
Lista dokumentów do wniosku

1 Wniosek o Udzielenie jednostkowej Pożyczki Płynnościowej

1.1. Załącznik_01-Wniosek Pożyczka Płynnościowa

1.2. Załącznik_02_Oświadczenie majątkowe 

1.3. Załącznik_03-Zestawienie-otrzymanej-pomocy-de-minimis

1.4. Zalacznik_04-Formularz_inf_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

2 Dokumenty założycielskie Wnioskodawcy

2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej

2.2. Umowa spółki - jeśli dotyczy

3 Dokumentacja finansowa Przedsiębiorcy

3.1. Deklaracje - zeznania podatkowe (podatek dochodowy – CIT/PIT) za ostatnie 2 lata (2018 i

2019)

3.2. Zaświadczenie o zatrudnieniu - jeśli dotyczy

4 Dodatkowa dokumentacja:

4.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy  - jeśli dotyczy

4.2. Zezwolenia w przypadku działalności wymagających pozwoleń/koncesji - jeśli dotyczy

4.3. Uchwała wspólników/ zgromadzenia wspólników dot. Zgody na zaciągniecie zobowiązań i

obciązenia majątku przez Zarr S.A.- jeśli dotyczy

4.4. Oświadczenie potwierdzające brak zaległości w uiszczaniu składek ZUS na dzień 31.12.2019

oraz potwierdzenie zapłacenia składki za okres 3 ostatnich miesięcy

4.5. Oświadczenie potwierdzające brak zaległości w uiszczaniu składek Urząd Skarbowy na dzień

31.12.2019 oraz potwierdzenie zapłacenia podatku za okres 3 ostatnich miesięcy

4.6. Zaświadczenia/Oświdczeni o przyznanej pomocy de minimis z instytucji wskazanych w bazie 

SUDOP w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis

4.7. Umowa najmu lokalu (nieruchomości) w której prowadzona jest lub będzie działalność  - jeśli 

dotyczy

4.8. Tabela amortyzacji środków trwałych;

4.9  Umowy kredytowe, pożyczek, leasing – wraz z harmonogramem spłat

    *  inne wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowej weryfijkacji Wniosku

5 Dokumentacja wymagana w przypadku dodatkowego zabezpieczenia:

5.1. Dokument potwierdzający numer księgi wieczystej - jeśli dotyczy

5.2. Dokument potwierdzający nabycie nieruchomości - jeśli dotyczy

5.3. Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od zakupu/nabycia/darowizny, spadku - jeśli 

dotyczy

DOKUMENTACJA dla pożyczki płynnościowej



5.4. Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości wraz z decyzją o wymiarze 

podatku od nieruchomości- jeśli dotyczy 

5.5. Kopia polisy ubezpieczeniowej - jeśli dotyczy

5.6. Operat szacunkowy nieruchomości rzeczoznawcy majątkowego- jeśli dotyczy

5.7. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej OC/AC - jeśli 

dotyczy






