Συχνές ερωτήσεις για τη δράση:
Εξωστρέφεια/Διεθνοποίηση 2019 - Συχνές Ερωτήσεις

Ερώτημα 1:
Βάσει του οδηγού του προγράμματος η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ
πριν την υποβολή. Ο εν λόγω καδ θα πρέπει να έχει έναρξη τουλάχιστον από το 2017 (δύο κλεισμένες
χρήσεις) ή αρκεί να έχει προστεθεί τον τελευταίο μήνα πριν την υποβολή;
Απάντηση:
Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον
χρόνο στον οποίο διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ η επιχείρηση.
▪
Ερώτημα 2:
Eίναι επιλέξιμες οι κάτωθι δαπάνες και εάν ναι, σε ποια κατηγορία εντάσσονται: - Δαπάνες για απόκτηση
διαδικασιών για GDBR Compliance. - Δαπάνες για επικαιρoποίηση Πολιτικής Ασφάλειας Προσωπικών
Δεδομένων που κατατίθεται στην ΑΔΑΕ.
Απάντηση:
Η δαπάνη που αφορά την μελέτη για την υιοθέτηση διαδικασιών GDBR Compliance και Πολιτικής Ασφάλειας Προσωπικών
Δεδομένων που κατατίθεται στην ΑΔΑΕ, θα κατηγοριοποιηθεί στις
μελέτες. Η δαπάνη που αφορά το λογισμικό θα κατηγοριοποιηθεί στο λογισμικό.
▪
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Ερώτημα 3:
Σε περίπτωση που κατά την αίτηση ο δυνητικός δικαιούχος δεν έχει υποβάλει το σύνολο των επίσημων
φορολογικών εντύπων προς τις αρμόδιες Αρχές για το φορολογικό έτος 2018, ο φάκελος δικαιολογητικών θα
περιλαμβάνει τα οικονομικά-φορολογικά στοιχεία της τριετίας 2015-2017; περισσότερα
Απάντηση:
ΕΡΩΤΗΜΑ: Σε περίπτωση που κατά την αίτηση ο δυνητικός δικαιούχος δεν έχει υποβάλει το σύνολο των επίσημων
φορολογικών εντύπων προς τις αρμόδιες Αρχές για το φορολογικό έτος 2018, ο φάκελος δικαιολογητικών θα
περιλαμβάνει τα οικονομικά-φορολογικά στοιχεία της τριετίας 2015-2017; Αντίστοιχα, θα λαμβάνεται υπόψη η τριετία
2015-2017 για τον υπολογισμό της βαθμολογίας στα κριτήρια Α2, Α4 και Α5; Θα χρειαστείτε στο φάκελο της αίτησης
Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει τα επίσημα έντυπα για το φορολογικό
έτος 2018;
Όσον αφορά το κριτήριο Α1 για την εξέλιξη της απασχόλησης, η διετία που θα λάβουμε υπόψη θα είναι το 2017-2018;
Αντίστοιχα, οι απαιτούμενοι ετήσιοι πίνακες προσωπικού Ε4 και οι ΑΠΔ του φακέλου της αίτησης θα αφορούν την τριετία
2016-2018;
Το σημείο (1) της σελίδας 8 της Πρόσκλησης αναφέρεται στη διευκόλυνση της φυσικής / ψηφιακής πρόσβασης ατόμων με
αναπηρία. Αυτό θα πρέπει να ισχύει εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει σχετικές δαπάνες ή αποτελεί a priori
προϋπόθεση; Για παράδειγμα, εάν επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει κτιριακές δαπάνες αλλά δεν διαθέτει φυσική
προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, θα πρέπει ούτως ή άλλως να μεριμνήσει για αυτό μέχρι το τέλος της υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η επένδυση θα αξιολογηθεί για τα έτη 2016 – 2017 – 2018 εφόσον λειτουργεί για τρία χρόνια ή για τα έτη
2017-2018 εφόσον λειτουργεί για δύο έτη.
Συνεπώς η επιχείρηση πρέπει να μεριμνήσει να υποβάλει φορολογική δήλωση πριν την υποβολή της αίτησης στη δράση
της εξωστρέφειας.
Σε ότι αφορά στη διευκόλυνση της φυσικής / ψηφιακής πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, δεν είναι υποχρεωτικές οι
σχετικές δαπάνες στο επενδυτικό σχέδιο, αλλά θα πρέπει να τεκμηριώσει η επιχείρηση ότι διαθέτει ανάλογες υποδομές ή
ότι θα τις υλοποιήσει με ίδια κεφάλαια.
▪
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