ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Σκοπός
του
Προγράμματος
«Ψηφιακές
Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων
ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις
διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης
φορολογικών παραστατικών και διενέργειας
ηλεκτρονικών πληρωμών.
Οφέλη:
βελτίωση της παραγωγικότητας
την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών
ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Υφιστάμενες ΜΜΕ που:
1. Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την 01.01.2022
2. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
3. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
4. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη
σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.
5. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης)
6. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
7. Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
8. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
9. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
10. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της
ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό
έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).
11. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (αφορά σε πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
& ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.
Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα (1) ενεργό
επαγγελματικό όχημα, όπως προκύπτει από δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων της ΑΑΔΕ.
Η επιχείρηση δεν μπορεί να αιτηθεί αριθμό κουπονιών που υπερβαίνει τον αριθμό των εγγεγραμμένων
επαγγελματικών οχημάτων της.
Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Κατηγορία 4: Αναβάθμιση Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής (ΦΤΜ) & Αυτόνομης Δημοσιονομικής Μονάδας
Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) για διασύνδεση με EFT/POS.
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) ενεργός ΦΗΜ
τύπου ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ, όπως προκύπτει από σχετική εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.
Η επιχείρηση δεν μπορεί να αιτηθεί αριθμό κουπονιών που υπερβαίνει τον αριθμό των ενεργών ΦΗΜ της
(συνδυασμό ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
& ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Κατηγορία 5: Αντικατάσταση Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ).
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) ενεργός
ΦΗΜ τύπου ΕΑΦΔΣΣ, όπως προκύπτει από σχετική εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.
Η επιχείρηση δεν μπορεί να αιτηθεί αριθμό κουπονιών που υπερβαίνει τον αριθμό των ενεργών
ΦΗΜ τύπου ΕΑΦΔΣΣ.
Κατηγορία 6: Αντικατάσταση Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ) παλαιών προδιαγραφών.
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) παλαιών
προδιαγραφών ΦΗΜ που έχει ήδη διακόψει την λειτουργία του, όπως προκύπτει από σχετική
εγγραφή με κωδικό «ΠΑΥΣΗ» στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.
Η επιχείρηση δεν μπορεί να αιτηθεί αριθμό κουπονιών που υπερβαίνει τον αριθμό των παλαιών
προδιαγραφών ΦΗΜ που έχουν ήδη καταστεί ανενεργοί.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) για την αγορών λύσεων μίας ή περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών.
Είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων μεταξύ των κατηγοριών (2), ή (3) διαζευκτικά (μία εκ των δύο) και επιπλέον, οποιωνδήποτε εκ των
κατηγοριών (1), (4), (5) και (6).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 162.440.000,00 € και κατανέμεται στις
επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ΥΨΟΣ &
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Όλες οι λύσεις θα πρέπει να αφορούν τυποποιημένα εμπορικά προϊόντα, διαθέσιμα στην ελληνική ή/
και διεθνή αγορά, με υφιστάμενες εγκαταστάσεις/χρήστες και δυνατότητα πλήρους επιχειρησιακής
λειτουργίας, που δύναται να επιδειχθεί εφόσον απαιτηθεί.
Κάθε προσφερόμενη λύση θα πρέπει να είναι λειτουργική, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, λειτουργώντας
αυτόνομα ή συνδεόμενη σε ήδη λειτουργούσα υποδομή (add on/ connector). Σε κάθε περίπτωση η
αγορά και ενεργοποίησή της θα πρέπει να προσθέτει επιχειρησιακή αξία στο Δικαιούχο.
Πρέπει να υπάρχει Τεχνική Υποστήριξη για το συγκεκριμένο ψηφιακό προϊόν/υπηρεσία στην Ελλάδα ή
στην ελληνική γλώσσα. Θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία της τεχνικής υποστήριξης, όπως το
τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι Δικαιούχοι μετά την αγορά του προϊόντος.
Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια υπηρεσιών που αφορούν συντήρηση ή σε υποστήριξη υπαρχόντων
προϊόντων, όπως επίσης η ανανέωση ή χρονική επέκταση υπαρχουσών αδειών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για όλες τις κατηγορίες ενεργειών:
Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ
Κύκλος Εργασιών προς ΕΜΕ
Μήνες Λειτουργίας
Συμπληρωματικά και μόνο για τις Κατηγορίες 1 & 3:
Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε εξαιρουμένους ΚΑΔ της υποχρέωσης
ΦΗΜ (ΚΑΔ της ΠΟΛ 1002/2014)
Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή
Συμπληρωματικά και μόνο για την Κατηγορία 2:
Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ στις υπηρεσίες Μεταφορών.
Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή
Συμπληρωματικά και μόνο για τις Κατηγορίες 4, 5 & 6:
Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς
κλάδους ΚΑΔ RIS3
Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΟΡΟΣΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προμηθευτές
Αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα από την
22/06/2022 και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
Αιτήματα έγκρισης προϊόντων και υπηρεσιών προς επιδότηση από το Πρόγραμμα υποβάλλονται από ήδη εγκεκριμένους
προμηθευτές καθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες 1, 2 & 3:
Αιτήσεις Χρηματοδότησης από δυνητικούς δικαιούχους από 22/06/2022 έως και 14/09/2022.
Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες Ενεργειών, έως και 30/10/2022.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος ορίζεται η 31/01/2023.
Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες 4, 5 & 6:
Αιτήσεις Χρηματοδότησης από δυνητικούς δικαιούχους από 05/10/2022 έως και 15/12/2022.
Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες Ενεργειών έως και 31/03/2023.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος ορίζεται η 31/05/2023.

YOUR PROFIT
IS OUR
BUSINESS.
Στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω
πληροφορία ή διευκρίνηση.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2310 56.67.67

EMAIL
info@aplan.gr

WEBSITE
www.aplan.gr

