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

ja kasutamise finantsaruannete esitamise kord  
ja aruannete vormid”               

lisa 5 
 
 

vorm CK40 
 

RAKENDUSASUTUSE KULUTÕEND JA -ARUANNE NING 
MAKSETAOTLUS 

EUROOPA LIIDU MAKSETE OSAKOND 
ÜHTEKUULUVUSFOND 

Vahemakseid/lõppmakset käsitlev kulutõend ja -aruanne ning maksetaotlus 
(saata ametlikult makseasutusse Rahandusministeeriumis) 

 
 
Projekti nimi: _________________________________________________________ 

Komisjoni otsus nr__________________________ vastu võetud_________________ 

Komisjoni viitenumber (CCI)_____________________________________________ 

Riiklik viitenumber ______________________________________(olemasolu korral) 

 
 

TÕEND 
Mina, allakirjutanu, ___________________________, esindan rakendusasutust, kes on 
“Perioodi 2004−2006 struktuuritoetuse seaduse” §13 lõike 4 alusel määratud1 

_________________________, tõendan, et kõik lisatud aruandes sisalduvad abikõlblikud 
kulutused, mis vastavad Ühtekuuluvusfondi osamaksetele ja riiklikule finantseeringule, 
tehti vastavalt projekti edenemisele 
 
pärast2: ______________________  ja et nende summa on    eurot. 

(kuupäev)    (summa sajandike täpsusega) 
 

Lisatud kuluaruanne, kus kulud on esitatud liikide lõikes ja projektide rühma puhul 
projektide lõikes, hõlmab kulusid, mis on tehtud kuni: 
 
________________________________3 
(kuupäev) 
  
ja on käesoleva tõendi lahutamatu osa, nagu ka lisatud aruanne, mis käsitleb projekti 
edenemist võrreldes kavandatuga, või siis lisatud lõpparuanne. 
 
1 Märkida EL nõukogu määruse nr 1164/94/EÜ lisa 2 artikli d lõigete 1 ja 4 kohast määramist käsitlev 
haldusakt üheskoos vajalike viidete ja kuupäevaga. 
2 Otsuses osutatud kuupäev, millest alates on kulud abikõlblikud. 
3 Käesoleva projekti raames teostatud viimane väljamakse kuupäev kulude osas, mis esitatakse antud 
maksetaotlusega. 



Samuti kinnitan, et projekt edeneb rahuldavalt / on lõpule viidud kooskõlas eesmärkidega 
ja et eduaruandes/lõpparuandes esitatud teave on õige. 
 
Lisaks sellele kinnitan, et projekti teostatakse / on teostatud kooskõlas otsuse tingimuste 
ja EL nõukogu määruse nr 1164/94/EÜ sätetega, pidades eelkõige silmas: 
 

1) tulenevalt EL nõukogu määruse nr 1164/94/EÜ artiklist 8 vastavust 
asutamislepingule ja selle alusel vastuvõetud õigusaktidele ning ühenduse 
poliitikale, eeskätt keskkonnakaitset, transporti (sealhulgas üleeuroopalisi võrke), 
konkurentsi ja riigihankelepingute sõlmimist käsitlevatele eeskirjadele; 
2) tulenevalt EL nõukogu määruse nr 1164/94/EÜ artiklist 12 ja lisa 2 artiklitest g 
ja h haldus- ja kontrollsüsteemide kohaldamist projekti suhtes eeskätt selleks, et 
teha kindlaks, kas esitatud kulud on õiged ja kas projekti teostatakse 
nõuetekohaselt kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse nr 1386/2002/EÜ artikliga 
4, ning vältida, avastada ja karistada eeskirjade eiramist ning see kõrvaldada, 
uurida pettusi ja nõuda tagasi alusetult makstud summad. 

 
EL nõukogu määruse nr 1164/94/EÜ lisa 2 artikli g lõike 3 kohaselt on tõendavad 
dokumendid kättesaadavad vähemalt kolme aasta jooksul pärast Euroopa Komisjoni 
poolt lõppmakse tegemist. 
 
Kinnitan, et: 

1) kuluaruanne on õige ja tuleneb kontrollitavatel tõendavatel dokumentidel 
põhinevatest raamatupidamissüsteemidest; 

2) kuluaruandes ja maksetaotluses on arvesse võetud tagasinõutud summasid ja 
nendelt saadud intresse; 

3) aluseks olevate tehingute üksikasjalikud andmed on salvestatud võimaluse korral 
failidena ja need esitatakse nõudmise korral komisjoni vastutavatele talitustele. 

 
 
kuupäev: _____________ 
 
 
    ________________________________________________ 
 

Rakendusasutuse juht või tema poolt volitatud isik 
(ametiisiku nimi suurtähtedega, ametikoht ja allkiri) 

 


