Απαραίτητα δίκαίολογητίκα
Οικονομικά Στοιχεία Επιχείρηςησ (*)








Ζντυπα Ε3 τελευταίασ τριετίασ
Φωτοαντίγραφα βεβαίωςθσ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ/εργαςιϊν και τυχόν
μεταβολϊν, από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. ι κατάςταςθ ενεργϊν δραςτθριοτιτων (ΚΑΔ)
τθσ επιχείρθςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ gsis.gr (πρόςφατθ εκτφπωςθ), βεβαίωςθ
καταχϊριςθσ και μεταβολϊν τθσ επιχείρθςθσ ςτο ΓΕΜΗ
Για εταιρείεσ: Αντίγραφα πλιρουσ ςειράσ καταςτατικοφ και τροποποιιςεων
(ιδιωτικά ςυμφωνθτικά), αναλόγωσ τθσ νομικισ μορφισ: Πρακτικά τελευταίασ
Γενικισ Συνζλευςθσ μετόχων ι εταίρων
Επιχειριςεισ που τθροφν απλογραφικά λογιςτικά Βιβλία (πρ. Β’ Κατθγορίασ
Βιβλίων)
Φωτοαντίγραφα περιοδικϊν δθλϊςεων Φ.Π.Α. τρζχοντοσ ζτουσ και αντίςτοιχθσ
περιόδου προθγοφμενου ζτουσ - κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ και αντίςτοιχο
προςάρτθμα (όπου είναι διακζςιμα)

Επιχειρήςεισ που τηροφν διπλογραφικά λογιςτικά βιβλία (πρ. Γ΄ κατηγορίασ)








Ιςολογιςμοί τριϊν (3) τελευταίων ετϊν, με τα ςχετικά προςαρτιματα,
υπογεγραμμζνοι και από λογιςτι ι δθμοςιευμζνοι ςτο ΓΕΜΗ και αντίςτοιχα
προςαρτιματα
Οριςτικό ιςοηφγιο δευτεροβάκμιων λογαριαςμϊν κλειςμζνθσ χριςθσ (Δεκεμβρίου
ι Ιουνίουκατά περίπτωςθ), υπογεγραμμζνα από λογιςτι ι από το νόμιμο
εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ (πριν το κλείςιμο των αποτελεςματικϊν λογαριαςμϊν)
Ιςοηφγιο δευτεροβάκμιων λογαριαςμϊν τελευταίου μινα και αντίςτοιχο
προθγοφμενου ζτουσ, υπογεγραμμζνα από λογιςτι ι από το νόμιμο εκπρόςωπο
τθσ επιχείρθςθσ
Οικονομικά Στοιχεία Φορζων επιχείρθςθσ / εγγυθτϊν
Ζντυπα Φόρου Ειςοδιματοσ Φυςικϊν Προςϊπων (Ε1) τελευταίασ τριετίασ,
αντίγραφο τελευταίασ διακζςιμθσ επιβεβαιωμζνθσ Πράξθσ διοικθτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου (πρ. εκκακαριςτικά ςθμειϊματα Φυςικϊν Προςϊπων) και
αντίγραφα Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ
Βεβαίωςθ δθλωκείςασ Περιουςιακισ Κατάςταςθσ (Ε9) τελευταίου ζτουσ (*)

Δικαιολογητικά που απαιτοφνται από το πρόγραμμα




Αναλυτικζσ Περιοδικζσ Δθλϊςεισ ΙΚΑ τελευταίου ζτουσ ι Βεβαίωςθ ΙΚΑ περί μθ
απαςχόλθςθσ προςωπικοφ ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του Νόμιμου Εκπροςϊπου ότι θ
επιχείρθςθ δεν απαςχολεί προςωπικό ι (ςε περίπτωςθ υπό-ςφςταςθ ι
νεοςφςτατων επιχειριςεων) Υπεφκυνθ Διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ
επιχείρθςθσ ότι κατά το ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ κα απαςχολιςει λιγότερουσ
από 10 εργαηομζνουσ ςε ΕΜΕ ι θ επιχείρθςθ δε κα απαςχολιςει προςωπικό
Αναλυτικζσ Περιοδικζσ Δθλϊςεισ ΙΚΑ και ζντυπο Ε3 τελευταίου ζτουσ
ςυνεργαηόμενων ι ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων (*)






Επιςτολι περιγραφισ Επιχειρθματικοφ Σχεδίου (BusinessPlan), τυχόν
προςφορζσ/προτιμολόγια για τισ υπό χρθματοδότθςθ δαπάνεσ παγίων ςτοιχείων.
Υπεφκυνθ Διλωςθ επιλεξιμότθτασ και μθ αποκλειςμοφ
Διλωςθ ςχετικά με τθν ιδιότθτα ΜΜΕ
Ερωτθματολόγιο υποψιφιου δανειολιπτθ

