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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΣΟΝ  

ΔΞΩΓΙΚΑΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΗ ΟΦΔΙΛΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

Με ηελ αίηεζε ζπλππνβάιινληαη ππνρξεωηηθά ηα αθόινπζα έγγξαθα θαη ζηνηρεία: 

 1. Καηάινγνο όιωλ ηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηνπ νθεηιέηε κε αλαθνξά ζηελ εθηηκώκελε εκπνξηθή αμία ηνπο, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζζεί ε αμία ξεπζηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. 

 2. Πιήξεο πεξηγξαθή ηωλ βαξώλ θαη ινηπώλ εμαζθαιίζεωλ (είδνο βάξνπο ή εμαζθάιηζεο, πηζηωηήο, αζθαιηδόκελν πνζό, ζεηξά, δεκόζην 

βηβιίν) πνπ είλαη εγγεγξακκέλα επί ηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηνπ νθεηιέηε. 

 3. Πιήξε ζηνηρεία γηα θάζε ζπλνθεηιέηε (επωλπκία, πιήξε δηεύζπλζε, Α.Φ.Μ., ηειέθωλν, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε). 

 4. Δήιωζε γηα θάζε κεηαβίβαζε ή επηβάξπλζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηνπ νθεηιέηε πνπ έγηλε εληόο ηωλ ηειεπηαίωλ πέληε (5) εηώλ πξηλ 

από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη γηα θάζε θαηαβνιή κεξίζκαηνο από ηνλ νθεηιέηε πξνο ηνπο κεηόρνπο ή εηαίξνπο ή άιιε ζπλαιιαγή, 

εθηόο ηωλ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ έγηλε εληόο ηωλ ηειεπηαίωλ 24 κελώλ πξηλ από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

 5. Σηνηρεία θάζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ζπλδεδεκέλνπ κε ηνλ νθεηιέηε κε εκεξνκελία ζύζηαζεο κεηαγελέζηεξε ηεο 1εο Ιαλνπαξίνπ 2012, 

θαζώο θαη πιήξε ζηνηρεία αθηλήηωλ ή άιιωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ πνπ ηπρόλ κεηαβηβάζηεθαλ από ηνλ νθεηιέηε ή ηνπο ζπλνθεηιέηεο 

ζε πξόζωπα ζπλδεδεκέλα κε ηνλ νθεηιέηε κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012. 

 6. Καηάινγνο ηωλ πξνζώπωλ πνπ ακείβνληαη από ηνλ νθεηιέηε θαη ηα νπνία απνηεινύλ ζπλδεδεκέλα πξόζωπα κε απηόλ, θαζώο θαη 

αλάιπζε ηωλ ακνηβώλ απηώλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 24 κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

 7. Δήιωζε εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπωλ (E.1) ή δήιωζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ (Ν ή 

Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) ηωλ ηειεπηαίωλ πέληε (5) θνξνινγηθώλ εηώλ. 

 8. Καηάζηαζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (Ε.3) ηωλ ηειεπηαίωλ πέληε (5) θνξνινγηθώλ εηώλ. 

 9. Σπγθεληξωηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηώλ θαη πξνκεζεπηώλ ηωλ ηειεπηαίωλ πέληε (5) θνξνινγηθώλ εηώλ. 
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 10. Δειώζεηο ζηνηρείωλ αθηλήηωλ (Ε.9), εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζρεηηθή ππνρξέωζε ππνβνιήο. 

 11. Πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο (εθθαζαξηζηηθό) ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. 

 12. Πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ Εληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήηωλ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. 

 13. Τειεπηαία πεξηνδηθή δήιωζε ΦΠΑ (Φ2), εθόζνλ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέωζε ππνβνιήο ηεο. 

 14. Καηαζηάζεηο βεβαηωκέλωλ νθεηιώλ πξνο ηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε θαη πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, νη νπνίεο πξέπεη λα 

έρνπλ εθδνζεί εληόο ηωλ ηειεπηαίωλ ηξηώλ (3) κελώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

 15. Χξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 4308/2014 (Α΄ 251) ηωλ ηειεπηαίωλ πέληε (5) πεξηόδωλ, νη νπνίεο πξέπεη λα 

είλαη δεκνζηεπκέλεο, εθόζνλ πξνβιέπεηαη αληίζηνηρε ππνρξέωζε. 

 16. Πξνζωξηλό ηζνδύγην ηειεπηαίνπ κελόο ηεηαξηνβάζκηωλ ινγαξηαζκώλ ηνπ αλαιπηηθνύ θαζνιηθνύ ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, εθόζνλ 

πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζή ηνπ. 

 17. Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ γεληθήο ρξήζεο ηνπ νθεηιέηε ή ηνπ πξόεδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ δηεπζύλνληνο 

ζπκβνύινπ γηα αλώλπκεο εηαηξείεο, ηνπ δηαρεηξηζηή γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη ηδηωηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, ηωλ 

νκόξξπζκωλ εηαίξωλ θαη ηωλ δηαρεηξηζηώλ γηα πξνζωπηθέο εηαηξείεο. 

 18. Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε πηώρεπζεο από ην αξκόδην Πξωηνδηθείν. 

 19. Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο πηώρεπζεο από ην αξκόδην Πξωηνδηθείν. 

 20. Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε ιύζεο ηεο εηαηξείαο από ην Γ.Ε.ΜΗ., εθόζνλ ν νθεηιέηεο είλαη λνκηθό πξόζωπν. 

 21. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νθεηιέηε ή ηνπ πξόεδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ δηεπζύλνληνο ζπκβνύινπ 

γηα αλώλπκεο εηαηξείεο, ηνπ δηαρεηξηζηή γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη ηδηωηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, ηωλ νκόξξπζκωλ 

εηαίξωλ θαη ηωλ δηαρεηξηζηώλ γηα πξνζωπηθέο εηαηξείεο. 

 

 


