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Ολνκαηεπώλπκν Πειάηε:
Α.

Ιδηώηεο

1
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Γειηίν Σαπηόηεηαο / Γηαβαηήξην
Σππνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (ΣΤ.Κ.Ο.Π)
«Δ1-Γήιωζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Σειεπηαίνπ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο»
καδί κε εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα
«ΔΝ.Φ.Ι.Α.» εθθαζαξηζηηθό ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο
Βεβαίωζε ξύζκηζεο νθεηιόκελωλ θόξωλ, εθόζνλ ππάξρεη
Σειεπηαίν εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα κηζζνδνζίαο ή απόθνκκα ζύληαμεο
(θαη’ ειάρηζηνλ)

3
4
5
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“”

Ειδικές Περιπηώζεις:
Απνδεηθηηθό Αλεξγίαο, γηα αλέξγνπο
7
«Αίηεζε γηα απνλνκή ζύληαμεο» κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ εθάζηνηε
αζθαιηζηηθνύ θνξέα, γηα πξώελ κηζζωηνύο πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε
ζπληαμηνδόηεζεο.
8
Εηδηθά γηα δαλεηνιήπηεο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο ζην ΙΚΑ
γίλεηαη απνδεθηό κεραλνγξαθεκέλν αληίγξαθν ρωξίο ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή
αζθαιηζηηθνύ θνξέα.
Ιαηξηθέο γλωκαηεύζεηο γηα πειάηεο κε πξνβιήκαηα πγείαο
9
Ιαηξηθέο γλωκαηεύζεηο θαη εηζεγεηηθό ζεκείωκα γηα ζπληαμηνύρνπο ππό
10
αλαλέωζε, ιόγω αλαπεξίαο

B.

Αηνκηθή Δπηρείξεζε ή Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο

“”

Γειηίν Σαπηόηεηαο / Γηαβαηήξην
Σππνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (ΣΤ.Κ.Ο.Π)
«Δ1-Γήιωζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Σειεπηαίνπ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο»
Μεραλνγξαθηθό Γειηίν Οηθνλνκηθώλ ηνηρείωλ Δπηρεηξήζεωλ θαη
4 Δπηηεδεπκαηηώλ (έληππν Δ3) ηξηώλ ηειεπηαίωλ Υξήζεωλ, κε απνηππωκέλν
ηνλ ειεθηξνληθό θωδηθό ηνπ Taxisnet.
Γηαζέζηκεο πεξηνδηθέο δειώζεηο Φ.Π.Α. (Φ2) ηξέρνπζαο Υξήζεο θαη
5 αληίζηνηρεο πξνεγνύκελνπ έηνπο θαζώο θαη Δθθαζαξηζηηθή Γήιωζε
Φ.Π.Α. (Φ1) ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο.
6 «ΔΝ.Φ.Ι.Α.» εθθαζαξηζηηθό ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο
Απνδεηθηηθό Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο θαη βεβαίωζε ξύζκηζεο
7
νθεηιόκελωλ θόξωλ, εθόζνλ ππάξρεη
Απνδεηθηηθό Αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηα θαη βεβαίωζε ξπζκηδόκελωλ
8
εηζθνξώλ, εθόζνλ ππάξρεη
Για γ’ καηηγορίας βιβλία επιπρόζθεηα:
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο δύν (2) ηειεπηαίωλ εηώλ
9
Πξόζθαην ηζνδύγην γεληθνύ θαζνιηθνύ δεπηεξνβάζκηωλ ινγαξηαζκώλ θαη
10
αληίζηνηρν πξνεγνπκέλνπ έηνπο
1
2
3

εκεηώζεηο:
(1) Τα δηθαηοιογεηηθά αθορούλ δαλεηοιήπηες, θσζηθά πρόζωπα ποσ ελέτοληαη ζηης δαλεηαθές ζσκβάζεης
ως πρωηοθεηιέηες, ζσλοθεηιέηες θαη εγγσεηές.

1

(2) Το έλησπο ηες «Τσποποηεκέλες Καηάζηαζες Οηθολοκηθής Πιεροθόρεζες» είλαη δηαζέζηκο ζηελ έδρα
θαη ηο γραθείο αληηπροζώπεσζες ηες Εηαηρείας θαζώς θαη ζηελ επίζεκε ηζηοζειίδα ηες:
www.eurobankfactors.gr
(3) Αληίγραθο ηοσ παρόληος εληύποσ, ζσκπιερωκέλο θαη σπογεγρακκέλο παραδίδεηαη ζηολ πειάηε

Η εθ κέξνπο ζαο ππνβνιή ηωλ ωο άλω ζηνηρείωλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ Εηαηξεία, ε νπνία ζαο
πξνζθάιεζε πξνο ηνύην, ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ πξνο απηήλ παξνρή ηεο ζπγθαηάζεζήο ζαο θαη ηεο
εμνπζηνδόηεζεο αθελόο λα εμαθξηβώζεη ηελ αθξίβεηα θαη πιεξόηεηα απηώλ θαη αθεηέξνπ λα
αλαδεηήζεη δεδνκέλα γηα ηελ πεξηνπζηαθή ζαο θαηάζηαζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ζαο ζε
ζρεηηθά αξρεία
Σε νπνηαδήπνηε πεξίπηωζε κεηαβνιήο θάπνηνπ από απηά, πξέπεη λα ην γλωζηνπνηήζεηε εγγξάθωο ζε
όιεο ηηο ηξάπεδεο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεζζε, εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ ην αξγόηεξν.

Υπογραθή Πειάηε

Παρειήθζε
Γηα ηελ Eurobank Factors Α.Ε.Π.Ε.Α.

Τρ
Ηκεξνκελία Παξαιαβήο:
Σθξαγίδα / Υπνγξαθή:
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