ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ LEASING
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
Α/Α
1.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις που αφορούν στην καταβολή της Ίδιας
Συμμετοχής με αύξηση κεφαλαίου / ΦΕΚ Δημοσίευσης (προκαταβολή)/ Κωδικοποιημένο Καταστατικό

2.

Βεβαίωση της Αρμόδιας Υπηρεσίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού και περί μη λύσης (για όλες τις
περιπτώσεις πλην Α.Ε.)

3.

Πιστοποιητικά περί:
Μη πτώχευσης και Μη αίτησης για πτώχευση
Μη θέσης σε εκκαθάριση ή λύση
Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό
Μη παύσης δραστηριοτήτων
Καθώς και πιστοποιητικά από τα οποία να φαίνεται ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον της εταιρείας
Διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
Εκκαθάριση,
Αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
Περί μη συνδιαλλαγής
ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις.

4.

Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο σε δύο (2) αντίγραφα

5.

Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο σε δύο (2) αντίγραφα

6.

Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (Άρθρο 6, παρ. 3 του ΚΦΑΣ Ν.4093/2012), συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΝΙΚΗΣ 5-7, 10180, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 090166291
ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:
Λήψη επιχορήγησης βάσει της υπ.αρ. ..…./ΥΠΕ/../…../Ε/Ν.3299/2004/xx-xx-20xx
ή ……/ΥΠΕ/6/…. /../Ν.3908/2011/xx-xx-20xx Απόφασης Υπαγωγής/Ολοκλήρωσης και Πιστοποίησης Έναρξης
Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδυτικού Σχεδίου (συμπληρώνεται αναλόγως με την περίπτωση)
ΠΟΣΟ: (συμπληρώνεται το ποσό της εγκεκριμένης επιχορήγησης)

7.

Αθεώρητη απόδειξη είσπραξης με σφραγίδα της εταιρείας και ταυτότητα εκπροσώπου κατά την παραλαβή της
επιταγής
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8.

- Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι Ανώνυμη Εταιρεία/ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης:
Πρακτικό Δ.Σ (Α.Ε.)/ Πρακτικό Γ.Σ. (ΕΠΕ) που δηλώνεται ότι η επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί σε Τράπεζα
- Εάν ο φορέας της επένδυσης ανήκει στις Λοιπές περιπτώσεις:
Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/ δημόσια
υπηρεσία, όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση

9.

ΦΕΚ εκπροσώπησης ή πρόσφατο πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας για το άτομο που
εξουσιοδοτείται να παραλάβει την επιταγή

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
Α/Α
1.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις που αφορούν στην καταβολή της Ίδιας
Συμμετοχής με αύξηση κεφαλαίου / ΦΕΚ Δημοσίευσης (προκαταβολή) / Κωδικοποιημένο Καταστατικό

2.

Βεβαίωση της Αρμόδιας Υπηρεσίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού

3.

Πιστοποιητικά περί:
Μη πτώχευσης
Μη αίτησης για πτώχευση
Μη θέσης σε εκκαθάριση ή λύση
Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό
Μη παύσης δραστηριοτήτων
Καθώς και πιστοποιητικά από τα οποία να φαίνεται ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον της εταιρείας
Διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
Εκκαθάριση,
Αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
Περί μη συνδιαλλαγής
ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις.

4.

Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο σε δύο (2) αντίγραφα

5.

Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο σε δύο (2) αντίγραφα

6.

Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (Άρθρο 6, παρ. 3 του ΚΦΑΣ Ν.4093/2012), συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΝΙΚΗΣ 5-7, 10180, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 090166291
ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:
Λήψη επιχορήγησης βάσει της υπ.αρ. ..…./ΥΠΕ/../…../Ε/Ν.3299/2004/xx-xx-20xx
ή ……/ΥΠΕ/6/…. /../Ν.3908/2011/xx-xx-20xx Απόφασης Υπαγωγής/Ολοκλήρωσης και Πιστοποίησης Έναρξης
Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδυτικού Σχεδίου (συμπληρώνεται αναλόγως με την περίπτωση)
ΠΟΣΟ: (συμπληρώνεται το ποσό της εγκεκριμένης επιχορήγησης)

7.

Εξουσιοδότηση από την Τράπεζα για την παραλαβή της επιταγής

8.

Αθεώρητη απόδειξη είσπραξης της επιταγής από την Τράπεζα
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