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Δράσεις | Αντιδράσεις

- ΠΟΦΕΕ : Αλλαγή ημερομηνίας

Η Ε.Φ.Ε.Ε.Α.

λήξης της προβλεπόμενης ημερομηνίας από το άρθρο 84 του
Ν.3842/23-4-2010
- ΥΠΟΙΚ: Παράταση έως 30/6 για
την καταβολή ληξιπρόθεσμων
οφειλών
- Ξεκινά το ΤΕΜΠΜΕ για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
- Διαγραφή 45.000 μελών από μητρώα του ΟΑΕΕ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 Όλες οι αλλαγές σύμφωνα με το νέο Φορολογικό Νόμο
3842/2010 (ΦΕΚ. 58 Α΄) - 
Αλλαγές ΦΠΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ : Γενικός Διευθυντής Υπ. Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΥΔΑ : Υπάλληλος Διεύθυνσης ΦΠΑ Υπ. Οικονομικών
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΩΡΑ 08.30 – 15.00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ‘ NOVOTEL ’ – ΜΙΧ. ΒΟΔΑ 4- 6
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Ε.Φ.Ε.Ε.Α
Τηλ. 210 8224 111,
210 8834 483
Φαξ.210 8834 484
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Ζαχαρίας Κοσσίδας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ν. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η Ε.Φ.Ε.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

- Δ. Γεωργακόπουλος: Ο χρόνος
διατήρησης των βιβλίων θα περιοριστεί στα 3-4 χρόνια

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Καινούργιος Νόμος 3842 / 2010

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, κ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ,
κ. ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
KYΡΙΑΚΗ 6 IOYNIOY 2010 ΩΡΑ 09:00 – 16:00

- Διευκρινίσεις για την Υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων για
το Πρόγραμμα Επιστημόνων/
Ελευθέρων
Επαγγελματιών
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗ
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Δράσεις / Αντιδράσεις
ΠΟΛ. 1065/2010 (18/05/2010) Ένταξη στη δεύτερη κατηγορία
τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του
πωλητή αγροτικών προϊόντων
στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως.
ΠΟΛ. 1066/2010 (18/05/2010) Ένταξη στη δεύτερη κατηγορία
τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του
εκμεταλλευτή κινητής καντίνας.

ΠΟΛ. 1067/2010 (18/05/2010) Ένταξη στη δεύτερη κατηγορία
τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του
εκμεταλλευτή περιπτέρου.
ΠΟΛ. 1068/2010 (18/05/2010) - Έκδοση στοιχείων πώλησης εφημερίδων, περιοδικών, τηλεκαρτών.

ΠΟΛ. 1069/2010 (25/05/2010)
- Προσδιορισμός αξίας μετοχών,
επιχειρήσεων κ.λπ. με την Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ. 1055/2003.

ΠΟΛ. 1070/2010 (26/05/2010) Συμπληρωματικές διευκρινίσεις
για την ΠΟΛ 1044/22-4-2010.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Γ55767/2010
(25/05/2010) - Σχετικά με τον
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
Αρ.Πρωτ
1056904/2010
(29/04/2010) - Βεβαιώσεις εγγραφής ή απαλλαγής του Οργανισμού
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), κατά την υποβολή
δηλώσεων έναρξης ή μεταβολής
εργασιών.

