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VALJAMAKSE TAOTLUS 1 

A. Toetuse saaja andmed 

1. Toetusesaaia nimi 2 I 
2. Toetuse saaja voi tema esindaja ees- ja 

oerekonnanimi 3 

Eesnimi Perekonnanimi 

3. Toetusesaaia isilcukood 4 

4. 
5. 
6. 

Registrikood ' 
Maksukohustuslase registri toendinumber' 
Kaibemaksukohustuslase number 

7. 
8. 
9. 
9.1. 
9.2. 
10. 

Tehingupartneri kood 
Tegevusalakood 8 

Toetusesaaja oanaarekvisiidid 
Arveldusarve number 9 

Panga nimi 
Toetusesaaia nostiaadress ia kontaktandmed 

I I I I I I I I I I 

10.1. Maakond 
10.2. Linnvoi vald 
10.3. 
10.4. 

Tanav, majaja postiindeks 
Telefon, faks, e-post 

B. Projekti iildandmed 

11. Proiekti nimetus 
12. Projekti ill-number () 
13. Toetusetaotluse rahuldamise otsuse number 

ia kuunaev 
14. Lepingunumber ia solmimise kuupaev 
15. Eraldatud toetuse kogumaksumus 

(kroonides) II 

C. Toetuse summa 

16. Viil.iamaksed U 

16.1. Valiamakse summa kokku (kroonides) U 

16.2. Sh. valjamakse tegevuskuludekatteks (kroonides) 4 

16.3. Sh. valjamaksepohivara soetuse katteks (kroonides) ., 
17. Ldnnmakse 16 

17.1. Valiarnakse summa (kroonides) 
17.2. Sh. valiamakse tegevuskuludekatteks (kroonides) 18 

17.3. Sh. valjamaksenohivara soetuse katteks (kroonides) I" 

Palumetoetussummas-t-t- krooni (sulgudes summa siinadega) tilekandatoetusesaaja (toetuse 
saaja nimi) arveldusarvele (tndrkida foefuse saaja arveldusarve number) ...Jpangas. 

Kaesolevaga kinnitan, et valjamakse taotluses esitatud andmed on oigedja valjamaksetaotlus toetuse tilekandmiseks on pohjendatud. 

(Allkiri) 

(Toetuse saaja voi terna esindaja ees- ja perekonnanirni) 



I Valjamakse taotlus esitatakse Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Ametile (edaspidi Amet) toetuse saajale eraldatud toetuse saamiseks. Kui
 
valjarnakse taotlus taidetakse arvutiprogrammis, viiib kasutada kirjatahti. Kui valjamakse taotlus taidetakse kasitsi, peab valjamakse taotlus olema
 
taidetud trukitahtedega Kui toetuse saaja ei pea rnonderida taitma, siis rnargib ta vastavale reale kriipsu (-).
 

2 Reale I rnargitakse toetuse saaja nimi, mis on ariregistrisse viii muusse registrisse kantud toetuse saaja juriidiline nimi. Fuusilisest isikust etteviitjad
 
taidavad real I nOutud andmed, kui nad on kantud ariregistrisse.
 
3 Reale 2 rnargitakse fuusilisest isikust etteviitja vastavad andmed (juhul kui ta ei ole kantud ariregistrisse), ariuhingu viii muu asutuse puhul tema
 
esindaja andmed.
 
4 Reale 3 rnargitakse reale2 rnargitud isiku isikukood.
 

5 Reale 4 rnargitakse vastava registri kood, milles toetuse saaja on registreeritud (nt. ariregistrikood, mittetulundusuhinguteja sihtasutuste registrikood
 
jne.).
 
6 Reale 5 margitaksefuusilisest isikust etteviitja, kes ei ole kantud ariregistrisse, maksukohustuslaseregistri toendi number.
 

