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Υπολογισμός Απλοποιημένου κόστους βάσει ποσοστού
Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει προσαρμογές στους ελέγχους επικύρωσης, ώστε να υπολογίζεται απλοποιημένο
κόστος και στον επιλέξιμο ΦΠΑ και όχι μόνο στο καθαρό ποσό των άμεσων δαπανών, για τις κατηγορίες δαπάνης
Β.3, Β.4.2, Β.4.3 και Β.4.4. Για τον υπολογισμό του απλοποιημένου κόστους τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη,
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
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Β.4.4
∆απάνες υπολογιζόμενες ως
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άμεσων δαπανών σύμφωνα με
εγκεκριμένη μεθοδολογία στην
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∆απάνες Ταξιδιών
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∆απάνες δημοσιότητας
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∆απάνες υπεργολαβιών
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Χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους
(π.χ εκπαιδευτικό επίδομα)
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∆απάνες για πόρους που
διατίθενται από τρίτους, οι οποίοι
δεν χρησιμοποιούνται στα κτίρια και
τις εγκαταστάσεις του δικαιούχου
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Άλλες άμεσες δαπάνες που
παράγουν απλοποιημένο κόστος
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Άλλες άμεσες δαπάνες που δεν
παράγουν απλοποιημένο κόστος

Για την περίπτωση της κατηγορίας δαπάνης Β.4.1, όταν υπάρχει επιλέξιμο ΦΠΑ (το οποίο όμως δεν θα παράγει
απλοποιημένο κόστος), αυτό θα δηλώνεται με την κατηγορία δαπάνης Α.1.8.
Οπότε και η δήλωση δαπάνης για ένα "παραστατικό αναδόχου" που έχει ΦΠΑ, θα γίνεται με δύο συσχετισμούς:


ένας με κατηγορία δαπάνης Β.4.1 και επιλέξιμο κατά δήλωση δικαιούχου το πολύ έως το καθαρό ποσό (ο
συσχετισμός αυτός θα παράγει και απλοποιημένο κόστος) και



M.I.S. OFF,

ένας με κατηγορία δαπάνης Α.1.8 με επιλέξιμο κατά δήλωση δικαιούχου το πολύ έως το ποσό του ΦΠΑ
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Λειττουργικότητα
α μοναδιαίο
ου κόστους
Σας ενημερώνου
υμε ότι υποσ
στηρίζεται πλλέον στο ΤΔΥΥ η εισαγωγή
ή κατηγοριών δαπανών μμοναδιαίου κόστος (για τα
έργα
α που αυτό π
προβλέπεταιι στην απόφα
αση ένταξηςς):

Επιιλέγουμε τηνν κατηγορία
α δαπάνης Β.1

"Κλικάρουμε" το μο
οναδιαίο κόσ
στος που θέλλουμε, από τα διαθέσιμ
μα στην σχεττική πρόσκληση
 Σε περίπ
πτωση που δεν
δ εμφανίζεται καμία επ
πιλογή μονάδ
δας, θα πρέπ
πει να υποβά
άλει η αρμόδ
δια ΔΑ σχετιικό
Helpdesk στην ΕΥ ΟΠ
ΠΣ για την πρ
ροσαρμογή ττης πρόσκλη
ησης.
Συμπλληρώνουμε τον
τ Αριθμό μονάδων κα
αι το σύστημ
μα υπολογίζε
ει αυτόματα
α το ποσό
(Μονα
αδιαίο Κόστοςς x Αριθμός Μονάδων)
Μ
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