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ΔΕΛΤΙΟ
Ο ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩ
ΩΝ – ΑΛΛΑ
ΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ
Ν ΟΠΣ 200‐04‐2018
Η λειτουργγικότητα του
υ Δελτίου Δήλωσης Δαπ
πανών παρα
αμένει σε γενικές γραμμμές η ίδια. Μεμονωμέένες
αλλαγές πο
ου έχουν πρα
αγματοποιηθ
θεί αφορούνν τα εξής:

1. Δημιο
ουργία Δελλτίου


Ο Δικαιούχο
ος μπορεί να δημιουργήσσει και να υπ
ποβάλλει πλέέον Δελτίο, ππου συνδέετται με ΤΔΥ σεε
κατάσταση «Υποβληθέν
«
»



ΤΤο δελτίο πλλέον αναφέρ
ρεται σε περίίοδο πραγμα
ατοποίησης//πληρωμής δδαπανών κα
αι όχι σε
σ
συγκεκριμέννο Μήνα/Έτο
ος . Την περίοοδο την ορίζζει ο χειριστή
ής του δελτίοου λαμβάνοντας υπόψη τα
π
παραστατικά
ά που θα κατταχωρηθούνν στο δελτίο.. Τόσο τα πα
αραστατικά ΔΔαπανών όσο
ο και τα
π
παραστατικά
ά Πληρωμήςς θα πρέπει ννα είναι εντό
ός των ορίωνν Από … Έως της περιόδο
ου του δελτίο
ου.
Η περίοδος αναφοράς
α
ορίζεται κατά
ά τη δημιουρ
ργία του δελττίου, αλλά ο χρήστης έχεει τη
δ
δυνατότητα να τροποπο
οιήσει τα όριια της περιόδ
δου και κατά
ά την επεξερργασία του.

2. Δηλω
ωθείσες Δαπ
πάνες βάσεει παραστα
ατικών
Παρα
αστατικά
 Τα πα
αραστατικά πλέον καταχχωρούνται σσε διακριτό πίνακα
π
‐ Παρ
ραστατικά ε κτός συσχεττισμού. Σε αυ
υτή
την εενότητα, δίίνεται η δυ
υνατότητα κα
αταχώρησηςς Πιστωτικού παρασταττικού δαπάννης, χωρίς να
απαιττείται η συσχχέτισή του με
μ παρασταττικό πληρωμής
 Τιμέςς όπως το Κα
αθαρό Ποσό, ο ΦΠΑ και ττο Συνολικό Ποσό Πληρω
ωμής, μετά ττην καταχώρηση των
αντίσ
στοιχων παρα
αστατικών, μπορούν
μ
να τροποποιηθ
θούν απευθείας στον πίννακα Παρασττατικών
ανεξά
άρτητα με τη
ην συμμετοχχή τους σε συ
υσχετισμούς
 Παρα
αστατικά Δαπ
πάνης & Πλη
ηρωμής μπορρούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσσότερα του ενός
ε
Υποέργα
είτε εεντός της ίδιας Πράξης είίτε σε περισσσότερες.
Επισή
ήμανση(!) Σεε αυτή την εννότητα εμφα
ανίζονται μόννο τα παρασ
στατικά που έχουν δημιο
ουργηθεί στο
ο
τρέχο
ον δελτίο
 Στις π
περιπτώσεις που ένα παρ
ραστατικό π
πληρωμής κα
αλείται σε συ
υσχετισμό άλλλου υποέργγου το Ποσό για
το τρέχον Υ/Ε ενη
ημερώνεται στον
σ
πρώτο συσχετισμό που θα χρησ
σιμοποιηθείί

Συσχεετισμοί
 Ο χρή
ήστης δημιουργεί συσχεττισμό πληρω
ωμής και επιλέγει πλέονν από λίστα, ττο παρασταττικό προς
καταχχώρηση. Υπά
άρχουν δύο επιλογές, είττε αναζήτηση παραστατικού που έχεει δημιουργη
ηθεί στο τρέχχον
δελτίίο είτε στα παραστατικά από προγεννέστερη κατα
αχώρηση.
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 Ομοίως με τον πίίνακα των Πα
αραστατικώνν, τα πεδία Ποσό
Π
Δήλωσης Δικαιούχοου και Ποσό
ό Διόρθωσης
μπορρούν να τροπ
ποποιηθούν απευθείας σστον πίνακα των συσχετισμών χωρίς την κλήση του παράθυρ
ρου
επεξεεργασίας
Επισή
ήμανση
Ότανν πραγματοπ
ποιούνται αλλλαγές στα δεεδομένα του
υ πίνακα παρ
ραστατικών, θα πρέπει να
ν
η του δελτίοου για να εμφ
φανιστεί η αλλαγή και σττον πίνακα των
τ
προχωρήσετε σε αποθήκευση
συσχετισμών.

3. Δηλω
ωθείσες Δαπ
πάνες βάσεει επιλογώνν Απλοποιη
ημένου Κόσ
στους


Προσθήκη το
ου πεδίου Ποσοστό (Απόό ΤΔΥ) στον πίνακα
π
των Δαπανών
Δ
ωςς ποσοστού επί
ε επιλέξιμω
ων
ά
άμεσων δαπ
πανών(flat ra
ate)

4. Υλοπ
ποιηθέν Φυσικό Αντικεείμενο
Δεν υπά
άρχει καμία αλλαγή
α
στη συγκεκριμέν
σ
η ενότητα

5. Διοικκητική Επαλλήθευση
 Το Οννοματεπώνυ
υμο χειριστή Δ.Α. (ελεγκττή) επιλέγετα
αι πλέον από
ό τον ίδιο τονν ελεγκτή.
 Τα ερρωτήματα τη
ης επαλήθευσης διαχωρίίζονται σε 3 υποενότητεςς
 Τα ευ
υρήματα κατταχωρούνταιι πλέον στηνν Ενότητα Ε και
κ αποδεσμεύονται απόό τον Συσχετισμό και σε
επίπεεδο Είδους Δαπάνης
Δ
(Βά
άσει παραστα
ατικών, Απλο
οποιημένο Κόστος) .
Στην αρχή της υπ
ποενότητας ‘Δ
Διοικητική Ε παλήθευση Ποσών ανά Εύρημα’, εμμφανίζονται τα
τ αθροίσμα
ατα
Ποσών Διόρθ
θωσης ανά είδος
ε
δαπάνηης (Βάσει πα
αραστατικών, Κατ’ αποκοοπή δαπάνεςς). Στη συνέχχεια
των Π
ο χειρριστής συνδέέει/κατανέμει τα ποσά α
αυτά σε ευρή
ήματα.
Η οθό
όνη καταχώρ
ρησης των Ευ
υρημάτων π
περιλαμβάνει επιπλέον α.
α Ποσό προςς ενέργεια β.. Συστάσεις
προς Δικαιούχο κ.α.
κ

6. Εκκρεεμότητες
 Δεν έέχει ενεργοποιηθεί η προ
οσυμπλήρωσση πληρωμώ
ών από το ΠΣΥΠΠΟΔΕ. Δηημιουργία Συ
υσχετισμών
μπορρεί αυτή τη στιγμή
σ
να γίννει μόνο με ττον τρόπο πο
ου περιγράφηκε στο σημμείο 2.
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