RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS - FASE DE XUSTIFICACIÓN
(conforme a base 13ª das bases de convocatoria)
PEL REACTIVA: FONDO DE FINANCIAMENTO PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA
DATOS DA PERSOA BENEFICIARIA
NOME

Nº DE EXPEDIENTE: 2020_A003_

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

EMPRESA LOCAL BENEFICIARIA

NIF

CIF

DECLARA:
Casilla
verificación
Quede os
gastos totais soportados por esta persoa física/xurídica imputables ás actuacións subvencionadas son os que se relaciona a
continuación:Casilla
verificación
Quedeos
xustificantes de gastos da subvención referenciada non foron presentados como xustificantes noutras convocatorias.
Casilla
de
verificación
Que adxunto copia e xustificantes bancarios de pago.
CONTA DE
GASTO (BASE 7ª)

ACREDOR
NOME

NIF/CIF

DATA

DOCUMENTO XUSTIFICATIVO
CONCEPTO
DATA PAGO

IMPORTE

CONTA DE
GASTO (BASE 7ª)

ACREDOR
NOME

IMPORTE TOTAL XUSTIFICADO

Muxía, a

de marzo de 2021

Asinado dixitalmente

NIF/CIF

DATA

DOCUMENTO XUSTIFICATIVO
CONCEPTO
DATA PAGO

IMPORTE

INSTRUCIÓNS PARA A XUSTIFICACIÓN DE GASTOS
• Nesta declaración de pagos deberán incluírse unha liña por cada un dos xustificantes de pago do concepto subvencionable. Os xustificantes agruparanse e clasificaranse polos conceptos
subvencionados que figuraban na Base 7ª das Bases Pel-Reactiva do Concello de Muxía (este concepto indicarase na primeira casiña de cada liña). Os gastos deben estar comprendidos entre o
1 de marzo de 2020 e o 31 de decembro de 2020.
• ACREDOR: Cando o acredor sexa unha persoa física: os datos a relacionar serán o nome a apelidos completos sen abreviaturas do acredor e o NIF (o número seguido da letra). Cando o
acredor sexa unha persoa xurídica: relacionarase o nome da entidade e o número do NIF/CIF
• DATA: A que figura na factura ( deberán adecuarse o contido do art. 6.1 do do RD 1619/2012 de 30 de novembro polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obligacións de
facturación. (Unicamente se admitirán xustificantes correspondentes a actividades realizadas entreo 1 de marzo de 2020 e o 31 de decembro de 2020).
• CONCEPTO DO XUSTIFICANTE: Define o concepto de gasto do xustificante e deberá axustarse concordar cos conceptos contemplados na Base 7ª.
• DATA DE PAGO: Deberán indicarse o día, mes e ano de emisión do xustificante.
 Xusticantes de pago admisibles:
- Transferencia bancaria (resgardo da orde de transferencia o de notificación de domiciliación realizada, extracto de conta corrente no que figure o cargo da transferencia selada pola entidade
bancaria ou certificado orixinal emitido pola entidade bancaria).
- Pago por cheque (copia do cheque emitido o nome do provedor)
- Pago por tarxeta (documento de cargo bancario selado pola entidade bancaria, sempre a nome do beneficiario/a)

 IMPORTE.-A Base imponible da factura.

O IVE NON É SUBVENCIONABLE. DEBERÁ IMPUTAR A BASE IMPOÑiBLE DA FACTURA.

• MPORTE TOTAL XUSTIFICADO A suma dos xustificantes terá que alcanzar a subvención concedida, en caso de que sexa inferior, a subvención adecuarase a ese importe.