ΠΟΦΕΕ

Αλλαγή ημερομηνίας λήξης της προβλεπόμενης ημερομηνίας από το άρθρο 84 του Ν.3842/23-4-2010
Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Αρ. πρωτοκ. Εξερχομένου 021
Αθήνα: Δευτέρα , 27 Μαίου 2010
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Ζητούμε την μετάθεση της προβλεπόμενης εκ του ανωτέρω νόμου (Ν.3842/2010
άρθρο 84 παρ.1,3 & 7) προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, εισοδήματος
ή παρακρατούμενων φόρων που έπρεπε να είχαν υποβληθεί μέχρι την ψήφιση του
Νόμου και η οποία λήγει στις 31/05/2010.
Ακόμη και χθες (26/5) υπογράφηκε η ΠΟΛ.1070 με την οποία παρέχονται ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ διευκρινήσεις επί της διευκρινιστικής ΠΟΛ.1044-22/4/2010.
Η επισήμανση στην ΠΟΛ.1070 ότι «..δεν θα δοθεί παράταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 3842/2004, οι οποίες ισχύουν μέχρι 31.05.2010» ουδόλως μεταβάλει τα γεγονότα που είναι τα ακόλουθα:
1. Ο Κλάδος μας έχει ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ανταποκριθεί στο κομμάτι της ευθύνης που
του αναλογεί με την αναγκαία υπέρβαση των αποδεκτών ορίων εργασίας, λόγω της
– μη λαμβανομένης υπ’ όψιν ως συνήθως – σύμπτωσης ποικίλων προθεσμιών, όλων
σημαντικών για τις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους, όμως
2. Η οικονομική ύφεση έχει αγγίξει πολύ βαθειά τις Επιχειρήσεις που αδυνατούν να
πληρώσουν ακόμη και αυτό το 1/6 του ποσού, πόσο μάλλον το σύνολο των φόρων,
για να εκμεταλλευτούν την «πράξη στήριξης» που έγινε νόμος και πέραν αυτού
3.- Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος εγγυοδοσίας των επιχειρήσεων από το ΤΕΠΜΠΕ (χωρίς να είναι και βέβαια η επιτυχία του εγχειρήματος χωρίς
την σύμπραξη των τραπεζικών ιδρυμάτων) στερεί την πραγματική οικονομία από
την αποδέσμευση κεφαλαίων που θα καλύψουν τις νέες – μη ακόμη ληξιπρόθεσμες
- υποχρεώσεις .
Κύριε Υπουργέ έχουμε την ηθική υποχρέωση να σας επισημάνουμε και τα ακόλουθα: Οι επιχειρηματίες που δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους δεν
είναι «φοροφυγάδες».
Η πολύμηνη μείωση της χρηματοδότησης από τις Τράπεζες, η αύξηση των ακάλυπτων επιταγών σε συνδυασμό με την μείωση των πληρωμών του Δημοσίου για πιστοποιημένες υποχρεώσεις του και την μη επιστροφή - από το Δημόσιο - φόρων
και Φ.Π.Α. αλλά κυρίως η αδυναμία – του νομίμως διεκδικούμενου από όλες τις παραγωγικές τάξεις - συμψηφισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς το
Δημόσιο, έχουν κλονίσει ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις καθώς το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον συμπληρώνεται και από την μείωση του τζίρου λιανικής επομένως
και της ρευστότητας από πωλήσεις μετρητοίς.
Αν δεν αναλάβετε την πρωτοβουλία για νομοθετική ρύθμιση του προβλήματος
έστω με μια παράταση που θα καλύπτει όλους τους θερινούς μήνες ούτε το Δημόσιο θα εισπράξει όσα δικαιούται αλλά και οι Επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να είναι σε
μια ιδιάζουσα ομηρία.
Το αίτημά μας δεν είναι αίτημα του Κλάδου μας αλλά της «Πραγματικής Οικονομίας» που είναι ο αποδέκτης των όποιων μέτρων λαμβάνονται.

Ο Πρόεδρος
Πανίδης Αβραάμ

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας
Πατέλης Γ. Νικόλαος
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ΥΠΟΙΚ: Παράταση έως 30/6 για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών
Με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 84
του νόμου 3842/2010 «Αποκατάσταση
φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» έχει δοθεί το δικαίωμα για την
καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών με
έκπτωση 80% επί των προστίμων και
προσαυξήσεων και για την υποβολή
αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων για εισοδήματα έως το 2009 χωρίς την καταβολή πρόσθετου φόρου
ή προστίμου. Η προθεσμία καταβολής
λήγει σήμερα, 31 Μαΐου 2010.
Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση
της δυνατότητας καταβολής χρεών και

υποβολής δηλώσεων .

