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Η εφαρμογή Academia Financials Έσοδα Έξοδα σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε το κύκλωμα του 

μεταφορικού Ισοδύναμου καθώς και να το αποστείλετε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής πολιτικής. 

 

1. Δημιουργία Λογαριασμού Μεταφορικού Ισοδύναμου 

Προϋπόθεση για την διαχείριση του κυκλώματος του μεταφορικού Ισοδύναμου, είναι να δημιουργήσετε 

τον λογαριασμό της δαπάνης που αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο από την επιλογή «Έσοδα- Έξοδα\ 

Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Λογαριασμών» και στο πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός»  επιλέγετε την τιμή 

«Μεταφορικό Ισοδύναμο». 
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2. Καταχώρηση Κίνησης Μεταφορικού Ισοδύναμου 

Από την επιλογή «Έσοδα-Έξοδα\ Κύριες Εργασίες\ Καταχώρηση Κινήσεων» καταχωρείται την αξία του 

κόστους μεταφοράς. 
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3. Καταχώρηση λοιπών στοιχείων κινήσεων Μεταφορικού Ισοδύναμου 

Έπειτα από «Έντυπα\ Λοιπά Έντυπα \ Καταχώρηση Κινήσεων \Μεταφορικό Ισοδύναμο» 

καταχωρείται τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν την μετακίνηση για την χρήση της εφαρμογής των 

ωφελούμενων μονάδων (επιβάτες) για το Πληροφοριακό Σύστημα του μέτρου Μεταφορικό Ισοδύναμο. 

 

Στο πεδίο «Ημερομηνία Από – Εώς»  πληκτρολογείτε το χρονικό διάστημα που έχετε καταχωρήσει τις 

κινήσεις σας και επιλέγοντας «Ανάκτηση» εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης οι αντίστοιχες 

κινήσεις. Επιλέγετε αυτήν την οποία επιθυμείτε να καταχωρήσετε. 

Τα πεδία «Ημερομηνία Έκδοσης», « Παραστατικό», «Προμηθευτής», «ΑΦΜ Προμηθευτή», «Αξία χωρίς 

ΦΠΑ», «Αξία με ΦΠΑ», Και «Επιλέξιμη Αξία χωρίς ΦΠΑ» εμφανίζονται προ συμπληρωμένα από την 

υπάρχουσα κίνηση. 

Σε περίπτωση που τα ναύλα του παραστατικού αφορούν ιδιόκτητο επαγγελματικό όχημα της επιχείρησης  

επιλέγετε στο πεδίο «Αρ. Κυκλοφορίας Επαγγ. Οχήματος» τον αριθμό κυκλοφορίας του. Τον οποίο θα 

πρέπει πρώτα να έχετε καταχωρήσει από την επιλογή «Έντυπα\ Λοιπά Έντυπα\ Βοηθητικές Εργασίες\ 

Αρ. Κυκλοφορίας Οχημάτων (Μετ. Ισοδύναμο)». 

Επιλέγετε «Τόπος Αναχώρησης» και «Τόπος Προορισμού» από τη λίστα που σας προτείνετε. ‘Έπειτα 
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συμπληρώνετε όλα τα απαραίτητα πεδία που προβλέπονται για την εκάστοτε εγγραφή σας, όπως «Αριθμό 

Μεταφερόμενων Τμχ/Δεμάτων»,  «Βάρος Τμχ/Δεμάτων», «Βάρος Παλετών», «Όγκος Τμχ/ Δεμάτων» , 

«Όγκος παλετών» , «Βάρος Εμπορευμάτων εκτός Παλετών κλπ.»   

Καταχωρείτε επίσης το υποχρεωτικό πεδίο «Είδος Μεταφερόμενου Φορτίου».  

Στο πεδίο «Αρχείο Παραστατικού» μπορείτε πατώντας την επιλογή «Προσθήκη» να επισυνάψετε το 

αντίστοιχο παραστατικό.  

Τέλος, καταχωρείται την Ημερομηνία και τον τρόπο Εξόφλησης.  Αποθηκεύετε τις καταχωρήσεις σας ή με 

την επιλογή «καταχώρηση» ή πληκτρολογείτε «F12». 

4α. Υποβολή παραστατικών που αφορούν την αίτησης Χρηματοδότησης για το Αντιστάθμισμα 

Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) στην ιστοσελίδα «Μεταφορικό Ισοδύναμο» για Επιχειρήσεις.  

Για να κάνετε υποβολή των παραστατικών που αφορούν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης για το 

Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) των επιχειρήσεων. Μεταφέρεστε στην επιλογή «Έντυπα\ 

Λοιπά Έντυπα\ Υποβολή μέσω Ιnternet\ Μεταφορικό Ισοδύναμο/ Επιχειρήσεις». Αρχικά 

πληκτρολογείτε το διάστημα στο πεδίο «Ημερομηνία Έκδοσης», επιλέγετε από τη λίστα στο πεδίο «Είδος 

Φορολογούμενου», την εταιρεία από τη λίστα εταιρειών και  στην συνέχεια τα παραστατικά που 

επιθυμείτε και τέλος πατάτε την ένδειξη «Αποστολή Παραστατικών». 

 

Πριν την αποστολή πρέπει να έχετε καταχωρήσει τους Κωδικούς πρόσβασης Τaxis του πελάτη σας στην 

επιλογή «Έντυπα\ Δηλώσεις Φ.Π.Α.\ Υποβολή Μέσω Internet\ Κωδικοί Πρόσβασης ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών». 

Έχετε τη δυνατότητα να εγγράψετε την επιχείρηση του πελάτη σας στην ψηφιακή υπηρεσία του 

«Μεταφορικού Ισοδύναμου». Επιλέγοντας την ένδειξη «Εγγραφή», η εφαρμογή σας συνδέει στην 

ψηφιακή υπηρεσία του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» για να εγγράψετε τον πελάτη σας.  
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4β. Είσοδος στην ιστοσελίδα «Μεταφορικό Ισοδύναμο» για πολίτες που αφορά την αίτηση 

Χρηματοδότησης για το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ). 

Για να μπείτε αυτόματα στην ιστοσελίδα «Μεταφορικό Ισοδύναμο» προς πολίτες, που αφορά την υποβολή 

της αίτησης χρηματοδότησης για το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ).  

Μεταφέρεστε στην επιλογή «Έντυπα\ Λοιπά Έντυπα\ Υποβολή μέσω Ιnternet\ Μεταφορικό 

Ισοδύναμο/Ιδιώτες». 

Αρχικά επιλέγετε από τη λίστα στο πεδίο «Είδος Φορολογούμενου», επιλέγετε τον ιδιώτη από τη λίστα 

εταιρειών και  στην συνέχεια πατάτε την ένδειξη «Είσοδος» για να συνδεθείτε στο site «Μεταφορικό 

Ισοδύναμο». 

 

Πριν την αποστολή πρέπει να έχετε καταχωρήσει τους Κωδικούς πρόσβασης Τaxis του πελάτη σας στην 

επιλογή «Έντυπα\ Δηλώσεις Φ.Π.Α.\ Υποβολή Μέσω Internet\ Κωδικοί Πρόσβασης ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών». 

Έχετε τη δυνατότητα να εγγράψετε τον ιδιώτη - πελάτη σας στην ψηφιακή υπηρεσία του «Μεταφορικού 

Ισοδύναμου». Επιλέγοντας την ένδειξη «Εγγραφή», η εφαρμογή σας συνδέει στην ψηφιακή υπηρεσία του 

«Μεταφορικού Ισοδύναμου» για να εγγράψετε τον πελάτη σας.  

 

 

 

 

 

 


