
 
 

Rahandusministri 02. aprilli 2007. a määruse nr 22 
                                                                             “Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse väljamaksmise                             

ja kasutamise finantsaruannete esitamise kord  
ja aruannete vormid”               

lisa 7                           
 

 
 

vorm CK10 
 
Makseasutus 
Rahandusministeerium 
 
       ____________________ Nr _____ 
       (kuupäev) 

Väljamakse taotlus nr ________  
 

Ühtekuuluvusfondi projekt ___________________________________ 
 
Käesolev maksetaotlus on koostatud …… (töövõtja/ettevõtte nimi) poolt esitatud järgnevate 
arvete alusel: 

1) arve nr ….. kuupäevast  …..   
2) arve nr.….. kuupäevast  …..   
3) ettemakseteatis nr … 

Vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele number …… ja ….. (tellija nimi) ning …… 
(töövõtja/ettevõtte nimi) sõlmitud lepingule kuupäevast ……… palume teostada vahendite 
ülekanne kogusummas (A+B+C+D+E) ………… EUR /või ………………EEK (täpsusastmega 
kaks kohta pärast koma), olenevalt valuutast, milles on sõlmitud lepingud / (summa sõnadega 
…………………………………………………..), millest moodustavad: 
(mittevajalik kustutada) 
A) Ühtekuuluvusfondi vahendid summas …………EUR (või …………… EEK); 
B) rakendusüksuse / -asutuse eelarvelised vahendid summas …EUR (või …EEK), sh. 
abikõlblikud kulutused summas ........ EUR (või ...... EEK); 
C) kohaliku omavalitsuse vahendid summas ……… EUR (või……………… EEK), sh. 
abikõlblikud kulutused summas ........ EUR (või ...... EEK); 
D) erasektori vahendid summas ……… EUR (või……………… EEK), sh. abikõlblikud 
kulutused summas ........ EUR (või ...... EEK); 
E) muu finantseerimise allikas (nimetada milline) summas ……… EUR (või………… EEK), 
sh. abikõlblikud kulutused summas ........ EUR (või ...... EEK). 
 
(Vajadusel märkida) 
Enne Ühtekuuluvusfondi vahendite ülekannet on tasutud vahendeid summas ... EUR / või 
.....EEK (täpsusastmega kaks kohta pärast koma), olenevalt valuutast, milles on sõlmitud 
lepingud / (summa sõnadega ……………………………………………..), millest moodustavad: 
(mittevajalik kustutada) 
A) rakendusüksuse / -asutuse eelarvelised vahendid summas …EUR (või …EEK), sh. 
abikõlblikud kulutused summas ........ EUR (või ...... EEK); 
B) kohaliku omavalitsuse vahendid summas ……… EUR (või……………… EEK), sh. 
abikõlblikud kulutused summas ........ EUR (või ...... EEK); 
C) erasektori vahendid summas ……… EUR (või……………… EEK), sh. abikõlblikud 
kulutused summas ........ EUR (või ...... EEK); 
D) muu finantseerimise allikas (nimetada milline) summas ....... EUR (või ..... EEK), sh. 
abikõlblikud kulutused summas ........ EUR (või ...... EEK). 
 
 



Vastavalt sõlmitud lepingule, palume vahendid kanda1: 
1) töövõtja / ettevõtte nimi 
2) arveldusarve nr / IBAN kood (rahvusvahelise makse korral) 
3) panga nimi 
4) S.W.I.F.T kood 

 
 
Koostaja: _________________________________________________ 
     (nimi / ametikoht / allkiri) 
 
Kontrollija:  ___________________________________________________ 
     (nimi / ametikoht / allkiri) 
 
 
Kinnitus: 
 
Rakendusüksuse juht või 
tema poolt volitatud isik  ___________________________________________   
            (nimi / allkiri) 
 
 
 

                                                           
1  Soovi korral märkida väljamakse teostamise kuupäev 