Δελτίο Τύπου του Υπουργείο
Οικονομικών
Με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 84
του νόμου 3842/2010 «Αποκατάσταση
φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» έχει δοθεί το δικαίωμα για την
καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών με
έκπτωση 80% επί των προστίμων και
προσαυξήσεων και για την υποβολή
αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων για εισοδήματα έως το 2009 χω-

ρίς την καταβολή πρόσθετου φόρου
ή προστίμου. Η προθεσμία καταβολής
λήγει σήμερα, 31 Μαΐου 2010.
Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμώντας
το αυξημένο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας και τα
αιτήματα των ενδιαφερομένων, των
συλλόγων και των υπηρεσιών, παρατείνει την προθεσμία εφαρμογής των
διατάξεων αυτών, τη δυνατότητα καταβολής χρεών και υποβολής δηλώσεων,
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010. Σχετική ρύθμιση θα συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιου του Υπουργείου Οικονομικών τις
προσεχείς μέρες.

Ξεκινά το ΤΕΜΠΜΕ για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Σε εφαρμογή τίθεται το δεύτερο πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
(ΤΕΜΠΜΕ) για την παροχή εγγυήσεων
δανεισμού σε Μικρές και Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις (ΜΕ/ΠΜΕ), ώστε να καλύψουν φορολογικές και ασφαλιστικές
υποχρεώσεις.
Ξεκινά το ΤΕΜΠΜΕ για φορολογικές και
ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Σε εφαρμογή τίθεται το δεύτερο πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
(ΤΕΜΠΜΕ) για την παροχή εγγυήσεων
δανεισμού σε Μικρές και Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις (ΜΕ/ΠΜΕ), ώστε να καλύψουν φορολογικές και ασφαλιστικές
υποχρεώσεις.
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας εγγυάται ένα
μεγάλο μέρος των δανείων που συνάπτουν οι ΜΕ και ΠΜΕ με τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, διασφαλίζοντας
παράλληλα χαμηλό σχετικά επιτόκιο,
ελάχιστες εξασφαλίσεις ή μηδενικές
για τις ΜΕ και ΠΜΕ και εύκολο τρόπο
αποπληρωμής των δανείων.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες ΜΕ/ΠΜΕ (που έχουν ημερομηνία

έναρξης εργασιών έως 31-12-2009)
οποιασδήποτε νομικής μορφής, που
έχουν έδρα σε οποιαδήποτε περιφέρεια
της Ελλάδος, απασχολούν λιγότερους
από 50 εργαζόμενους - ΕΜΕ και εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10
εκατ.ευρώ (βλέπετε αναλυτικότερα την
ενότητα “Επιλέξιμες Επιχειρήσεις”).
Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται έως την 31-12-2010,
εκτός αν η εξάντληση του προϋπολογισμού πραγματοποιηθεί νωρίτερα.
Ειδικότερα καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες ΜΕ/ΠΜΕ προς τις τράπεζες είναι
η 31-10-2010 και παραλαβής των αιτήσεων αυτών από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η
20-11-2010.
Επιλέξιμες θεωρούνται οι νέες δανειακές συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από την ΜΕ/ΠΜΕ στη
δανειοδοτούσα τράπεζα, μετά την ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος.
Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 700 εκατ.
ευρώ εγγυήσεις, καλύπτοντας δάνεια
συνολικού ύψους 875 εκατ. ευρώ.

Ο τελικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος προβλέπεται με νεότερη
απόφαση να ανέλθει στο ποσό του 1
δισ. ευρώ εγγυήσεων καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 1,25 δισ. ευρώ.
Το ανώτατο ποσό του δανείου ανά ΜΕ/
ΠΜΕ προσδιορίζεται ανάλογα με τον
αριθμό απασχολούμενων στην επιχείρηση και διαμορφώνεται από 40.000
έως 100.000 ευρώ. Η διάρκεια του δανείου και της εγγύησης είναι έξι έτη με
διετή περίοδο χάριτος κατά την οποία
καταβάλλεται μόνο ο αναλογούν τόκος
του δανείου.
Για δάνεια έως 40.000 ευρώ δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά
των ΜΕ/ ΠΜΕ, ενώ για δάνεια άνω των
40.000 ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις.
Στην περίπτωση που παρέχονται
εμπράγματες εξασφαλίσεις αυτές δεν
μπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού δανείου.
Το επιτόκιο του δανείου καθορίζεται σε
EURIBOR 6 μηνών + 600 μονάδες βάσης (6%) κατ’ ανώτατο όριο.

Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ
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Διαγραφή 45.000 μελών από μητρώα του ΟΑΕΕ
Η KAΘETH πτώση της οικονομικής δραστηριότητας έχει προκαλέσει ασφυξία
στις ΜμΕ και τους ελεύθερους επαγγελματίες και απειλεί 65.000 επιχειρήσεις
αλλά και τη βιωσιμότητα του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Στο πρώτο εφετινό τετράμηνο
σημειώθηκαν 45.000 διαγραφές αυτοαπασχολουμένων από τον ΟΑΕΕ, εξέλιξη
που μεταφράζεται σε απώλεια εσόδων
400 εκατ. ευρώ ετησίως.
Διαγραφή 45.000 μελών από μητρώα
του ΟΑΕΕ
Η KAΘETH πτώση της οικονομικής δραστηριότητας έχει προκαλέσει ασφυξία

στις ΜμΕ και τους ελεύθερους επαγγελματίες και απειλεί 65.000 επιχειρήσεις
αλλά και τη βιωσιμότητα του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Στο πρώτο εφετινό τετράμηνο
σημειώθηκαν 45.000 διαγραφές αυτοαπασχολουμένων από τον ΟΑΕΕ, εξέλιξη
που μεταφράζεται σε απώλεια εσόδων
400 εκατ. ευρώ ετησίως.
Η εισφοροδιαφυγή στον Οργανισμό κινείται στο ύψος του 1,85 δισ. ευρώ, ενώ
έχει απορροφηθεί το 65% της κρατικής
επιχορήγησης για το 2010. Στον οργανισμό απομένουν κονδύλια 210 εκατ.
ευρώ έως το τέλος του 2010.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν θορυβήσει
τον επιχειρηματικό κόσμο, που εκτιμά
ότι οι μικρές επιχειρήσεις αδυνατούν
να επιβιώσουν στον ανταγωνισμό με
τις μεγάλες αλυσίδες. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΣΕΕ, η συγκέντρωση των
πωλήσεων στα εμπορικά κέντρα και
τα πολυκαταστήματα έχει ανέλθει στο
41% των συνολικών πωλήσεων λόγω
της ευχέρειας που έχουν για εκτεταμένες προσφορές και εκπτώσεις.
Παράλληλα, καθημερινά διογκώνονται
οι οφειλές περίπου 200.000 μικρομεσαίων επιχειρηματιών που δεν καταβάλλουν τις εισφορές τους προς τον
Οργανισμό.

Πηγή: ΕΧΠΡΕΣΣ

Δ. Γεωργακόπουλος: Ο χρόνος διατήρησης των βιβλίων
θα περιοριστεί στα 3-4 χρόνια
Την πρόθεση της κυβέρνησης ώστε
ο χρόνος διατήρησης των βιβλίων που κρατούν οι επιχειρήσεις να
περιοριστεί σε 3 το πολύ 4 χρόνια
δήλωσε ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Οικονομικών κ. Δ. Γεωργακόπουλος απαντώντας στον
προβληματισμό των βιοτεχνών σχετικά με τις συνεχείς παρατάσεις των
προθεσμιών παραγραφής εξαιτίας
της αδυναμίας των ελεγκτικών μηχανισμών.
Δ. Γεωργακόπουλος: Ο χρόνος διατήρησης των βιβλίων θα περιοριστεί στα 3-4 χρόνια
Την πρόθεση της κυβέρνησης ώστε
ο χρόνος διατήρησης των βιβλίων που κρατούν οι επιχειρήσεις να
περιοριστεί σε 3 το πολύ 4 χρόνια
δήλωσε ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Οικονομικών κ. Δ. Γε-

ωργακόπουλος απαντώντας στον
προβληματισμό των βιοτεχνών σχετικά με τις συνεχείς παρατάσεις των
προθεσμιών παραγραφής εξαιτίας
της αδυναμίας των ελεγκτικών μηχανισμών.
Το ΒΕΑ σημειώνει ότι οι αδυναμίες των ελεγκτικών μηχανισμών
οδηγούν σε συνεχείς παρατάσεις
των προθεσμιών παραγραφής, με
αποτέλεσμα να θέτουν τις επιχειρήσεις υπό την φορολογική ομηρία για
πολλά χρόνια.
Το θέμα γίνεται περισσότερο πολύπλοκο για τις περιπτώσεις, όπου
ο επιχειρηματίας φθάνει σε ηλικία
συνταξιοδότησης και εξαιτίας των
συνεχών παρατάσεων παραγραφής
καθίσταται βορά στα χέρια των φορολογικών ελεγκτών του με όλες τις

