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III ERANSKINA. PROIEKTUAREN AURREKONTUA GUZTIRA
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Logotipo del Gobierno Vasco
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia
BERDITASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO  SAILA
Justizia Sailburuordetza
Justizia Zuzendaritza
Gastuak
Kontzeptua
Zerga-oinarria
BEZa (hala badagokio) 
Zenbatekoa guztira
Soldatapeko langilen gastuak (soldata gordina eta erakundearen konturako gastu sozialak) 
Borondatezko lanaren gastuak (hala nola boluntarioei jarduera garatzean egindako gastuengatik itzulitako zenbatekoak, istripu-, gaixotasun- eta erantzukizun zibileko aseguru-polizak) 
Diruz lagundutako programa garatzen den higiezinari dagozkion gastuak (adibidez, alokairu-gastuak eta higiezina erabiltzearen ondoriozko beste gastu arrunt batzuk)
Joan-etorrien gastuak (erregaia, bidesariak, aparkalekua eta garraio publikoa)
Zigortutako pertsonen mantenu-gastuak
 
Zigortutako pertsonen ostatu-gastuak
Jarduera egiteko zuzenean behar diren materialak eta hornidurak
 
Higiezinak mantentzeko eta konpontzeko gastuak, 1.000 € gehienez (egoitza- eta ostatu-baliabideetarako eta drogamenpekoak gizarteratzeko baliabideetarako soilik)
Zuzeneko beste gastu batzuk (zehaztu):
 
 
ZUZENEKO GASTUAK, GUZTIRA         
ZEHARKAKO GASTUAK (gehienez gastu zuzen guztien zenbatekoaren % 5)
         
GASTUAK GUZTIRA
Ingresos
Diru-sarrerak
Zenbatekoa
Eskatzailearen ekarpena
Erakunde publikoen ekarpenak
Entitate pribatuen ekarpenak
Bestelako diru-sarrerak
DIRU-SARRERAK GUZTIRA
Eskatutako beste diru-laguntzak
Eman duen entitatea
Eskatutako zenbatekoa
Egoera
Emandako zenbatekoa	

GUZTIRA
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