Δράςη επιδότηςησ
ηλεκτροκίνητων οχημάτων
δίκυκλων και ποδηλάτων

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΔΗΛΩΕΩΝ

ΙΟΤΛΙΟ 2020

1. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΕΝΙΥΤΕΩΝ / de minimis (MONO ΓΙΑ ΣΑΞΙ ΚΑΙ
ΕΣΑΙΡΙΕ
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΩΡΕΤΗ ΣΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΗΟΝΟ ΗΜΑΙΑ (DE MINIMIS)
ΒΑΕΙ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (EE) 1407/2013

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)

(i)

ΡΟΣ :

Ο – Η Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:

(ii)

Ημερομθνία γζννθςθσ :

Τόποσ Γζννθςθσ:

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:

Τόποσ Κατοικίασ:

Τθλ:

Οδόσ:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):

(Εmail):

(iii)

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ , που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του
(iv)
Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι :

Α. Η επιχείρθςθ ………………….………………………...……………………………………………………………… με ΑΦΜ …..……………..……, τθν οποία
νομίμωσ εκπροςωπϊ:

1.

Συνιςτά «ενιαία επιχείρθςθ»
Α/Α

(v)

με τισ κάτωκι επιχειριςεισ:

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

ΑΦΜ

1.
2.
3.

ii) Δεν ςυνιςτά «ενιαία επιχείρθςθ» με καμία άλλθ επιχείρθςθ

(vi)

(vii),(viii)

Β. Η ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ που πρόκειται να χορθγθκεί ςτθν ωσ άνω επιχείρθςθ
, βάςει τθσ ΚΥΑ
……………………………………………………...., αφορά δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ που εμπίπτουν:

i) ςτον τομζα των οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν για λογαριαςμό τρίτων

ii) ςε οποιονδιποτε άλλο τομζα

Γ. Στθν επιχείρθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των επιχειριςεων που ςυνιςτοφν με αυτιν «ενιαία επιχείρθςθ», ζχουν
χορθγθκεί, κατά το τρζχον οικονομικό ζτοσ και τα δφο προθγοφμενα οικονομικά ζτθ, οι κάτωκι ενιςχφςεισ ιςςονοσ
ςθμαςίασ:

ΕΝΙΧΤΕΙ ΗΟΝΟ ΗΜΑΙΑ (DE MINIMIS) ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΣΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
(αφορά την επιχείρηςη δικαιοφχο τησ ενίςχυςησ και τισ επιχειρήςεισ που τυχόν ςυνιςτοφν ενιαία επιχείρηςη με αυτήν)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ &
ΦΟΡΕΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΣΗ ΕΝΙΧΤΗ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ. &
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΗ

ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΟ ΚΑΣΑΒΛΗΘΕΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΙΧΤΗ
ΠΟΟ ΕΝΙΧΤΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ
ΚΑΝΟΝΙΜΟ DE
MINIMIS

& ΑΦΜ
ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ

Δ. Η ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ που πρόκειται να χορθγθκεί ςτθν επιχείρθςθ βάςει τθσ εν λόγω ΚΥΑ, ακροιηόμενθ με
οποιαδιποτε άλλθ ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ που τθσ ζχει χορθγθκεί ςε επίπεδο «ενιαίασ επιχείρθςθσ», βάςει
οποιουδιποτε Κανονιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ, κατά το τρζχον οικονομικό ζτοσ
και τα δφο προθγοφμενα οικονομικά ζτθ, δεν υπερβαίνει το ανϊτατο όριο που κακορίηεται ςτο άρκρο 5 του Κανονιςμοφ
1407/2013.

Ημερομθνία:

……/……/…………..

Ο – Η Δθλ.

(Υπογραφι)

2. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΑΓΟΡΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΣΟΤ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΡΟΣ :

ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΣΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο – Η Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):

Τόποσ Γζννθςθσ:

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:

Τθλ:

Τόποσ Κατοικίασ:

Οδόσ:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):

(Εmail):

(3)

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ , που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν.
1599/1986, δθλϊνω ότι:

Το θλεκτρικό ποδιλατο που προμθκεφτθκα ςτισ…… (θμερομθνία απόδειξθσ) από το κατάςτθμα …………..
(επωνυμία απόδειξθσ) , με serial number …………………….τθρεί τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που
προβλζπονται ςτθν ΚΥΑ……….. τθσ δράςθσ ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΙΚΑ και αντιςτοιχεί ςτον οριςμό του θλεκτρικοφ
ποδθλάτου ωσ παρακάτω :
Ροδιλατο με υποβοθκοφμενθ ποδθλάτθςθ (θλεκτρικό ποδιλατο)»: ποδιλατο εξοπλιςμζνο με βοθκθτικό
θλεκτροκινθτιρα μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ονομαςτικισ ιςχφοσ μικρότερθσ ι ίςθσ με 250 W, ςτο οποίο θ ιςχφσ του
κινθτιρα διακόπτεται όταν ςταματιςει θ ποδθλάτθςθ ι, αλλιϊσ, μειϊνεται ςταδιακά και τελικά μθδενίηεται
πριν θ ταχφτθτα του οχιματοσ φκάςει τα 25 χιλιόμετρα τθν ϊρα.
Επιπλζον βεβαιϊνεται ότι δεν φζρει ςφςτθμα χειροκίνθτθσ επιτάχυνςθσ ςτα χεροφλια ι ςε άλλο μζροσ του
ςκελετοφ (γκαηιζρα) ενϊ δεν προζρχεται από μετατροπι με χριςθ κιτ .
Ημερομθνία:
Ο Δθλϊν

