Εξοικονομώ II: Διευκρινίσεις για
θέματα δαπανών και παραστατικών /
Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α.
Το ΥΠΕΝ εξέδωσε τις παρακάτω διευκρινήσεις για θέματα δαπανών και
παραστατικών / Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α., στην υλοποίηση των έργων του
προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ” Οίκον II»:
Διευκρινίσεις για θέματα δαπανών και παραστατικών
Όλα τα παραστατικά (παρεμβάσεων και υπηρεσιών συμβούλου ή μελετητή) πρέπει να
εκδίδονται «επί πιστώσει». Εξαιρούνται και θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί από
τον ωφελούμενο, τα παραστατικά που αφορούν αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών
(1η και 2η Ενεργειακή επιθεώρηση – ΠΕΑ) και τις ασφαλιστικές εισφορές.
Όλες οι πληρωμές που διενεργεί ο ωφελούμενος (εξόφληση ή προκαταβολή) πρέπει
να εκτελούνται μέσω τραπεζικού συστήματος.
Είναι αποδεκτό το παραστατικό στο οποίο υπάρχει τιμολόγηση υλικών και
εργασίας σε ένα ενιαίο ποσό. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό του παραστατικού
μπορεί είτε να καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα , στην καρτέλα
«Καταχώρηση δαπανών», επιλέγοντας την ένδειξη «Υλικά», όπου θα συμπληρώνεται
η ποσότητα του υλικού αλλά στο ποσό θα περιλαμβάνεται και η εργασία, είτε να
καταχωρείται 2 φορές το ίδιο παραστατικό, με επιμερισμό σε Υλικά και Εργασία,
με σκοπό η άθροιση των επιμέρους ποσών να συμφωνεί με το τελικό ενιαίο ποσό..
Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταγραφή στο παραστατικό, της
μονάδας μέτρησης που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παρέμβαση, για παράδειγμα
των τετραγωνικών μέτρων κουφωμάτων αλλά μόνο το είδος τους και τα τεμάχια, το
παραστατικό θα είναι αποδεκτό μόνο εάν συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ν.
1599/1986 του Προμηθευτή (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία
θα αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα των κουφωμάτων που αντιστοιχούν στο
παραστατικό. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ισχύουν τα αναγραφόμενα στην
παράγραφο 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος.
Απαλλαγή από τον ΦΠΑ
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 251 του Ν.4281 (ΦΕΚ 160Α/08.08.2014),
«απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου
υποκείμενοι, οι οποίοι, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο,
πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, μέχρι
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα, τα
οποία λαμβάνονται υπόψη στη φορολογία εισοδήματος. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την
παρ. 9 του ανωτέρω Άρθρου «οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, στις περιπτώσεις
που σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας έχουν υποχρέωση έκδοσης
φορολογικών στοιχείων, αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς φόρο
προστιθέμενης αξίας-απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων» και δεν δικαιούνται να
εκπέσουν το φόρο των εισροών τους».
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών που
καθορίζονται στα Κεφάλαια 3 και 4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος

«Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ.
Ο Ωφελούμενος
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ν.1599/86 του
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πρέπει να αναρτήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος
Κατ’ Οίκον ΙΙ», εκτός του παραστατικού και Υπεύθυνη δήλωση
εκδότη (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα
ποσοστό (%) που αναλογεί στο καθεστώς ΦΠΑ της έδρας του.

