Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.

Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) στην οποία θα
εμφανίζεται η Ημερομηνία Έναρξης, οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) καθώς και τα Αναλυτικά Στοιχεία
Εγκαταστάσεων Εσωτερικού για έδρα/υποκαταστήματα εντός Περιφέρειας Αττικής (με εμφανή την ημερομηνία
εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημ/νία δημοσίευσης της πρόσκλησης).

2.

1) Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (ετήσιος πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν
τροποποιήσεων αυτών) για το 2019
2) Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο
εκπρόσωπο ή/και τον λογιστή της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος
με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε για το 2019
Ή εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε τις ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) της επιχείρησης για το 2019, όπως
υπολογίζεται από το πρόγραμμα του λογιστή σας
Οικονομικά στοιχεία ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων
Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων:

3.

•

Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (ηλεκτρονική
υποβολή) για το 2019
Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων:

4.

•

Ισολογισμός-αποτελέσματα χρήσης (υπογεγραμμένα/σφραγισμένα από λογιστή ή/και Νομ. Εκπρόσωπο)
για το 2019

•

Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (ηλεκτρονική
υποβολή) για το 2019

Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (έντυπο Φ2 με αριθμό δήλωσης του 2019 και του 2020)
Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων:
Το έντυπο της δήλωσης για το τρίμηνο Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)
Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων:
Τα έντυπα των δηλώσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)
Εάν η επιχείρησή σας δεν υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ θα θέλαμε να μας στείλετε εναλλακτικά τα έσοδα της
επιχείρησης για το Β' Τρίμηνο 2019 και Β' Τρίμηνο 2020 (Είτε από υπολογισμό του λογιστή σας, είτε να μας στείλετε
αντίγραφο του βιβλίου εσόδων σας για τα 2 τρίμηνα ώστε να υπολογιστούν από εμάς)

