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Põllumajandusministri 3. juuni 2005. a määruse nr 63
““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu
struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne
programmdokument 2004–2006” meetme 3.8 “Nõuande-
ja teabeleviteenuste toetamine” tingimused”

lisa 9

(põllumajandusministri 1. märtsi 2006. a määruse nr 30
sõnastuses)

NÕUANDEKESKUSE STARDITOETUSE VÄLJAMAKSE TAOTLUS

Kuludeklaratsioon nr _______ 1 nõuandekeskuse starditoetuse kulutuste kohta

Vorm RV.F107B

Taotleja nimi

Taotleja registrikood

Taotluse viitenumber 2

Kapitalirendile andja ärinimi 3

Kapitalirendile andja äriregistrikood
3

Teatan, et esitan käesoleva taotluse kohta ________________4 kuludeklaratsiooni, mille kohaselt olen ellu viinud projekti summas ________________5

krooni ning sellega ellu viinud kavandatud projekti 6:

lõplikult

osaliselt.

Kuludeklaratsioonile lisan järgmised projekti elluviimist tõendavad dokumendid.

Dokumendi nimetus
Jrk.nr Dokumentide arv Dokumendi number

Arve või arve-saateleht (kapitalirendi korral
kapitalirendile andjale väljastatud arve või arve-
saateleht)

1

Maksekorraldus või pangaväljavõte
müüjale/töötajale tasumise kohta

2

Tehtud tööde akt 7 3

Kapitalirendi leping koos maksegraafikuga 3 4

Palgaleht 8 5

Tööajatabel 8 6

Tööleping 8 7

Kinnitan, et kuludeklaratsioonile lisatud projekti elluviimist tõendavatel dokumentidel olevad andmed on õiged.

______________________________

(allkiri)

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi

(kuupäev)

Täidab AMET
Märkused ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Dokumentide olemasolu kontrollinud:
Nimi ja allkiri _________________________________________



Kuupäev _________________________

_____________________

1 Täidab Amet.

2 Kuludeklaratsioonile märgitakse kinnituskirjas näidatud taotluse viitenumber.

3 Täidetakse juhul, kui projekti finantseeritakse liisingfirma kaudu.

4 Sellele reale märgitakse, mitmes taotluse kohta esitatud kuludeklaratsioon on käesolev kuludeklaratsioon (dokumente on võimalik esitada
maksimaalselt kahes osas taotluse kohta).

4 Märgitakse käesoleva kuludeklaratsiooniga esitatud maksenõude summa.

5 Sellele reale märgitakse käesoleva kuludeklaratsiooniga esitatud maksenõude summa käibemaksuta (juhul, kui käibemaks ei ole toetatav) või
käibemaksuga (juhul, kui käibemaks on toetatav).

6 Märgitakse rist õigesse kasti.

7 Täidetakse juhul, kui projekti tegevuseks on parendamine.

8 Täidetakse juhul, kui taotleti toetust palgakulude kohta.

9 Juhul kui projekti kogumaksumus ei ole sama, mis on näidatud kinnituskirjas, siis märgitakse käesolevale kuludeklaratsioonile projekti kogumaksumuse

muutumise põhjused ja uus maksumus.
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