Υπογραφι

3. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΣΟΤ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΡΟΣ :

ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΣΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο – Η Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):

Τόποσ Γζννθςθσ:

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:

Τόποσ Κατοικίασ:

Τθλ:

Οδόσ:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):

(Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:
Το θλεκτρικό ποδιλατο που ποφλθςα ςτισ…… (θμερομθνία απόδειξθσ) ςτον/ςτθν ………….. (επωνυμία) , τθρεί
τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που προβλζπονται ςτθν ΚΥΑ……….. τθσ δράςθσ ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΙΚΑ και
αντιςτοιχεί ςτον οριςμό του θλεκτρικοφ ποδθλάτου ωσ παρακάτω :
Ροδιλατο με υποβοθκοφμενθ ποδθλάτθςθ (θλεκτρικό ποδιλατο)»: ποδιλατο εξοπλιςμζνο με βοθκθτικό
θλεκτροκινθτιρα μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ονομαςτικισ ιςχφοσ μικρότερθσ ι ίςθσ με 250 W, ςτο οποίο θ ιςχφσ του
κινθτιρα διακόπτεται όταν ςταματιςει θ ποδθλάτθςθ ι, αλλιϊσ, μειϊνεται ςταδιακά και τελικά μθδενίηεται
πριν θ ταχφτθτα του οχιματοσ φκάςει τα 25 χιλιόμετρα τθν ϊρα.
Επιπλζον βεβαιϊνεται ότι δεν φζρει ςφςτθμα χειροκίνθτθσ επιτάχυνςθσ ςτα χεροφλια ι ςε άλλο μζροσ του
ςκελετοφ (γκαηιζρα) ενϊ δεν προζρχεται από μετατροπι με χριςθ κιτ .
Τζλοσ βεβαιϊνεται ότι το ποδιλατο πωλικθκε καινοφριο και αμεταχείριςτο

Ημερομθνία:
Ο ΔΗΛΩΝ

Σφραγίδα &
υπογραφι

4. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΤΡΙΟΤΥΟΤ Ι.Υ.
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΡΟΣ :

ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΣΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο – Η Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):

Τόποσ Γζννθςθσ:

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:

Τόποσ Κατοικίασ:

Τθλ:

Οδόσ:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):

(Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι :
Είμαι ςυγκυριοφχοσ τθσ υπ’ αρικ. ……………….. άδειασ ΕΙΧ οχιματοσ με πινακίδεσ …………ςε ποςοςτό …..% και
εκχωρϊ ςτον ςυγκυριοφχο κ. …………………………………….., με ΑΔΤ ………………… και ΑΦΜ …………………….. τθν
είςπραξθ του αναλογοφντοσ ποςοςτοφ επιδότθςθσ και απόςυρςθσ ςφμφωνα με τθν ποςοςτιαία ςυμμετοχι μου
επί τθσ αδείασ.

Ημερομθνία:
Ο Δθλϊν

Υπογραφι

5. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΤΡΙΟΤΥΟΤ ΕΔΥ ΣΑΞΙ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΡΟΣ :

ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΣΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο – Η Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):

Τόποσ Γζννθςθσ:

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:

Τόποσ Κατοικίασ:

Τθλ:

Οδόσ:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):

(Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι :
Είμαι ςυγκυριοφχοσ τθσ υπ’ αρικ. ……………….. άδειασ ΕΔΧ ΤΑΞΙ οχιματοσ με πινακίδεσ …………ςε ποςοςτό …..% και
εκχωρϊ ςτον ςυγκυριοφχο κ. …………………………………….., με ΑΔΤ ………………… και ΑΦΜ …………………….. τθν
είςπραξθ του αναλογοφντοσ ποςοςτοφ επιδότθςθσ και απόςυρςθσ ςφμφωνα με τθν ποςοςτιαία ςυμμετοχι μου
επί τθσ αδείασ.