7 Reale 7 rnargivad tehingupartneri koodi riigiraamatupidamiskohustuslased, kohalikuomavalitsuse uksused, teised avalik-niguslikud juriidilised isikud
 
(va avalik-oiguslikud kutseuhendused), riigi valitseva m{)ju all olevad sihtasutused, mittetulundusuhingud ja muud asutused, mis omavad Riigi
 
raamatupidamise uldeeskirja Lisa 2 nimekirjas iseseisvat tehingupartnerikoodi.
 
8 Rida 8 taidetakse Ametitooteja pooh.
 

9 Reale 9.I.margitakse arveldusarvenumber, millelt tasutakse projektikuludeeestja millele soovitakse valjamakstavatoetusraha kandmist.
 
lORida 12 taidetakse Ametitootaja poolI.
 

II Reale 15 kirjutatakseAmeti poolt toetuse saajale projekti elluviimiseks eraldatudtoetuse kogumaksumus(ilma toetuse saaja omafinantseeringuta).
 

12 Read 16.1. kuni 16.3.taidetakse juhul, kui tegemist on toetuse valjamaksmisega osade kaupa ning kaesolevvaljamaksetaotluson esitatud toetuse I. II.
 
Ill jne. osa, kuid mitte viimasevaljamakse valjamaksrniseks.
 
13 Reale 16.1. kirjutataksetoetuse summa, mida toetuse saaja kaesoleva valjamaksetaotlusega taotleb. Ridade 16.2.ja 16.3. summa ei v{)i uletada reale
 

--...	 16.1. kirjutatud summat. 
14 Reale 16.2.kirjutataksereal 16.1. kajastatud summast tegevuskulude katmiseks moeldud toetuse summa. Tegevuskuludeall rnoeldaksekoiki kulusid, 
mis ei ole tehtud piihivara soetamiseks voi piihivaraehitamiseks. Kui toetusesaaja taotleb valjamakset ainult tegevuskuludekatteks,siis ridadele 16.I.ja 
16.2. kirjutatud summadon vordsed ja reale 16.3.kirjutatakse «:» (kriips).
 
15 Reale 16.3. kirjutataksereal 16.1. kajastatud summast piihivarasoetamiseksvOi pohivara ehituseks moeldud toetuse summa. Kui toetuse saaja taotleb
 
valjamakset ainult pohivarasoetuse viii pohivara ehituse katteks, siis ridadele 16.1.ja 16.3. kirjutatud summad on vordsedja reale 16.2. kirjutatakseU_"
 

(kriips).
 
16 Read 17.1. kuni 17.3.taidetakse juhul, kui kaesolev valjarnaksetaotlus 011 esitatud toetuse viimase valjamakse saamiseks.
 

17 Reale I7.1. kirjutatakse toetuse viimase valjamaksesumma, midatoetusesaaja kaesolevavaljarnaksetaotlusegataotleb. Ridade 17.2.ja 17.3.summa ei
 
vOi uletada reale 17.1. knjutatud summat.
 
18 Reale 17.2. kirjutatakse real l7.1. kajastatud summast tegevuskulude katmiseks moeldud toetuse viimase valjamakse summa. Tegevuskulude all
 
rnoeldakse kiiiki kulusid, mis ei ole tehtud pohivara soetarniseks v{)i pohivara ehitamiseks. Kui toetuse saaja taotleb viimast valjarnakset ainult
 
tegevuskulude katteks,siis ridadele 17.1.ja 17.2.kirjutatud summadon vordsedja reale 17.3. kirjutatakseU_" (kriips).
 
19 Reale 17.3. kirjutatakse real 17.1. kajastatud summast pohivara soetamiseks viii pohivara ehituseks moeldud toetuse viimasevaljarnaksesumma. Kui
 
toetuse saaja taotlebviimastvaljamakset ainult piihivarasoetuse viii pohivaraehituse katteks,siis ridadele 17.1.ja 17.3. kirjutatudsummad on vordsedja
 
reale 17.2. kirjutatakse"_u (kriips).
 


