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99 = beskattningsbart offentligt näringsstöd
Stödtyp

XB = ansökningar/ utbetalningsbeslut
Verifikatslag

ANSÖKAN OM FÖRSKOTT PÅ SYSSELSÄTTNINGSPOLITISKT UNDERSTÖD

Utvecklings- och förvaltningscentret

Som sysselsättningspolitiskt understöd kan högst 50 procent av det understöd som hänför sig till respektive betalningsperiod 
betalas i förskott, exkl. registrerade föreningar som bildats av arbetslösa, till vilka hela understödet för understödsperioden kan 
betalas i förskott. Ansökan om förskott ska tillställats NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och 
förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) i god tid före ingången av den  betalningsperiod som förskottet hänför 
sig till.

Stödmottagarens namn FO-nummer/Registernummer

Näraddress Postnummer Postanstalt

Kontaktperson i utbetalningsärenden Telefon E-post

IBAN-kontonummer Bankens BIC-kod

Referens: beslutets nummer och datum

Betalningsperiod som förskottet hänför sig till

Kostnader som understödstagaren uppskattar att förfaller till betalning under följande betalningsperiod enligt de 
kostnadsslag som nämns i beslutet om understöd:

- Lönekostnaderna specificeras för varje person, så att bruttolönen och arbetsgivarens lönebikostnader anges separat

Utvecklings- och förvaltningscentrets anteckningar:

Utvecklings- och förvaltningscentret godkänner för betalning  euro  

- Lönekostnaderna för den som ansvarar för projektgenomförandet   euro 

- Lönekostnaderna för de andra som deltar i genomförandet av projektet

- Övriga kostnader som hänför sig till projektgenomförandet

Kostnaderna specificeras i en separat bilaga:

- Övriga kostnader specificerade enligt grunden för användningen
  (lönebikostnaderna anges både i procent och i euro)

  euro 

  euro 

Underskrift

Namnförtydligande och undertecknarens 
ställning i organisationen

Ort och datum
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Ansökan om förskott ska postas på en utskrivbar Webbformulär till utvecklings- och förvaltningscentret. Kontaktuppgifterna 
finns på addressen: www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot. Ansökan kan ocså lämnas elektronisk 
bifogats NTM-blanketten (allmän blanketter: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/lomakkeet).

www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot
http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/lomakkeet
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ANSÖKAN OM FÖRSKOTT PÅ SYSSELSÄTTNINGSPOLITISKT UNDERSTÖD
Utvecklings- och förvaltningscentret
Som sysselsättningspolitiskt understöd kan högst 50 procent av det understöd som hänför sig till respektive betalningsperiod betalas i förskott, exkl. registrerade föreningar som bildats av arbetslösa, till vilka hela understödet för understödsperioden kan betalas i förskott. Ansökan om förskott ska tillställats NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) i god tid före ingången av den  betalningsperiod som förskottet hänför sig till.
Kostnader som understödstagaren uppskattar att förfaller till betalning under följande betalningsperiod enligt de kostnadsslag som nämns i beslutet om understöd:
- Lönekostnaderna specificeras för varje person, så att bruttolönen och arbetsgivarens lönebikostnader anges separat
Utvecklings- och förvaltningscentrets anteckningar:
Utvecklings- och förvaltningscentret godkänner för betalning
 euro                                                       
- Lönekostnaderna för den som ansvarar för projektgenomförandet
  euro                                                       
- Lönekostnaderna för de andra som deltar i genomförandet av projektet
- Övriga kostnader som hänför sig till projektgenomförandet
Kostnaderna specificeras i en separat bilaga:
- Övriga kostnader specificerade enligt grunden för användningen
  (lönebikostnaderna anges både i procent och i euro)
  euro                                                       
  euro                                                       
Underskrift
Namnförtydligande och undertecknarens ställning i organisationen
Ansökan om förskott ska postas på en utskrivbar Webbformulär till utvecklings- och förvaltningscentret. Kontaktuppgifterna finns på addressen: www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot. Ansökan kan ocså lämnas elektronisk bifogats NTM-blanketten (allmän blanketter: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/lomakkeet).
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