εξ΄αυτού συνέπειες.
Το ζήτημα τέθηκε στον αρμόδιο
γενικό γραμματέα του υπουργείου
Οικονομικών κ. Δ. Γεωργακόπουλο,
κατά την παρουσία του στο κοινό
Δ.Σ ΒΕΑ-ΒΕΠ όπου και δημοσιοποιήθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης
ώστε ο χρόνος διατήρησης των βιβλίων να περιοριστεί σε 3 το πολύ
4 χρόνια.
Το ΒΕΑ καταλήγει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί σύντομα σ?
αυτή τη κατεύθυνση, ώστε να μην
πληρώνουν οι επιχειρήσεις τις συνέπειες του μεγάλου δημοσιονομικού
προβλήματος σε συνδυασμό με την
αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών για είσπραξη των χρωστούμενων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Διευκρινίσεις για την Υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων για
το Πρόγραμμα Επιστημόνων/Ελευθέρων Επαγγελματιών
Επιλεξιμότητα και εύλογο του κόστους
της επένδυσης
Σύμφωνα με το παράρτημα Δ’ της ΥΑ
προκήρυξης για τη δράση ενίσχυσης
επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών οι επιλέξιμες ενέργειες της
δράσης αφορούν σε εξορθολογισμό
– εκσυγχρονισμό υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της
επιχείρησης.
Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης
αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού
Η/Υ (hardware ), τυποποιημένου λογισμικού (software) καθώς και εξειδικευμένου κατά κατηγορία επαγγέλματος τεχνολογικού εξοπλισμού.
Η επιλεξιμότητα πάντοτε αναφέρεται
σε αγορά νέου (καινούργιου) και όχι
μεταχειρισμένου εξοπλισμού.
Η επιλεξιμότητα του φυσικού αντικειμένου της πρότασης (είτε κατά το
στάδιο της υποβολής είτε κατά την
έγκριση και υπαγωγή της πρότασης σε
χρηματοδότηση) είναι αποκλειστική
ευθύνη του επιτηδευματία.
Από τον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα
Διαχείρισης (Τράπεζα επιλογής του
επενδυτή) διενεργείται ο έλεγχος της
επιλεξιμότητας και του εύλογου του
κόστους των δαπανών κατά την φάση
του επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου.
Ο επενδυτής οφείλει να υλοποιήσει το
επιλέξιμο τμήμα της επενδυτικής του
πρότασης προκειμένου να τύχει επιχορήγησης σύμφωνα με το παράρτημα
Δ’ της ΥΑ προκήρυξης
Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός
μειώνεται (κατά την υλοποίηση ή μετά

από τον έλεγχο του κόστους) κάτω από
το όριο που προβλέπεται ως κατώτατο
(άρθρο 5, πίνακας 2 της ΥΑ προκήρυξης), η επένδυση κρίνεται συνολικά μη
επιλέξιμη και δεν επιχορηγείται.
Τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
Το επενδυτικό σχέδιο για να είναι επιλέξιμο πρέπει να συνάδει με τον κωδικό δραστηριότητας (πραγματικά
ασκούμενη δραστηριότητα) του επενδυτή που επιχορηγείται.
Π.χ. μηχανικός που έχει εγκριθεί με
ΚΑΔ μελετητικού γραφείου δεν είναι
δυνατόν να επιχορηγηθεί για την αγορά εξοπλισμού εργοταξίου.
Σε ότι αφορά σε τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
εγκεκριμένης πρότασης στον οδηγό
εφαρμογής της δράσης σημείο 6.3
“έλεγχοι - πιστοποιήσεις - καταβολή
της δημόσιας επιχορήγησης” αναφέρεται:
«είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται
στην βεβαίωση ολοκλήρωσης αποκλίσεις μικρής κλίμακας (πχ αλλαγή προμηθευτή) στο φυσικό αντικείμενο της
εγκεκριμένης πρότασης, ………»
Λόγω όμως του χρονικού διαστήματος
που μεσολάβησε από την υποβολή
της πρότασης μέχρι την έγκριση της
σε πολλές περιπτώσεις στην αγορά
έχουν εμφανιστεί βελτιωμένα τεχνολογικά προϊόντα, στις κατηγορίες των
επιλέξιμων δαπανών για ενίσχυση που
προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης, εκείνων που περιλαμβάνονται
στα εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια.
Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋ-

