Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties
Europos socialinio fondo finansavimo reikalavimams
14 priedas

(Pažymos dėl trečiųjų šalių projekto dalyvių darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo forma)

PAŽYMA DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ PROJEKTO DALYVIŲ DARBO UŽMOKESČIO PRISKAITYMO IR IŠMOKĖJIMO
___________________Nr._____
(data)

1. BENDROJI DALIS
Institucijos rekvizitai:

Pavadinimas
Kodas

Projekto duomenys:

Pavadinimas
Kodas

Ataskaitinis laikotarpis (atsiskaitoma už atskirus
mėnesius)

nuo 20__ __ __

iki 20__ __ __

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVIAMS PRISKAITYTĄ IR IŠMOKĖTĄ DARBO UŽMOKESTĮ
Priskaitytas darbo užmokestis
Veiklos
Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Darbo
užmokestis/
įkainis pagal
darbo sutartį,
Eur

1

2

3

4

Iš viso:

3. INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ MOKĖJIMĄ

Eil. Nr.

1

1

Mokesčio pavadinimas

2
Valstybinio socialinio
draudimo įmokos
(įskaitant privalomajo
sveikatos draudimo
įmokas), .........%

Išlaidų apmokėjimo
data

Išlaidų
apmokėjimo
įrodymo
dokumento
numeris

3

4

Dirbtų val.
Mokymuose
sk. per
praleistas val.
ataskaitinį
sk.
mėnesį

5

6

Darbo
užmokestis,
Eur
7

Priedas, Eur Iš viso, Eur

8

9 (7+8)

Darbdavio
socialinio
draudimo
įmoka, Eur

Įmoka į
garantinį
fondą, Eur

Darbo
Darbo užmokesčio
Darbo
Iš viso
užmokesčio
išmokėjimo
užmokesčio deklaruojama,
išmokėjimo dokumento numeris
sąnaudos, Eur
Eur
data (-os)
(-iai)

10 (9*…%) 11 (9*0,1%) 12 (9+10+11)

13 (12*6/5)

14

15

2
3

Gyventojų pajamų
mokestis, 15%
Garantinis mokestis 0,1%

4. INSTITUCIJOS DEKLARACIJA
Pateikdami šią pažymą dėl projekto dalyviams priskaityto ir išmokėto darbo užmokesčio (toliau – pažyma), patvirtiname, kad:
- šioje pažymoje pateikta informacija yra teisinga;
- šioje pažymoje deklaruojamos darbo užmokesčio išlaidos ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai yra apmokėti;
- visos ūkinės, finansinės ir kitos operacijos, susijusios su šioje pažymoje nurodytomis išlaidomis, yra tinkamai užfiksuotos, su šiomis operacijomis susiję dokumentai bus saugomi ne trumpiau kaip 3 metus nuo Žmogiškųjų
išteklių veiksmų programos užbaigimo;
- sudarysime sąlygas Europos audito rūmų, Europos Komisijos, Valstybės kontrolės, Finansų ministerijos, ministerijos, atsakingos už Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos priemonę, pagal kurią finansuojamas projektas,
ir Europos socialinio fondo agentūros įgaliotiems asmenims audituoti ir kontroliuoti institucijos finansinę-ūkinę veiklą, kiek ji susijusi su šioje pažymoje deklaruotomis darbo užmokesčio išlaidomis, bendradarbiausime ir
pateiksime šioms institucijoms ir jų įgaliotiems asmenims visus su pažymoje deklaruojamomis išlaidomis susijusius dokumentus.

(Institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Institucijos vyr. finansininkas (finansininkas))

(parašas)

(vardas, pavardė)

