∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Α) Φυσικά Πρόσωπα – Υπό ίδρυση επιχειρήσεις – Νεοσύστατες Επιχειρήσεις
(χωρίς κλεισµένη µία πλήρη διαχειριστική χρήση).
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε συµµετέχοντος δικαιούχου και
κάθε µετόχου.
Αντίγραφο του θεωρηµένου Ε1 του πιο πρόσφατου διαχειριστικού έτους που έχει υποβληθεί για κάθε εταίρο/µέτοχο
ξεχωριστά ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου/µετόχου που δεν έχει Ε1, ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής
φορολογικής δήλωσης.
Σε περίπτωση που υπάρχουν συµµετέχοντες µέτοχοι / δικαιούχοι οι οποίοι ασκούν ήδη επιχειρηµατική
δραστηριότητα, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 το Ν.1599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής (µία για κάθε ένα
φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στην πρόταση και ασκεί ήδη επιχειρηµατική δραστηριότητα) όπου θα
αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης (-σεων) που συµµετέχουν (ακόµα και ατοµική επιχείρηση) και τα ποσοστά
συµµετοχής τους. Θα προσκοµίζονται συνηµµένα οι ισολογισµοί, τα Ε3 και Ε7 των επιχειρήσεων αυτών.
Για όπου απαιτείται (νεοσύστατες επιχειρήσεις), καταστατικό σύστασης εταιρείας νοµίµως συντεταγµένο ενώπιον
Συµβολαιογράφου, στο οποίο θα ορίζεται ρητά ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος της εταιρείας ή βεβαίωση έναρξης
δραστηριότητας / εργασιών ή κωδικοποιηµένο καταστατικό ή βεβαίωση εγγραφής σε αρµόδιο επιµελητήριο και
λειτουργίας.
Βεβαίωση χρήσης γης για την προβλεπόµενη θέση εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας εάν έχει εκδοθεί.
Προσφορές / Προτιµολόγια µε αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά µετρική µονάδα
για όλες τις δαπάνες και prospectus για τον εξοπλισµό. Για τις δαπάνες των εγκαταστάσεων, των λοιπών δαπανών
και των πάσης φύσεως κτιριακών εργασιών και ιδιοκατασκευών αρκεί η υποβολή τεκµηριωµένου προϋπολογισµού
και προσφορών ανά περίπτωση. Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να έχουν ληφθεί εντός τριµήνου πριν την
υποβολή της επενδυτικής πρότασης, µε σφραγίδα και υπογραφή του προµηθευτή.
Βεβαιώσεις / τεκµηρίωση για τα προσόντα των υποψήφιων δικαιούχων / υπεύθυνων έργου (αναλυτικό βιογραφικό
σηµείωµα, αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεων επιµόρφωσης, σεµιναρίων, εργασιακής εµπειρίας). Σε περίπτωση
συµµετοχής εταιρειών παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και µέχρι ποσοστού 25% του µετοχικού/ εταιρικού
κεφαλαίου απαιτείται η προσκόµιση καταστατικού, δήλωση συµµετοχής στο εταιρικό σχήµα και συµφωνίας µε όλα
τα στοιχεία του φακέλου της πρότασης.
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του άρθρου 8 το Ν.1599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου σύµφωνα
µε τον κανονισµό του προγράµµατος
Τεκµηρίωση κάλυψης ίδιας συµµετοχής:
Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης, ή φορολογικές δηλώσεις τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης, από
τα οποία να προκύπτει κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια συµµετοχή του προτεινόµενου χρηµατοδοτικού
σχήµατος της επένδυσης, είτε,
Αυξήσεις µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου µε εισφορές µετρητών και αποκλειστικά για το σκοπό της επένδυσης,
βάσει των συστατικών εγγράφων της επιχείρησης και όλων των τροποποιήσεων αυτών, είτε,
Βεβαιώσεις µέσου διαθέσιµου υπολοίπου προσωπικών ή εταιρικών τραπεζικών λογαριασµών για το εξάµηνο, πριν
την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, από τις οποίες να προκύπτει η διαθεσιµότητα τουλάχιστον
του 70% της ίδιας συµµετοχής που αναφέρεται στο χρηµατοδοτικό σχήµα της επενδυτικής πρότασης και βεβαίωση
υπολοίπου των παραπάνω λογαριασµών, την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, µεγαλύτερου ή
ίσου της ίδιας συµµετοχής που αναφέρεται στο χρηµατοδοτικό σχήµα της επενδυτικής πρότασης.
Βεβαιώσεις κατοχής µετοχών, οµολόγων και λοιπών άϋλων τίτλων
Κατοχή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων (όπως προκύπτουν από Ε9)

QMS – ∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 6 – ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 210 6127827 - Email: info@qms.gr
ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2011 VER. 2 - ΣΕΛ. 1/2

Β) Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον µία πλήρη διαχειριστική χρήση:

