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Kuludeklaratsioon investeeringuks tehtud kulutuste deklareerimiseks

1. Toetuse saaja
1.1 Toetuse saaja ärinimi
1.2 Toetuse saaja äriregistrikood
1.3 Taotluse viitenumber
1.4 Investeeringuobjekti katastriüksuse
number

:

:

2. Investeeringu tegemine
Esitan selle taotluse kohta ________1 kuludeklaratsiooni, mille kohaselt olen teinud
investeeringu summas ____________________2 eurot ning sellega teinud kavandatud
investeeringu:
lõplikult
osaliselt
3. Tegevuse rahastamine enne kulutuste tegemist
3.1
Esitan kuludeklaratsiooni toetatava tegevuse elluviimise rahastamiseks enne töö,
teenuse või kauba eest tasumist
3.2
3.3

Olen tasunud töövõtjale, teenuse osutajale või kauba tarnijale vähemalt
omafinantseeringuga võrdse summa ___________________ eurot
Kuludeklaratsiooni esitamisega tõendan, et PRIA poolt toetatava tegevuse
elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud raha _________________ eurot on
kuludokumentide alusel kantud üle töövõtjale, teenuse osutajale või kauba tarnijale
Toetuse saaja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi: ___________________
Kuludeklaratsiooni esitamise kuupäev, kuu ja aasta: _____________________
Toetuse saaja kinnitus (allkiri) andmete õigsuse kohta: ___________________
PRIA vastuvõtja allkiri, kuupäev, kuu ja aasta: _________________________

4. Investeeringu tegemist tõendavad dokumendid
Lisan ärakirjad investeeringu tegemist tõendavatest dokumentidest:

Dokumendi nimetus

Dokumentide arv

Dokumentide number ja kuupäev

Arve või arve-saateleht
Maksekorraldus väljatrükk või
ärakiri või arvelduskonto
väljavõte müüjale tasumise
kohta
Tehtud tööde või teenuste
üleandmise-vastuvõtmise akt3
Kapitalirendileping koos
maksegraafikuga
5. Investeeringu kogumaksumuse muutumine
Investeeringu kogumaksumuse muutumise põhjus ja uus maksumus

Kinnitan, et lisatud investeeringu tegemist tõendavatel dokumentidel esitatud andmed on
õiged
Allkiri
Toetuse saaja või tema esindaja
ees- ja perekonnanimi
Kuludeklaratsiooni esitamise
kuupäev, kuu ja aasta

1

Märgitakse, mitmes taotluse kohta esitatud kuludeklaratsioon on see kuludeklaratsioon (dokumente on
võimalik esitada kuni kaheksas osas taotluse kohta).
2
Märgitakse kuludeklaratsiooniga esitatud maksenõude abikõlblik summa, s.o. käibemaksuta (juhul, kui
käibemaks ei ole abikõlblik) või käibemaksuga (juhul kui käibemaks on abikõlblik).
3
Täidetakse juhul, kui toetust saadi hoone või rajatise ehitamiseks.
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