Ημερομθνία:
Ο Δθλϊν

Υπογραφι

6. ΤΠΕΤΘΤΝΗ

ΔΗΛΩΗ

ΠΕΡΙ

ΜΗ

ΠΣΩΥΕΤΗ

Ή

ΘΕΗ

Ε

ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ (Μόνο για νομικά πρόσωπα)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΡΟΣ :

ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΣΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο – Η Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):

Τόποσ Γζννθςθσ:

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:

Τόποσ Κατοικίασ:

Τθλ:

Οδόσ:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):

(Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ ………………………….. δθλϊνω ότι :
Η εταιρία δεν τελεί υπό κακεςτϊσ πτϊχευςθσ ι κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ οφτε ζχει υποβάλλει ςχετικζσ
αιτιςεισ

Ημερομθνία:
Ο Δθλϊν

Υπογραφι

Δράςη επιδότηςησ ηλεκτροκίνητων οχημάτων
δίκυκλων και ποδηλάτων
7. ΒΕΒΑΙΩΗ ΠΩΛΗΗ ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑΧΕΙΡΙΣΟΤ
Με τθν παροφςα βεβαιϊνουμε και εγγυϊμαςτε ότι το θλεκτρικό / plug in Υβριδικό ρφπων
50γρ/χλμ αυτοκίνθτο / van / δίκυκλο / ποδιλατο πωλικθκε ωσ καινοφριο και
αμεταχείριςτο , δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί για κανζναν ςκοπό και λόγο και είναι ςυμβατό με
τισ προδιαγραφζσ τθσ ΚΥΑ …………………..

Η ΕΤΑΙΙΑ

ΣΦΑΓΙΔΑ
ΥΡΟΓΑΦΗ

i

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ
αίτθςθ.
ii

Αναγράφεται ολογράφωσ.
Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ
διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων
ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
iii

iv

Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.
v

Στθν «ενιαία επιχείρθςθ» περιλαμβάνονται όλεσ οι επιχειριςεισ που ζχουν τουλάχιςτον μία από τισ
ακόλουκεσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ:
α) μια επιχείρθςθ κατζχει τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των εταίρων άλλθσ
επιχείρθςθσ˙
β) μια επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να διορίηει ι να παφει τθν πλειοψθφία των μελϊν του διοικθτικοφ,
διαχειριςτικοφ ι εποπτικοφ οργάνου άλλθσ επιχείρθςθσ˙
γ) μια επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να αςκεί δεςπόηουςα επιρροι ςε άλλθ επιχείρθςθ βάςει ςφμβαςθσ
που ζχει ςυνάψει με αυτιν ι δυνάμει ριτρασ του καταςτατικοφ αυτισ τθσ τελευταίασ˙
δ) μια επιχείρθςθ που είναι μζτοχοσ ι εταίροσ άλλθσ επιχείρθςθσ ελζγχει μόνθ τθσ, βάςει ςυμφωνίασ που
ζχει ςυνάψει με άλλουσ μετόχουσ ι εταίρουσ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ, τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων
ψιφου των μετόχων ι εταίρων αυτισ τθσ επιχείρθςθσ.
Οι επιχειριςεισ που ζχουν οποιαδιποτε από τισ ςχζςεισ που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία α) ζωσ δ) με μία ι
περιςςότερεσ άλλεσ επιχειριςεισ κεωροφνται, επίςθσ ενιαία επιχείρθςθ.
vi
Η ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ κεωρείται ότι χορθγείται κατά τον χρόνο παραχϊρθςθσ ςτθν οικεία
επιχείρθςθ του ζννομου δικαιϊματοσ λιψθσ τθσ ενίςχυςθσ ςφμφωνα με το εφαρμοςτζο εκνικό νομικό
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κακεςτϊσ (πχ θμερομθνία ζκδοςθσ εγκριτικισ απόφαςθσ/ΚΥΑ/ςφμβαςθσ), ανεξάρτθτα από τθν
θμερομθνία καταβολισ τθσ ενίςχυςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ ςτθν επιχείρθςθ.
vii
Σε περίπτωςθ ςυγχωνεφςεων ι εξαγορϊν, όλεσ οι προθγοφμενεσ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ που
ζχουν ιδθ χορθγθκεί ςε οποιαδιποτε από τισ ςυγχωνευόμενεσ επιχειριςεισ λαμβάνονται υπόψθ για να
προςδιοριςτεί κατά πόςο θ νζα ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ ςτθ νζα ι ςτθν εξαγοράηουςα επιχείρθςθ
υπερβαίνει το ςχετικό ανϊτατο όριο.
viii
Αν μια επιχείρθςθ διαςπαςτεί ςε δφο ι περιςςότερεσ χωριςτζσ επιχειριςεισ, θ ενίςχυςθ ιςςονοσ
ςθμαςίασ που χορθγικθκε πριν από τθ διάςπαςθ καταλογίηεται ςτθν επιχείρθςθ που ζλαβε αυτι τθν
ενίςχυςθ, θ οποία είναι κατά κανόνα θ επιχείρθςθ που ανζλαβε τισ δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ
χρθςιμοποιικθκε θ ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ. Εάν ο εν λόγω καταλογιςμόσ δεν είναι δυνατόσ, οι
ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ πρζπει να κατανζμονται αναλογικά με βάςθ τθ λογιςτικι αξία των ιδίων
κεφαλαίων των νζων επιχειριςεων κατά τθν πραγματικι θμερομθνία τθσ διάςπαςθσ.