πολογισμού της πρότασης ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογικά προτάσεις για
τις ίδιες όμως κατηγορίες δαπανών.
Ο επενδυτής χωρίς να μεταβάλει την
πρόταση του μπορεί τεκμηριωμένα να
την προσαρμόσει σε καλύτερα τεχνολογικά προϊόντα των αντίστοιχων αρχικά δηλωθέντων προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης επιβαρύνει τον επενδυτή (ιδία
συμμετοχή του επενδυτή) και οι υπερβάλλουσες δαπάνες (εάν προκύψουν)
δεν επιχορηγούνται.
Ο έλεγχος λοιπόν του εύλογου του κόστους που διενεργείται από τον ΕΦΔ
αποτελεί σημαντική διαδικασία πιστοποίησης των αλλαγών/τροποποιήσεων στις οποίες έχει προχωρήσει ο
επενδυτής.
Ενδεικτικά αλλαγές που γίνονται αποδεκτές κατά την φάση του ελέγχου και
της πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επενδυτικής πρότασης είναι:
* Αλλαγή προμηθευτή
* Αλλαγή τύπου μηχανήματος με τουλάχιστον αντίστοιχες/ισοδύναμες τεχνικές προδιαγραφές. Παράδειγμα: Αν
επιλεγεί ένα laptop συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, ο επενδυτής μπορεί να
πάρει ένα πιο σύγχρονο από τον ίδιο ή
άλλο προμηθευτή αλλά δεν μπορεί να
το ανταλλάξει με κάποιο άλλο τύπο
υπολογιστή (desktop, server) ενώ το
μεγαλύτερο ποσό του δηλωθέντος
στο επενδυτικό σχέδιο θα βαρύνει τον
επενδυτή.
* Αλλαγή στην επιμέρους εμπορική
αξία προϊόντων όταν αφορά τουλάχι-
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Διευκρινίσεις για την Υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων για
το Πρόγραμμα Επιστημόνων/Ελευθέρων Επαγγελματιών
στον αντίστοιχες/ ισοδύναμες τεχνικές
προδιαγραφές πχ. αγορά 2 μηχανημάτων που το ένα είναι χαμηλότερης αξίας - ποιοτικά καλύτερο σε σχέση με το
μοντέλο της αρχικής πρότασης – και
το άλλο ακριβότερο, επίσης ποιοτικά
καλύτερο σε σχέση με το μοντέλο της
αρχικής πρότασης. Η διαφορά στη
τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να καλύψει τη διαφορά της αξίας του
δεύτερου μηχανήματος.
* Αλλαγή τεχνολογικού εξοπλισμού
πιο εξελιγμένου χωρίς υπέρβαση όμως
του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού που οδηγεί σε τουλάχιστον ίδιο
αποτέλεσμα. Ο επενδυτής υλοποιεί το
ίδιο πλήθος διατηρώντας τουλάχιστον
ισοδύναμες τεχνικές προδιαγραφές με
αυτές που έχουν δηλωθεί (όχι κατώτερες των αρχικών).
* Αλλαγή τυποποιημένου λογισμικού
αντίστοιχων τουλάχιστον δυνατοτήτων και παρεμφερών προδιαγραφών.
* Υλοποίηση τμήματος της εγκεκριμένης πρότασης με ανάλογη προσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου
προς τα κάτω εφόσον καλύπτεται το
κατώτερο όριο επιχορήγησης.
* Τροποποίηση που οδηγεί στο ίδιο
αποτέλεσμα από άποψη εξοπλισμού
γίνεται δεκτή πχ η αγορά φαξ ενσωματώνεται σε πολυμηχάνημα που καλύπτει και την λειτουργία φαξ.
Δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις
φυσικού αντικειμένου στον ίδιο προϋπολογισμό που οδηγούν σε διαφορετικό αποτέλεσμα (πχ αφαίρεση μηχανήματος από την πρόταση για να
καλυφθεί η διαφορά από την αύξηση
της τιμής κάποιου άλλου μηχανήματος βελτιωμένων προδιαγραφών προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση
του ποσού).

