
 

Narva Linnavolikogu 

17.04.2014 määruse nr 12 

Projekti “Kodulinn kaunimaks” raames korteriühistute toetamise kord 

Lisa 5 

Kuludeklaratsioon  

 

 

“KODULINN KAUNIMAKS” TOETUS 

 
Kuludeklaratsioon nr _______ 

vii
 fassaadi rekonstrueerimiseks või hoovi heakorrastamiseks tehtud 

kulutuste deklareerimiseks  

 

Taotleja nimi   

Taotleja registrikood             

Teatan, et esitan käesoleva taotluse kohta kuludeklaratsiooni, mille kohaselt olen teostanud kavandatud 

tegevuse
viii

: 

lõplikult  

 

summas ________________
ix
 eurot (käibemaksuga) ning sellega taotlen sihtotstarbelist toetust summas 

________________
x
 eurot (käibemaksuga). 

Lisan järgmised kulutuste tegemist tõendavad dokumendid: 

 

Dokumendi nimetus Jrk.

nr. 
Dokumentide 

arv 
Dokumentide number või numbrid 

Arve või arve-saateleht  1   
Maksekorraldus müüjale tasumise 

kohta 
2   

Teostatud tööde või üleandmise-

vastuvõtmise akt 
xi 

3   

 

Kinnitan, et kuludeklaratsioonile lisatud hoovi heakorrastamiseks tehtud kulutuste tegemist 

tõendavatel dokumentidel olevad andmed on õiged. 

 

 

______________________________ 

       (allkiri) 

 

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi 

   
          (kuupäev) 

 

Projekti kogumaksumuse muutumise põhjus ja uus maksumus 
xii 

 

 

 



 

1.1.1 Täidab Narva Linnavalitsuse Asutus  

     Märkused ___________________________________________________________________ 
                     ___________________________________________________________________ 
 
      Dokumentide olemasolu kontrollinud: 
     Nimi ja allkiri _________________________________________ 
     Kuupäev         _________________________ 

 

 

 

                                                 
i
 Reale 2. märgitakse taotleja arveldusarve number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist 

ettevalmistavate tööde osas. Reale 2.2. märgitakse arveldusarve viitenumber, kui see on omistatud. 
ii
 Reale 4.1. märgitakse töövõtja arveldusarve number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist. Reale 

4.3. märgitakse arveldusarve viitenumber, kui see on omistatud. 
iii

 Ridadele 5.1-5.3 märgitakse kavandatava tegevuse ja objekti asukoht. 
iv
 Reale 11 märgitakse kavandatav projekti alguskuupäev ja projekti lõppkuupäev. Projekti alguskuupäev peab olema 

hilisem kui 01. jaanuar 2006.a.  
v
 Rea 13 täidab korteriühistu kui ta taotleb toetust projektile koos käibemaksuga.  

vi
 Read 19.1 - 19.4 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kelleks ei ole 

real 1.3 märgitud isik. 
vii

 Täidab Asutus. 
viii

 Märgitakse rist õigesse kasti. 
ix

 Märgitakse käesoleva kuludeklaratsiooniga korteriühistu poolt tehtud kulutuste summa koos käibemaksuga. 
x
 Märgitakse käesoleva kuludeklaratsiooniga esitatud maksenõude summa koos käibemaksuga. 

xi
 Täidetakse juhul, kui heakorrastatav objekt on ehitis või kui toetatava tegevuse maksumus on koos käibemaksuga. 

xii
 Juhul, kui projekti kogumaksumus ei ole sama, mis on näidatud kinnituskirjas, siis märgitakse käesolevale 

kuludeklaratsioonile projekti kogumaksumuse muutumise põhjused ja uus maksumus. 




