ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αφορά επιπλέον επισημάνσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπάνης ως προς την επιλεξιμότητα των δαπανών
κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Κατηγορία Δαπάνης

Περιγραφή

Επισημάνσεις



1 - Λειτουργικά έξοδα
επαγγελματικού
χώρου

Ενοίκιο χώρου
υλοποίησης
επιχειρηματικού
σχεδίου



6-Μισθολογικό κόστος
για νέα/ες θέση/εις
απασχόλησης

Δαπάνες μισθοδοσίας
του/των νέου /νέων
εργαζομένου/ων
της
επιχείρησης με σχέση
εξαρτημένης εργασίας,
η πρόσληψη πρέπει να
αφορά
πάντα
εγγεγραμμένο
στα
μητρώα του ΟΑΕΔ
άνεργο
Περιλαμβάνονται όλες
οι νόμιμες αποδοχές και
ασφαλιστικές εισφορές
καθώς και οι
υποχρεώσεις της
επιχείρησης προς τους
φορείς του Δημοσίου

7-Αγορά
/Χρηματοδοτική
μίσθωση εξοπλισμού
/Διαμόρφωση χώρου
μικρής κλίμακας της
επιχείρησης




Διαμόρφωση χώρου
μικρής κλίμακας της
επιχείρησης

Το χαρτόσημο αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Ωστόσο, σε περίπτωση
που η δαπάνη του ενοικίου δεν συμπεριλαμβάνει το χαρτόσημο,
δεν επηρεάζεται η επιλεξιμότητα της δαπάνης ενοικίου
Κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας της δαπάνης δεν είναι δεσμευτικός
ο τρόπος πληρωμής που αναφέρεται σε ένα μισθωτήριο
συμβόλαιο. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται πλήρως
τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
Για παράδειγμα, οι δαπάνες ενοικίου για μισθωτήρια που
αναφέρουν ότι η πληρωμή του ενοικίου αποδεικνύεται
αποκλειστικά και μόνον με κατάθεση του ενοικίου σε τραπεζικό
λογαριασμό και έχουν πληρωθεί με μετρητά γίνονται δεκτές,
εφόσον υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και οι αντίστοιχες
λογιστικές καταχωρήσεις
Θα γίνονται δεκτές δαπάνες μισθοδοσίας του/των νέου/νέων
εργαζομένου/-νων της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης
εργασίας όχι απαραίτητα συνεχόμενων, αρκεί να είναι κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Συγκεκριμένα
στο μισθολογικό κόστος περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες
αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης
προς τους φορείς του Δημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωσης
απόλυσης. Προκειμένου να είναι επιλέξιμο το μισθολογικό κόστος,
θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι καθαρές αποδοχές του
εργαζόμενου και να έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές
εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη) καθώς και να έχει αποδοθεί
ο αντίστοιχος φόρος μισθωτών υπηρεσιών, όπως επίσης και ό,τι
άλλο απαιτείται βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας
Εξετάζεται επίσης η τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών και το
εύλογο του μισθολογικού κόστους. Σε περίπτωση που κατά την
πιστοποίηση της εν λόγω δαπάνης διαπιστωθεί μη τήρηση των
κατώτατων ορίων αμοιβών ή μη εύλογο μισθολογικό κόστος, θα
γίνεται αναπροσαρμογή της. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί
οι καθαρές (πληρωτέες) αποδοχές και δεν έχουν αποδοθεί οι
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και ο αντίστοιχος φόρος,
δύναται να πιστοποιηθούν οι ως άνω καθαρές αποδοχές υπό τον
όρο ότι ο ωφελούμενος έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών του
την οποία και εξυπηρετεί
Θα γίνονται δεκτές δαπάνες για τη διαμόρφωση χώρου της
επιχείρησης μικρής κλίμακας, όπως κατασκευές, διαμορφώσεις,
επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς
και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος
χώρου) οι οποίες στοχεύουν στην διευκόλυνση και στην
προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ.

