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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
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KULTURA ETA HIZKUNTZA
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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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