ) του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέ-
δρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

ζ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του 

π.δ. 123/2016 (Α΄ 208),
η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 

Οικονομικών» (Α΄ 142),
θ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
2. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β΄ 

3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

3. Την αριθμ. Υ197/16-11-2016 (Β΄ 3722) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο 
Χαρίτση», όπως ισχύει, καθώς και την απόφαση του Πρω-
θυπουργού με αριθμ. Υ173/4-11-2016 «Σύσταση θέσεων  
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 3610).

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130) 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του ως άνω ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

5. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την αριθ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλί-
ου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 
(Β΄ 968 και Β’ 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 71Α του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 353 του 
ν. 4512/2018 (Α΄ 5)

1. Για τις ανάγκες του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013, ως 
«ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη» ορίζεται αυτή 
για την οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
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που εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες πε-
ριπτώσεις:

α) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται 
από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
(European Patent Office «EPO») και έχει κατοχυρωθεί 
στην Ελλάδα.

β) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στον Ορ-
γανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) (αποκλειομέ-
νων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας 
(Π.Υ.Χ.) το οποίο έχει επίσης κατοχυρωθεί σε ένα ακόμη 
κράτος, το οποίο:

i) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δι-
πλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Convention 
«EPC») ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής, ή 

ii) είναι μέλος του ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφι-
ας προς ένταξη χώρας (accession candidate country) 
ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης (enhanced 
engagement country).

Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ημέρα της χρήσης για 
την οποία ζητείται η απαλλαγή από το φόρο εισοδή-
ματος.

2. Φορέας πιστοποίησης των διεθνώς αναγνωρισμέ-
νων και ευρισκομένων σε ισχύ ευρεσιτεχνιών είναι ο 
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), ο οποίος 
ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1733/1987.

3. Στις διατάξεις του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013 
εμπίπτουν και επιχειρήσεις νεοϊδρυόμενες ή υφιστά-
μενες στις οποίες κατά τη σύστασή τους ή την αύξηση 
του μετοχικού ή εταιρικού τους κεφαλαίου εισφέρεται 
διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας, από τον ιδρυτή, μέτοχο ή εταίρο 
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Η αποτίμηση του εισφερόμενου δικαιώματος δι-
ενεργείται από την επιτροπή του άρθρου 9 του 
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Όταν η διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία αφο-
ρά σε τμήμα ή εξάρτημα του παραγόμενου προϊόντος, 
θα πρέπει η ευρεσιτεχνία αυτή να συμβάλλει με ποσοστό 
τριάντα τοις εκατό (30%) και άνω στο κόστος που αντι-
προσωπεύει τα υλικά κατασκευής προϊόντος.

5. Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται από την ενδιαφε-
ρόμενη επιχείρηση στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
(ΓΓΒ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία 
την διαβιβάζει στον Ο.Β.Ι. Ο Ο.Β.Ι. διαπιστώνει, έπειτα 
από ενδελεχή εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιο-
λογητικών, ότι για την παραγωγή του προϊόντος ή την 
παροχή υπηρεσίας χρησιμοποιήθηκε, κατά το έτος μέσα 
στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα 
από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, 
η διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία και ότι αυτή 
έχει κατά τις διατάξεις της παρούσας αναπτυχθεί από 
την επιχείρηση, και στη συνέχεια εκδίδει αιτιολογημέ-

νη θετική ή αρνητική γνώμη την οποία διαβιβάζει στη 
ΓΓΒ προκειμένου να εκδοθεί εγκριτική ή απορριπτική 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Για 
την εργασία αυτή ο Ο.Β.Ι. δύναται να χρησιμοποιεί και 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα 
πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα, περιλαμβάνουν 
αντίγραφο του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας καθώς και βε-
βαίωση ισχύος αυτού ή απόδειξη πληρωμής τελών στο 
αρμόδιο γραφείο ευρεσιτεχνιών για τις χρήσεις όπου 
ζητείται η φορολογική απαλλαγή. Τα προερχόμενα από 
την αλλοδαπή έγγραφα θα πρέπει να φέρουν την επι-
σημείωση (Apostille) της σύμβασης της Χάγης της 5ης 
Οκτωβρίου 1961 κατά τις διατάξεις του ν. 1497/1984 
(Α΄ 188) ή επικύρωση από ελληνική προξενική ή διπλω-
ματική αρχή.

Για τη διαδικασία εξέτασης των προϋποθέσεων υπα-
γωγής στο άρθρο 71Α του ν. 4172/2013, ο Ο.Β.Ι. εισπράτ-
τει τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση 
του Δ.Σ. του Ο.Β.Ι. Ουδεμία αίτηση θα γίνεται αποδεκτή 
αν δεν συνοδεύεται από αποδεικτικό καταθέσεως του 
τέλους. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το τέλος 
δεν επιστρέφεται.

Η αιτούσα επιχείρηση πρέπει να προσκομίζει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για να αποδείξει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του νόμου και της παρούσας απόφασης.

6. Η απόφαση που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομίας 
και Ανάπτυξης περιλαμβάνει το όνομα της επιχείρησης 
που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 71Α του ν. 
4172/2013, το προϊόν ή την υπηρεσία που, κατά περί-
πτωση, παράγει ή παρέχει, καθώς και τις χρήσεις για τις 
οποίες έχει ισχύ η ανωτέρω υπαγωγή.

Η ως άνω απόφαση κοινοποιείται στη Δημόσια Οικο-
νομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται η επιχεί-
ρηση.

7. Η απόφαση αριθμ. 11970/Β0012/2010 (Β΄ 2147) 
καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  
Οικονομίας και Ανάπτυξης  Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων
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