Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που απαιτούνται για την
υποβολή αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α΄)
Α. Οφειλέτης
Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία/ δικαιολογητικά:
1. Πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ,
τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
2. Αναφορά στον κύκλο εργασιών κατά την τελευταία χρήση πριν από την
υποβολή της αίτησης.
3. Αναφορά στις συνολικές υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών.
4. Περιγραφή της δραστηριότητάς, της οικονομικής κατάστασης, των λόγων
της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης.
5. Κατάλογος όλων των πιστωτών με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση,
ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση ), των οφειλομένων ποσών ανά
πιστωτή1 και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή.
6. Πρόταση για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών, η οποία περιέχει κατ’
ελάχιστον το ποσό που δύναται να καταβάλει η επιχείρηση σε μηνιαία ή
ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών της, βάσει των εκτιμώμενων
εσόδων/ εξόδων κατά τις επόμενες τρεις (3) τουλάχιστον χρήσεις.
7. Στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της
επιχείρησης, βάσει του άρθρου 3.
8. Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην
εκτιμώμενη εμπορική αξία τους.
Η αξία των ακινήτων καθορίζεται είτε με βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων,
εφόσον συνυποβάλλεται με την αίτηση είτε με βάση την αξία που
λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
9. Πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή
εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που
είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
10. Πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, ΑΦΜ,
τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

11. Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του
οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν την υποβολή
της αίτησης.
12. Δήλωση για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους
μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή εκτός των τρεχουσών συναλλαγών
της επιχείρησης που έγινε εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών πριν την υποβολή της αίτησης.
13. Στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με
ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012.
14. Πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν
μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα
συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.
15. Κατάλογος συνδεδεμένων προσώπων με τον οφειλέτη, τα οποία αμοίβονται
από αυτόν.
16. Ανάλυση των αμοιβών των συνδεδεμένων προσώπων με τον οφειλέτη, κατά
τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.
17. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε5 ή Φ01.010
ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
18. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3)
των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
19. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων
πέντε (5) φορολογικών ετών.
20. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση
υποβολής της.
21. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό)
του τελευταίου φορολογικού έτους
22. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους
23. Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση
υποβολής της.
24. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, με ημερομηνία έκδοσης εντός των
τελευταίων τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

25. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251)
των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες,
εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.
26. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβαθμίων λογαριασμών του
αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η
υποχρέωση κατάρτισής του.
27. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου
του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες
εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές
κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών
για προσωπικές εταιρείες.
28. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
29. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο.
30. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο
οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.
31. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του
διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες
εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές
κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών
για προσωπικές εταιρείες.
32. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, η οποία

θεωρείται

σημαντική για την επιτυχία της διαδικασίας.

Β. Συνοφειλέτες
Για

την

συνυποβολή

της

αίτησης

απαιτούνται

τα

παρακάτω

στοιχεία/

δικαιολογητικά του συνοφειλέτη:
1. Κατάλογος όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία (επωνυμία,
διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση ), των οφειλομένων
ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών

που ευθύνονται έναντι κάθε

πιστωτή.
2. Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του με αναφορά στην εκτιμώμενη
εμπορική αξία τους.
Η αξία των ακινήτων καθορίζεται είτε με βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων,
εφόσον συνυποβάλλεται με την αίτηση είτε με βάση την αξία που

λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
3. Πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπόν εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή
εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που
είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων.
4. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010
ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
5. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση
υποβολής της.
6. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό)
του τελευταίου φορολογικού έτους.
7. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους
8. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, με ημερομηνία έκδοσης εντός των
τελευταίων τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
9. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251)
των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες,
εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

