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Naturvårdsprojekt, anmälan om verkställande eller ansökan om utbetalning 

Finlands skogscentral. Temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 

Uppgifter om projektet 

Beslutsnummer ____________________________ Projektets namn______________________________________________________________ 

Delbetalning för projektet Avslutning av projektet. Avslutningsdag _______. _______.20_____ 

Projektet är genomfört 

Enligt ansökan och verkställighetsplanen Med avvikelser från planen (förklaring i slutrapporten) 

Projektets verkställare har registrerat sig som mervärdesskattepliktig för sin verksamhet Ja Nej 

Anmälningsuppgörarens uppgifter 

Efternamn Förnamn 

Organisation FO-nummer 

Telefon E-post

Gatuadress Postnummer 

Postort 
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Stödmottagarens uppgifter 

Organisation FO-nummer 

Ansvarsperson Ansvarspersonens 

telefonnummer 

Ansvarspersonens 

e-post

Gatuadress 

Postnummer Postort 

Kontonummer 

(IBAN-format) 

BIC-kod 

Utförda arbeten och kostnader 

Kostnadsslage

ts kod 

Kostnadsslag Förklaring Kostnad, euro 

902 Materialkostnader 

903 Allmänna omkostnader och 

administrationskostnader 

904 Bränning av naturvårdsträd 

997 Planering av naturvårdsprojektet 

920 Verkställande av naturvårdsprojektet 
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Kostnadsslage

ts kod 

Kostnadsslag Förklaring Kostnad, euro 

992 Mervärdesskatt 

Markägarersättningar 

Sammanlagda kostnader för projektet 

Tilläggsuppgifter angående delbetalningen 

Bl.a. verkställighetsgrad av projektet, ändringar i planen. 

Underskrift av uppgöraren av anmälan 

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Bilagor 

Karta Arbetsmängderna specificerade enligt fastigheter i anslutning till slutrapporten 

Slutrapport Redogörelse i anslutning till slutrapporten om avvikelser från planen 

https://www.metsakeskus.fi/sv
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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