
 

Δικαιολογητικά Κώδικα Δεοντολογίας  

 

 

ΕΘΝΙΚΗ LEASING AE 

Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Οικονομικής Κατάστασης/ Πληροφόρησης/  Δικαιολογητικών 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

Ακολουθεί αναφορά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σχετικά με την αξιολόγηση του αιτήματός σας 

στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας  του Ν. 4224/2013, όπως ισχύει. Ενδέχεται, σε μεταγενέστερο 

στάδιο, να σας ζητηθούν και συμπληρωματικά δικαιολογητικά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των 

οφειλών σας. Παρακαλούμε για την προσκόμιση των κάτωθι αναφερόμενων δικαιολογητικών και από 

τυχόν συνοφειλέτες ή/και εγγυητές Νομικά Πρόσωπα   

Δικαιολογητικά Νομικού Προσώπου που τηρεί Βιβλία Β’ ή Γ’ Κατηγορίας 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ *  
*(ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία εφόσον κριθεί 

αναγκαίο)  

ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Νομικά Πρόσωπα 

που τηρούν βιβλία 

Β΄ Κατηγορίας 

(απλογραφικά) 

Νομικά 

Πρόσωπα που 

τηρούν βιβλία Γ’ 

κατηγορίας 

(διπλογραφικά) 
1 Ισοζύγια υπογεγραμμένα από λογιστή    Τρέχουσα χρήση     
2 Ισοζύγια προηγούμενου έτους που αναφέρονται στην 

αντίστοιχη τρέχουσα χρήση υπογεγραμμένα από 

λογιστή    

Αντίστοιχη 

τρέχουσα χρήση 

προηγούμενου 

έτους 

   

3 Ισολογισμός  Τρία  τελευταία 

οικονομικά έτη 
   

4 Εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών προς τη Διοίκηση της 

εταιρίας  

Τρία  τελευταία 

οικονομικά έτη 
   

5  Σημειώσεις του Ελεγκτή επί των οικονομικών 

καταστάσεων (προσαρτήματα)  

Τρία  τελευταία 

οικονομικά έτη 
   

6 Ανάλυση συνεργασίας με άλλες εταιρείες leasing / 

Τράπεζες 

Τρέχουσα      

7 Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α Τρέχοντος έτους 

και προηγούμενου 

έτους 

    

8 Αντίγραφα κατατεθειμένων φορολογικών δηλώσεων 

Ε3  

Τελευταία  τριετία      

9 Αντίγραφα κατατεθειμένων φορολογικών δηλώσεων 

Ε3 συγγενικών επιχειρήσεων  

Τελευταία  τριετία     

10 Αντίγραφα κατατεθειμένων δηλώσεων  Φορολογίας 

Εισοδήματος  Ε1 (φορέων & όλων των ενεχομένων) 

Τελευταίου έτους     

11 Αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης Ε9 οφειλετών και 

όλων των ενεχομένων (συνοφειλετών και εγγυητών ) 

Τελευταίο   √

12 Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ  Τελευταίο     

13 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας και 

Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση ρύθμισης 

οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω 

ρύθμισης)  

     

14 Δήλωση συναίνεσης (i) να υποβληθεί η επιχείρηση σε 

έλεγχο της οικονομικής της κατάστασης από 

ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή, στην περίπτωση που το 

ίδρυμα το θεωρήσει αναγκαίο και (ii) να επιδιωχθεί 

κοινό σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών του από 

ιδρύματα κοινούς πιστωτές 

     

 


