“Pan-European Guarantee Fund”
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ι. ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Παρέχονται από την Τράπεζα)
Αίτηση Χρηματοδότησης
Προσυμβατική Ενημέρωση
Έντυπο περιγραφής του Επενδυτικού/Επιχειρηματικού Σχεδίου (Συνοπτικό Business Plan)
Δήλωση στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ
Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη Σώρευση Ενίσχυσης
Υπεύθυνη Δήλωση Ένταξης στο Πρόγραμμα
Υπεύθυνη Δήλωση Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Ευθύνης (μόνο για Νομικά Πρόσωπα)
ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
•

Αντίγραφο Ε3 των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων
Χρήσεων
(εφόσον δεν είναι κλεισμένη η οικονομική χρήση 2021,
υποβάλλονται οι σχετικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ)

•

Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ τρέχουσας περιόδου και
αντίστοιχες προηγούμενου έτους

•

Αντίγραφο Ε1 της τελευταίας Φορολογικής
Δήλωσης (μόνο για ατομικές επιχειρήσεις).

•

ΕΝΦΙΑ για Νομικά Πρόσωπα

•

Αποδεικτικά Τεκμηρίωσης Απασχόλησης (σε Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας), για τα έτη 2018, 2019 και 2020, με
σφραγίδα και υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων της
Επιχείρησης ή του Λογιστή → για την τεκμηρίωση του κριτηρίου
επιλεξιμότητας της Μικρομεσαίας Επιχείρησης.

•

Ισολογισμοί των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων
χρήσεων με ανάλυση των αποτελεσμάτων και με το
αντίστοιχο προσάρτημα
(με σφραγίδα και υπογραφή των εκπροσώπων της
επιχείρησης).

•

Δευτεροβάθμιο Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού
Δεκεμβρίου 2021
εφόσον δεν είναι κλεισμένη η οικονομική χρήση 2021 (με
παρουσίαση των στοιχείων απογραφής, κίνησης περιόδου,
κίνησης μηνός και υπολοίπων)

•

Δευτεροβάθμιο Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού τρέχουσας
περιόδου και αντίστοιχο προηγούμενου έτους (με
παρουσίαση των στοιχείων απογραφής, κίνησης περιόδου,
κίνησης μηνός και υπολοίπων)

•

ΕΝΦΙΑ για Νομικά Πρόσωπα

•

Αποδεικτικά Τεκμηρίωσης Απασχόλησης (σε Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας), για τα έτη 2018, 2019 και 2020, με σφραγίδα
και υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων της Επιχείρησης ή του
Λογιστή → για την τεκμηρίωση του κριτηρίου επιλεξιμότητας της
Μικρομεσαίας Επιχείρησης).

III. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ή ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Εκκαθαριστικό Σημείωμα δύο τελευταίων ετών ή αντίγραφο φορολογικής Δήλωσης (Ε1), για κάθε εταίρο/ βασικό μέτοχο ή
Εγγυητή
Αντίγραφο ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο/βασικό μέτοχο ή Εγγυητή
ΙV. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ασφαλιστική Ενημερότητα επιχείρησης για τις εισφορές προς τους εργαζομένους (ακόμη και για αναπόγραφες
επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό).
Ασφαλιστική Ενημερότητα για τις ατομικές εισφορές, ως ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.
Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης από TAXISNET, με αποτύπωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ) και
των μεταβολών σε επίπεδο έδρας κι εγκαταστάσεων
Φορολογική Ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση)
•

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο για την 31.12.2019 (για επιχειρήσεις που
έχουν ιδρυθεί μετά την 31.12.2019, προσκομίζεται Ενιαίο Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Δικαστικής Φερεγγυότητας
πρόσφατης έκδοσης).
•
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί κήρυξης ή μη πτώχευσης για επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας ή
σύστασης πριν το 2001
Σε περίπτωση εγγραφής προσημείωσης ακινήτου, σε συνεργασία με το Κατάστημα συνεργασίας προσκομίζονται τα
δικαιολογητικά του ακινήτου.
Οι χρηματοδοτήσεις επωφελούνται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού
Ταμείου Εγγυήσεων (“EGF”), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την
οικονομική στήριξη των Κρατών Μελών που συνεισφέρουν στο EGF.

