
 
 

Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών 

 

 

1. Σκοπός της Δράσης 

Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων 

λογιστών-φοροτεχνικών καθώς και νομικών προσώπων παροχής 

λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών ώστε να ανταποκριθούν 

άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους λόγω των 

διευρυμένων και διαρκών, πλέον αναγκών χρήσης ψηφιακών 

εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους. 

 

4.Επιδότηση 

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη 
συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους 
ως εξής: 
 

• 0 € = < έσοδα χρήσης 2020 = < € 20.000,00 έως €2.000  

• Έσοδα χρήσης 2020 >20.000,00 € έως και €1.500  
 

Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2020 που 

υποβλήθηκε το 2021,από τον πίνακα Δ1/Πωλήσεις αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών, κωδικός 500. 
 
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 
και έως τις 28.02.2022 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως 
ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€. 
 

Δε γίνεται αποδεκτή, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, 
τροποποιητική δήλωση Ε3 η οποία υποβλήθηκε μετά τη δημοσίευση της 
παρούσας πρόσκλησης. 

2. Δικαιούχοι της Δράσης 

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι: 

• Αυτοαπασχολούμενοι Λογιστές-Φοροτεχνικοί κάτοχοι 

επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή-φοροτεχνικού και 

• Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών 

υπηρεσιών  

που έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο 

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και να έχουν κάνει 

έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/02/2022. 

 

Επιλέξιμος είναι ο ΚΑΔ: 69.20 καθώς και οι υποκείμενοι του. 

3.Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

• Ο δυνητικός λήπτης να υποβάλει μία Αίτηση 
Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. 

• Να έχουν μέχρι τις 28/02/2022 ως ενεργό κωδικό 
δραστηριότητας έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του 
Κεφαλαίου 6: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΚΑΔ: 69.20) σε τουλάχιστον μία εγκατάσταση της 
επιχείρησης (έδρα ή/και υποκατάστημα) 

• Να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA ΙI & ΙΙΙ 

• Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη 

Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ 
μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο 
(2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την 
ημερομηνία ένταξης της αίτησης 

• Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 
1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο 
Παράρτημα VI της παρούσας 

• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή 
προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας) 

• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή 

προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας) 

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης 
προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής 
ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ 

• Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 
4308/2014 

 
Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης: 

  
Δημόσιες επιχειρήσεις οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους, καθώς 
και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων 
συμμετέχουν, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% οι Ο.Τ.Α και οι 
παραπάνω οργανισμοί, όπως και επιχειρήσεις τύπου franchising, 
Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.α. 

5. Προϋπολογισμός-Δράσης 

30 εκατ. Ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Το ποσό αυτό 

δύναται να αυξηθεί ώστε να καλύψει το σύνολο των θετικά αξιολογημένων 

αιτήσεων χρηματοδότησης. 

 

6. Επιδοτούμενες δαπάνες 
Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δυνητικών ωφελούμενων 
επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας: 
 

• Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας 

• Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της 
επιχείρησης 

 
Στον εξοπλισμό ΤΠΕ συμπεριλαμβάνονται: Desktop PC και περιφερειακά, 
laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής. 
 

Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as 
a Service για ένα έτος. 
 
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις 
κινητής τηλεφωνίας ή άλλες ομοειδείς συνδέσεις, οι κάθε είδους συνδρομές 
σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες, καθώς και ο ανακτήσιμος φόρος 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). 

 
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος 
απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 
1.500 ευρώ και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις. 
 
Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1/1/2021.  
 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 
της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν τις 31/12/2023. 
 

7. Ημερομηνία υποβολής-Αξιολόγηση 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: η Τετάρτη 9/3/2022 
και ώρα 12:00 
 
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: η Δευτέρα 18/4/2022 
και ώρα 15:00 
 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της 
άμεσης διαδικασίας (FiFo). 
 

 


