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Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές»
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» η υιοθέτηση σύγχρονων
ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν
τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης
διακίνησης φορολογικών παραστατικών
και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.
Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα
«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» θα παρέχει
επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για
την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης,
νέων ψηφιακών εργαλείων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες
ιδιωτικές
Επιχειρήσεις
που
ασκούν
οικονομική
δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά
και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική
Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία
Περιορισμένης
Ευθύνης,
Ομόρρυθμη
Εταιρία
ή
Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική
Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά
βιβλία.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν
προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:
Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.
Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των
ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της
φορολογικής τους συμμόρφωσης.
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Επιλέξιμες προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών και δαπανών:
α/α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΩ ΟΡΙΟ

Κατηγορία 1

Αντικατάσταση EFT/POS

Αγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων
προδιαγραφών μέχρι 3 έτη

2 ανά επιχείρηση

Κατηγορία 2

Τιμολόγηση επί
Αγορά εξοπλισμού φορητής συσκευής
αυτοκινήτου και εν γένει (τάμπλετ), θερμικού εκτυπωτή. Αγορά
υποστήριξη της έκδοσης
ή συνδρομή για 2 έτη για σύστημα
και διακίνησης
ERP συμβατό με myDATA ή παρόχου
παραστατικών εν
ηλεκτρονικής τιμολόγησης για έκδοση
κινήσει
παραστατικών επί αυτοκινήτου
(διαδικασία έκδοσης παραστατικών
με φορητές συσκευές κατά την
διανομή αγαθών x-van)

Έως τον αριθμό των
καταχωρημένων
επαγγελματικών
οχημάτων της
επιχείρησης

Κατηγορία 3

Πάροχος ηλεκτρονικής
τιμολόγηση

Δαπάνη υπηρεσιών πιστοποιημένου
παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης
μέχρι 3 έτη. Ως πάροχος ηλεκτρονικής
τιμολόγησης νοούνται μόνο
επιχειρήσεις που έχουν
αδειοδοτημένα λογισμικά από την
ΑΑΔΕ
(https://www.aade.gr/adeiodotimenalogismika-parohon-ilektronikistimologisis)

-

Κατηγορία 4

Αναβάθμιση ΦΤΜ,
ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση
με POS

Δαπάνη τεχνικού με επιτόπια
επίσκεψη για αναβάθμιση firmware
των ταμειακών συστημάτων (πλην
ΕΑΦΔΣΣ) των επιχειρήσεων ώστε να
υιοθετήσει πρωτόκολλο επικοινωνίας
με EFT/POS καθώς και άλλες
λειτουργίες ασφάλειας και
επικοινωνίας με κύρια την
δυνατότητα επόμενων
απομακρυσμένων αναβαθμίσεων.
Στη δαπάνη περιλαμβάνεται και η
ενσύρματη/ασύρματη διασύνδεση με
το POS

Έως τον αριθμό των ήδη
δηλωμένων ΦΗΜ

Κατηγορία 5

Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ

Δαπάνη αγοράς νέου ταμειακού
συστήματος για αντικατάσταση των
ΕΑΦΔΣΣ

Έως τον αριθμό των ήδη
δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ

Κατηγορία 6

Αντικατάσταση ΦΗΜ
παλαιών
προδιαγραφών

Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ (του τύπου
ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) λόγω κατοχής
συσκευής παλαιών προδιαγραφών
που δεν μπορεί να διασυνδεθεί με το
ΠΣ ΦΗΜ

Έως τον αριθμό των ήδη
δηλωμένων ΦΗΜ
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ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης
φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης
του Προγράμματος για τις κατηγορίες
ενεργειών 1,2,3 ορίζεται η Τρίτη 31
Ιανουαρίου 2023 ενώ για τις κατηγορίες
ενεργειών 4,5,6 ορίζεται η Τετάρτη 31
Μαΐου 2023.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης με
τίτλο:
«Ψηφιακός
Μετασχηματισμός
Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων και κατανέμεται στις επιμέρους Κατηγορίες
επιχειρήσεων ως εξής:
Κατηγορία
Ενέργειας
Κατηγορία 1:
Κατηγορία 2:
Κατηγορία 3:
Κατηγορία 4:

Ονομαστική Αξία Voucher
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) &
Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
€150,00
Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00

Ένταση
ενίσχυσης

€300,00
Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ *
€112,50
Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ
προς αντικατάσταση * €350,00
Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς
αντικατάσταση * €150,00

100%

100%
90%
90%

Κατηγορία Ονομαστική
Ένταση
Ενέργειας Αξία Voucher ενίσχυσης
100%
Κατηγορία 5:
(Μέγιστο
ποσό
100%
Κατηγορία 6:
ενίσχυσης) &
Μέγιστη
επιλέξιμη
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
δαπάνη
Κατηγορία €150,00
Επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω συστήματος
1:
επιταγών (vouchers). Κάθε δικαιούχος:
Κατηγορία Αριθμός
2:
Οχημάτων *
i. δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή
€1.125,00
Ηλεκτρονική
Υποβολή:
περισσοτέρων λύσεων (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών).
Κατηγορία €300,00
Κατηγορίες
1,2,3: 22/06/2022-14/09/2022 Κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται
3:
Κατηγορία4,5,6:
Αριθμός
Κατηγορίες
05/10/2022-15/12/2022 συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την
εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια
4:
δηλωμένων
ΦΗΜ
*
χρηματοδότηση),
Προϋπολογισμός Δράσης: 162.440.000,0€
€112,50
ii. μπορεί να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για
Κατηγορία Αριθμός
αγορά λύσεων σε μία ή παραπάνω Κατηγορίες Ενεργειών,
5:
δηλωμένων
εφόσον
πληροί τα γενικά και ειδικά (ανά κατηγορία) κριτήρια επιλεξιμότητας.
ΕΑΦΔΣΣ
προς των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές
iii.
Η
προμήθεια
αντικατάσταση
συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο
* €350,00
του Προγράμματος, Προμηθευτών. Επίσης πρέπει να ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο
Κατηγορία Αριθμός
Εγκεκριμένων
6:
δηλωμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών.
ΦΗΜ Υποβολή:
προς
Ηλεκτρονική
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ;
αντικατάσταση
Κατηγορίες 1,2,3: 22/06/2022-14/09/2022
* €150,00
Η Motive Συμβουλευτική
με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και
Κατηγορίες
4,5,6:
05/10/2022-15/12/2022
Ως ημερομηνία
ολοκλήρωσης
των υπηρεσία
πάσης και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο
υποβολής
του φακέλου επιδότησης
στην αρμόδια
εκταμίευσης
του συνόλου
της επιδότησης.
Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας
φύσεως
πληρωμών
και ολοκλήρωσης

Προϋπολογισμός Δράσης: 162.440.000,0€

φακέλου προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτικη.

του Προγράμματος για τις κατηγορίες
ενεργειών 1,2,3 ορίζεται η Τρίτη 31

Ιανουαρίου 2023 ενώ για τις κατηγορίες
ενεργειών 4,5,6 ορίζεται η Τετάρτη 31
Μαΐου 2023.
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