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Kinnitatud 
rahandusministri 
8. märtsi 2004. a. 
määrusega nr. 29  

“Struktuuritoetuse kasutamise  
finantsaruannete esitamise kord” 

(rahandusministri   19.10.2005. a.  
määruse nr. 70 lisa 1 sõnastuses) 

 
Lisa 2 – vorm SK20 

 
Makseasutus 
Rahandusministeerium 
 
 
           Meie  ________________________ 
        
 
 
 

MAKSETAOTLUS ja KULUARUANNE 

 

MAKSETAOTLUS 
Mina, allakirjutanu ____________________________________________________, 
     (nimi) 

esindades rakendusüksust ________________________________________________ 
      (asutuse nimi)  

kinnitan käesolevaga, et kõik lisatud kuluaruandes näidatud kulud on abikõlblikud, 
sisaldades struktuuritoetust ja avaliku ning erasektori omafinantseeringut. 
Struktuuritoetuse väljamaksed on tehtud pärast ________1 mahus_________eesti 
krooni. 
 
Lisatud meetmete ja projektide kaupa liigendatud kuluaruanne kajastab kulusid, mis 
on tehtud kuni __________________2, ning on käesoleva maksetaotluse lahutamatu 
osa. 
 
Kinnitan, et kuluaruandes toodud projektide rakendamine toimub vastavuses ühtse 
programmdokumendi 2004-2006/ Euroopa Ühenduse algatuse Equal vahendite 
kasutamise programmi, programmitäiendi/ Equali programmitäiendi ja 
struktuurifondide rakendamist reguleerivate õigusaktidega. Samuti kinnitan, et 
tegevused projektide raames edenevad vastavalt otsuses sätestatud eesmärkidele ja 
Euroopa Nõukogu määruses nr 1260/1999 sätestatule ning: 

1) vastavalt asutamislepingu sätetele, selle alusel vastuvõetud õigusaktidele ning 
ühenduse poliitikale, sealhulgas konkurentsieeskirjadele ning riigihankelepingute 
sõlmimise, keskkonnakaitse, meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamise ja nende 
võrdõiguslikkuse edendamise eeskirjadele (määruse artikkel 12); 

2) abi suhtes kohaldatakse haldus- ja kontrollimenetlusi, et vältida ja avastada 
eeskirjade eiramist ning nõuda tagasi kõik alusetult makstud summad (määruse nr 
1260/1999 artiklid 38 ja 39). �

                                                           
1 Abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev 
2 Märkida aruande esitamise tähtpäevale eelneva kvartali lõpu seis (või vastavalt makseasutuse 
juhistele) 
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Kulusid tõendavad dokumendid on kättesaadavad vähemalt 2015. aasta lõpuni. 

Samuti tõendan, et: 

1) kuluaruanne on täpne ja selle aluseks on kontrollitavatel tõendavatel dokumentidel 
põhinev arvestussüsteem; 

2) kuluaruandes ja maksetaotluses on arvesse võetud kohaseid tehtud tagasimakseid, 
abi alusel finantseeritud projektidest saadud tulu ja intressitulu; 

3) nende aluseks olevate tehingute andmed on võimaluse korral salvestatud 
arvutifailidesse ja on makseasutusele nõudmise korral kättesaadavad. 

 

 
 
 
 
 
 
Rakendusüksus juht või tema poolt volitatud isik  ______________________________
                               (nimi / ametikoht / allkiri)         Pitsat 
 
Koopia:  
Rakendusasutus3 
                
 
 

 

 

Lisad:  

Kuluaruanne nr ______      _ eks _ lehel; 
Lisa tagasimaksete kohta     _ eks _ lehel; 
Aruanne teostatud abikõlblike väljamaksete kohta   _eks _ lehel. 

 

 

 

Koostaja nimi, telefon, e-post 
 
 
 

                                                           
3 Equali puhul vormilt kustutada 


