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Koostatud Maaeluministri 29.09.2016 määruse nr 56 „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus“ määruses toodud andmete põhjal. Kinnitatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori 02.06.2017 käskkirjaga nr 1-12/17/104


RANNAPÜÜGILAEVA ENERGIATÕHUSUSE PARENDAMISE TOETUSE MAKSETAOTLUS


Toetuse saaja nimi

Toetuse saaja registrikood












Taotluse viitenumber












Teatan, et esitan käesoleva taotluse kohta ___________¹ maksetaotluse.

Maksetaotlusega taotlen väljamakset suurusega ___________________2 eurot ning sellega on ellu viidud kavandatud tegevused (märgitakse asjakohasesse lahtrisse X):

osaliselt

lõplikult

Lisan ärakirjad järgmistest abikõlbliku kulu tegemist tõendavatest dokumentidest3:
Jrk nr
Väljastaja/pakkuja nimi
Algdokumendi nimetus
Kuupäev
Number
Abikõlbliku kulu 
summa
1





2





3





4





….





….








Toetuse saaja tegevuse rahastamine enne kulude tegemist:
Teatan, et esitan maksetaotluse tegevuste elluviimise rahastamiseks enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist (märgitakse asjakohasesse lahtrisse X):

 JAH

EI
Kinnitan, et olen tasunud töövõtjale, kauba tarnijale või teenuse osutajale vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa __________________eurot.

Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamine⁴:
Teatan, et esitan maksetaotluse tõendamaks, et tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha summas __________________  eurot on makstud töövõtjale, kauba tarnijale või teenuse osutajale.


Teave toetatavast tegevusest tulu teenimise kohta:
Antud taotluses toodud tegevuste elluviimisel sain tulu __________________ eurot.

Märkused ja teavitused :

Tulemusindikaatorid5:
Rannapüügilaeva kütusetarbimine enne ajakohastamist (liitrit/aastas)

Rannapüügilaeva kütusetarbimine pärast ajakohastamist (liitrit/aastas)

Rannapüügilaevaga püütud kalakogus enne ajakohastamist (tonnides aasta kohta)

Rannapüügilaevaga püütud kalakogus pärast ajakohastamist (tonnides aasta kohta)


Maksetaotlusega esitatav kinnitus (märgitakse asjakohasesse lahtrisse X):
Jah
Ei
Kinnitan, et ei ole tehinguid teinud tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikutega.


Kinnitan, et ei saa sama kulu hüvitamiseks, mille kohta esitan maksetaotluse, raha riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.


Kinnitan, et ei ole toime pannud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõigetes 1 ja 3 nimetatud rikkumist ega toetuse saaja või tema üle valitsevat mõju omava isiku kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid karistusseadustiku §-s 209, 210, 211, 212, 213, 294, 296, 298, 2981 või 3001 sätestatud kuriteo toimepanemise eest.


Kinnitan, et olen varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtpäevaks ja summas.



Taotleja esindaja ees-ja perekonnanimi

Kuupäev

Allkiri


¹Märgitakse, mitmenda maksetaotlusega on tegu.
2 Märgitakse käesoleva maksetaotlusega esitatud maksenõude toetuse summa.
3 Vajadusel lisada lahtreid juurde.
⁴Maksetaotluse osa, mida täidetakse tõendamaks, et kulutused, mida rahastati enne kulude tegemist, on tasutud  seitsme tööpäeva jooksul rahastamise otsuse alusel saadud raha laekumisest. Maksetaotlusega esitatakse käesolev vorm ja makset tõendavad dokumendid.
5Tulemusindikaatorid täidetakse taotluse lõpliku maksetaotluse esitamisel.