1

2

3
4

5

6

7

8

9
11

11

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση), 2008, 2009, 2010 (οικονοµικά έτη, 2009,
2010, 2011) για όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει τριετία. Για αυτές που έχουν κλείσει διετία ή ένα πλήρες έτος η
υποχρέωση υποβολής προσαρµόζεται αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάµηνης χρήσης συνίσταται να
υπάρχει σε πίνακα και διαχωρισµός ανά έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων και
αποσβέσεων µε κατάθεση των σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων.
Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας Ε3, Ε5 (ανάλογα µε τη µορφή της επιχείρησης), Φ01
(µόνο για τις Α.Ε) για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση) 2008, 2009, 2010 (οικονοµικά έτη, 2009, 2010, 2011). Για αυτές
που έχουν κλείσει διετία ή ένα πλήρες έτος η υποχρέωση υποβολής προσαρµόζεται αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις
υπερδωδεκάµηνης χρήσης συνίσταται να υπάρχει σε πίνακα και διαχωρισµός ανά έτος των στοιχείων του κύκλου
εργασιών και των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων µε κατάθεση των σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων.
Αντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης µε τις τροποποιήσεις του (για τις ατοµικές επιχειρήσεις µε βιβλία
Β’ και Γ’ κατηγορίας βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος µε τις τροποποιήσεις της). Βεβαίωση έναρξης
δραστηριότητας / εργασιών και βεβαίωση εγγραφής σε αρµόδιο επιµελητήριο, όπου απαιτείται).
Εκκαθαριστικές ΦΠΑ για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση) 2008, 2009, 2010 (οικονοµικά έτη 2009, 2010, 2011) ή
αντίστοιχη προσαρµογή για διετία ή ένα έτος λειτουργίας.
Θεωρηµένες καταστάσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας για το προσωπικό που αναφέρεται στα Έντυπα Ε7.
Οριστική ∆ήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε
εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Έντυπο Ε7 και συνηµµένη αναλυτική κατάσταση), που υποβάλλεται
υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο, για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση), 2008, 2009, 2010 ή αντίστοιχη προσαρµογή
για διετία ή ένα έτος λειτουργίας.
Όπου απαιτείται: ∆ήλωση µεταβολής εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. η οποία θα περιλαµβάνει µόνο την
αντιστοίχιση των παλαιών κωδικών δραστηριότητας µε τους νέους (δηλαδή από Κ.Α.∆. 97 σε Κ.Α.∆. 08) χωρίς να
δηλώνεται σε αυτή καµία άλλη µεταβολή των στοιχείων µητρώου του υπόχρεου.
Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή νόµιµη απαλλαγή εξ’ αυτής. Στην περίπτωση που η άδεια λειτουργίας έχει
λήξει χρονικά, θα προσκοµίζεται βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την
ανανέωσή της.
Στοιχεία των εταίρων / µετόχων του φορέα της επένδυσης (αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, αντίγραφα πτυχίων,
βεβαιώσεων επιµόρφωσης, σεµιναρίων, εργασιακής εµπειρίας)
Σε περίπτωση συµµετοχής εταιρειών παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και µέχρι ποσοστού 25% του µετοχικού/
εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται η προσκόµιση καταστατικού, δήλωση συµµετοχής στο εταιρικό σχήµα και
συµφωνίας µε όλα τα στοιχεία του φακέλου της πρότασης.
Προσφορές / Προτιµολόγια µε αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά µετρική µονάδα.
Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να έχουν ληφθεί εντός τριµήνου πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, µε
σφραγίδα και υπογραφή του προµηθευτή.
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του άρθρου 8 το Ν.1599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου σύµφωνα
µε τον κανονισµό του προγράµµατος
Τεκµηρίωση κάλυψης ίδιας συµµετοχής:
Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης, ή φορολογικές δηλώσεις τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης, από
τα οποία να προκύπτει κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια συµµετοχή του προτεινόµενου χρηµατοδοτικού
σχήµατος της επένδυσης, είτε,
Αυξήσεις µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου µε εισφορές µετρητών και αποκλειστικά για το σκοπό της επένδυσης,
βάσει των συστατικών εγγράφων της επιχείρησης και όλων των τροποποιήσεων αυτών, είτε,
Βεβαιώσεις µέσου διαθέσιµου υπολοίπου προσωπικών ή εταιρικών τραπεζικών λογαριασµών για το εξάµηνο, πριν
την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, από τις οποίες να προκύπτει η διαθεσιµότητα τουλάχιστον
του 70% της ίδιας συµµετοχής που αναφέρεται στο χρηµατοδοτικό σχήµα της επενδυτικής πρότασης και βεβαίωση
υπολοίπου των παραπάνω λογαριασµών, την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, µεγαλύτερου ή
ίσου της ίδιας συµµετοχής που αναφέρεται στο χρηµατοδοτικό σχήµα της επενδυτικής πρότασης.
Βεβαιώσεις κατοχής µετοχών, οµολόγων και λοιπών άϋλων τίτλων
Κατοχή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων (όπως προκύπτουν από Ε9)
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