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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

 

1.  ∆ΙΚΑΙOΛOΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤOΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤOΠOΙΗΣΗ  ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΒOΛΗΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤOΧΗΣ  

                     

Α.  Πρoκειµένoυ για Α.Ε 

• Απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων για την αύξηση του µετoχικoύ 

κεφαλαίoυ µε καταβολή µετρητών ή κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών   

ειδικά για τους σκοπούς της επένδυσης. 

• Απόφαση τoυ ∆.Σ για την πιστoπoίηση της καταβoλής τoυ ως άνω 

µετoχικoύ κεφαλαίoυ και τo σχετικό Φ.Ε.Κ. δηµoσίευσής τoυ ή 

βεβαίωση καταχώρησης στο ΜΑΕ εάν δεν έχει µέχρι την ηµεροµηνία 

του ελέγχου δηµοσιευθεί. 

• Απόφαση του ∆.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού ως προς 

την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και αντίγραφο του καταστατικού 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των τροποιήσεων έως και την 

ηµεροµηνία του ελέγχου. 

• Αντίγραφo αναλυτικoύ καθoλικoύ λoγαριασµoύ τoυ κεφαλαίoυ από τα 

βιβλία Γ' κατηγoρίας, όπου να φαίνονται οι σχετικές εγγραφές 

αύξησης.  

 

Β.  Πρoκειµένoυ για Ε.Π.Ε 

• Απόφαση Γ.Σ. Εταίρων για την αύξηση του µετoχικoύ κεφαλαίoυ µε 

καταβολή µετρητών ή καφαλαιοποίηση αποθεµατικών ειδικά για τους 

σκοπούς της επένδυσης. 

• ∆ηµοσίευση της σχετικής τροποποίησης του ιδιωτικού συµφωνητικού 

σύστασης σε Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση της εφορίας για τη δήλωση της 

σχετικής καταβολής κεφαλαίου και του αναλογούντος φόρου σε 

περίπτωση που µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου δεν έχει 

δηµοσιευθεί. 
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• Παραστατικά τραπεζών (καταθετήρια) για την εν’ λόγω καταβολή του 

εταιρικού κεφαλαίου. 

• Αντίγραφα συστατικών εγγράφων συµπεριλαµβανοµένων όλων των 

τροποιήσεων έως και την ηµεροµηνία του ελέγχου. 

• Αντίγραφο αναλυτικού καθολικού λογαριασµού του κεφαλαίου στην 

περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας όπου να φαίνονται οι 

σχετικές εγγραφές αύξησης.και αντίγραφo των σχετικών σελίδων τoυ 

Βιβλίoυ Εσόδων - Εξόδων στην περίπτωση τήρησης Βιβλίων Β' 

κατηγoρίας. 

 

Γ.  Πρoκειµένoυ για O.Ε και Ε.Ε. 

• Απόφαση αρµοδίου οργάνου για την τροποποίηση της σύστασης µε 

αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου σε µετρητά ειδικά για τους σκοπούς 

της επένδυσης.  

• Παραστατικά τραπεζών (καταθετήρια) για την εν’ λόγω καταβολή του 

εταιρικού κεφαλαίου. 

• Βεβαίωση καταχώρισης της συστατικής πράξης της O.Ε. ή Ε.Ε και 

τυχόν τρoπoπoιήσεων αυτής, στo Βιβλίo Εταιριών τoυ Πρωτoδικείoυ 

της oικείας Νoµαρχίας. 

• Αντίγραφo αναλυτικoύ καθoλικoύ τoυ λoγαριασµoύ τoυ κεφαλαίoυ 

στην περίπτωση τήρησης Βιβλίων Γ' κατηγoρίας και αντίγραφo των 

σχετικών σελίδων τoυ Βιβλίoυ Εσόδων - Εξόδων στην περίπτωση 

τήρησης Βιβλίων Β' κατηγoρίας. 

 

∆. Φορολογηθέντα Αποθεµατικά (για τις εταιρίες που τηρούν Βιβλία Γ΄ 

κατηγορίας) 

Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεµατικά προβλέπονται στην εγκριτική 

απόφαση ως τρόπος κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, προσκοµίζεται η 

απόφαση του αρµόδιου οργάνου  της εταιρίας µε την οποία αποφασίσθηκε η 

δέσµευση των αποθεµατικών  για την επένδυση  επί µία τριετία (3ετία) από  την 

ολοκλήρωσή της. 
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Επίσης απαιτείται αντίγραφο αναλυτικού καθολικού του οικείου λογαριασµού 

του ή των αποθεµατικών που χρησιµοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό όπου να 

φαίνονται οι σχετικές εγγραφές   ή οι ισολογισµοί των σχετικών χρήσεων. 

2. ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

• Πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας περί 

µη πτωχεύσεως ή µη θέσης αυτής σε εκκαθάριση. 

• Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας περί µη περαιτέρω 

τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρίας ( σε σχέση  µε τα 

προσκοµισθέντα κατά την υποβολή της πρότασης αντίστοιχα 

δικαιολογητικά ). 

• Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας ότι η 

δηµόσια επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί και πρόσφατο πρακτικό 

του αρµόδιου οργάνου της εταιρίας/ατοµικής επιχείρησης για τον 

ορισµό εκπροσώπου για την είσπραξη της δηµόσιας επιχορήγησης ή 

(εφόσον η δηµόσια επιχορήγηση έχει εκχωρηθεί) σύµβαση 

εκχώρησης και εξουσιοδότηση του πιστωτικού ιδρύµατος για την 

είσπραξη της δηµόσιας επιχορήγησης. 

• Φορολογική ενηµερότητα εις διπλούν. 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα, εις διπλούν . 

 

 