Η επιλεξιμότητα των δαπανών έχει ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2009.
Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν
και παραστατικά (δελτία αποστολής.
Τιμολόγια, κλπ) που εκδόθηκαν πριν
από την ημερομηνία αυτή δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο ποσό
της πρότασης, ανεξαρτήτως αν έχουν
εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία
υποβολής της πρότασης.
Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος για επιχορήγηση σε καμία κατηγορία επαγγελματιών και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον
επενδυτή.
Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες
* Αγορά εξοπλισμού που δεν τεκμηριώνεται από τις δηλωθείσες θέσεις εργασίας (πχ 3 φορητοί υπολογιστές για
μία ετήσια μονάδα εργασίας)
* Επεμβάσεις επί των ακινήτων με
οποιαδήποτε μορφή, καθώς και όσες
σχετίζονται με τυχόν εγκατάσταση
επιχορηγουμένων μηχανημάτων.
* Μεταφορικά μέσα και εξοπλισμός
αυτών
* Εξοπλισμός γραφείου (έπιπλα, κλπ)
* Τεχνολογικός και λοιπός εξοπλισμός
μη απαραίτητος και μη σχετικός για
την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας (πχ συστήματα κλιματισμού, ήχου και εικόνας, πυρόσβεσης,
συναγερμού, φωτισμού, εξοπλισμός
κινητής τηλεφωνίας, κλπ)
* Το κόστος τυχόν συμβολαίων συντήρησης/ επεκτάσεις εγγυήσεων κλπ
είτε για το νέο επιχορηγούμενο, είτε
για ήδη υφιστάμενο εξοπλισμό, καθώς
και το κόστος εκπαίδευσης πάνω στο
νέο εξοπλισμό ή/και λογισμικό.
Χρήση πιστωτικής κάρτας για κάλυψη

ίδιας συμμετοχής του επενδυτή
Για τιμολόγια κάτω των 1.500 € μπορεί να γίνει εξόφληση με πιστωτική
κάρτα με δόσεις ή με εφάπαξ αποπληρωμή του ποσού. Προϋπόθεση
για να γίνει αποδεκτός αυτός ο τρόπος
συνδιαλλαγής είναι να επισυνάπτεται
εξοφλητικό του συνόλου της οφειλής
της πιστωτικής κάρτας (δηλαδή, σε
περίπτωση δόσεων, και του συνόλου
των δόσεων που αφορούν το εν λόγω
τιμολόγιο) κατά την προσκόμιση όλων
των δικαιολογητικών του ελεύθερου
επαγγελματία για έλεγχο στον ΕΦΔ
στο οποίο εξυπακούεται ότι θα συμπεριλαμβάνεται και το συνολικό ποσό
του επιχορηγούμενου τιμολογίου.
Π.χ. Πιστωτική κάρτα με πιστωτικό
όριο 5.000 € και υπόλοιπο 3.000 €
χρησιμοποιείται για αγορά επιλέξιμου
εξοπλισμού 1.000 €. Κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών για έλεγχο
πρέπει να έχει εξοφληθεί το σύνολο
του υπολοίπου της κάρτας 4.000 € στο
οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται
και το συνολικό ποσό του επιχορηγούμενου τιμολογίου.
Εννοείται ότι πρέπει να αναγράφεται
στο τιμολόγιο σαφώς ο τρόπος εξόφλησης με πιστωτική κάρτα (στο τιμολόγιο που προσκομίζεται θα αναγράφεται «Πιστωτική κάρτα» ως τρόπος
εξόφλησης). Πρέπει επίσης να προσκομίζεται μαζί και η απόδειξη της
κάρτας. Δεν γίνεται δεκτή και δεν νοείται ως εξόφληση του επιχορηγουμένου τιμολογίου η πλήρης μεν εξόφληση του λογαριασμού της πιστωτικής
κάρτας, χωρίς όμως να έχει προηγουμένως πιστωθεί η αξία του εν λόγω τιμολογίου. (π.χ. προσφορά για πίστωση
μετά από κάποιο χρονικό διάστημα).

