
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


C:\Documents and Settings\illonabe.EJGVNET\Escritorio\EJ-GV.png
Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
ANTZERKI JARDUERAREN 
GASTUEN EGIAZTAGIRIEN ZERRENDA
A) Gastuaren egiaztagiriaren ondoz ondoko ordena zk.
B) Gastuaren egiaztagiri-mota.
C) Gastuaren egiaztagiria identifikatzen duen zk.
D) Gastuaren egiaztagiriaren data.
E) Gastuaren egiaztagiriaren igorlea.
F) Gastuaren egiaztagiriaren kontzeptua.
G) Gastuaren egiaztagiriaren zenbatekoa.
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Aurkeztu beharrezko justifikazio-kontu erraztuari buruzko argibideak
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
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Behean sinatzen dudan honek aitortzen dut eranskin honetan jasotako datuak egiazkoak direla, Agindu honetako 15. artikuluak ezarritako betebeharrak betetzen ditugula eta, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak jasotako diru-laguntza behar bezala erabili dela konprobatzeko agiri honetan zerrendatutako justifikazio-agiri originalak behar izanez gero, eskatutako justifikazio-agiri original guztiak Zuzendaritzaren eskura jartzeko prest nagoela. 
Legezko ordezkariaren sinadura
AURKEZTU BEHARREZKO JUSTIFIKAZIO-KONTU ERRAZTUARI BURUZKO ARGIBIDEAK
Jarduerak eragindako gastuen zerrenda sailkatua betetzerakoan honako datu hauek zehaztu beharko dira:
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1. Mota: gastua zuritzeko erabiliko den agiria faktura, nomina, TC1 ala TC2 den zehaztu. 
2. Zenbakia: faktura bada, zenbakia eta, hala badagokio, seriea.
3. Data: fakturaren jaulkitze data. Nomina bada, dagokion hilabetea. 
4. Igorlea/hartzailea: fakturaren igorlearen izen-abizenak edo baltzuaren izena. Nomina bada, langilearen izen-abizenak. 
5. Kontzeptua: fakturan ageri den kontzeptua. 
6. Zenbatekoa: fakturaren edo nominaren zenbateko osoa zehaztu. 
7. Guztira: kontzeptu bakoitzean fakturaren eta nominaren bidez zuritutakoaren batuketa.
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