VARIANT 1 /ehituslik projekt/
TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR …………… Kuupäev/aasta: ………………………………………………
Lepingu objekti nimetus: …………………………………………………… Töövõtu lepingu nr ja kuupäev: ………………………………………..
Tellija/toetuse saaja: …………………………………………………………
Töö teostaja: …………………………………………………………………
Sihtfinantseerimise lepingu nr………………………………………………
N
R

Toetuse saajale
üleantavate materjalide
seadmete, tööde, jms
nimetus

Eelarveline maksumus
Ühiku hind
(krooni/tk, jm,

Hulk
(tk, jm,

m3,tund jne)

m3,tund
jne)

x
x
x

x
x
x

Eelnevalt akteeritud

EUR

% või

EUR

Akteeritud
aruandeperioodil
% või
EUR

Akteeritud kokku
tööde algusest
% või
EUR

tk, jm,
m3,tund jne

tk, jm, m3,tund
jne

tk, jm,
m3,tund jne

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Allkiri

Kuupäev

1
2
3
…
Kokku

Maha arvatud ettemaks
Kuulub tasumisele

x

KINNITUSED:
Amet
Töö teostaja – üleandja
Omanikujärelevalve
teostaja
Tellija/toetuse saaja vastuvõtja

Nimi

VARIANT 2/ mitte-ehituslik projekt, ühe tööetapi vastuvõtmine/
AKT
TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE KOHTA
/koht/ ____________________.a.

Lähtudes _____________ /Töövõtja nimi/ ja ___________ /Tellija nimi/ vahel __________.a sõlmitud töövõtulepingust nr /lepingu number ja
sõlmimise aeg/
annab Töövõtja üle
ja
võtab Tellija vastu
________________ /töö tulemus/
Käesolevale aktile allakirjutamisel loevad Pooled Lepingus sätestatud Töö(d) nõuetekohaselt täidetuks ja kinnitavad, et ei oma selles osas mingeid
pretensioone.
Käesolev akt on aluseks arve esitamiseks lepingujärgses summas /summa numbritega/ ( /summa sõnadega/ ) EUR, mis sisaldab käibemaksu ___%.
/NB! kui on tegemist ettevõtjaga, kes ei ole käibemaksukohustuslane, siis käibemaksu ei märgita/
Tööde maksumusele lisanduvad tellija (tööandja) maksud summas /summa numbritega/ eurot. /NB! Lisada ainult juhul kui töövõtjaks on füüsiline
isik, muudel juhtudel kustutada./
Tellija:

Töövõtja:

_____________________________

____________________________

/nimi, allkiri/

/nimi, allkiri/

VARIANT 3/mitteehituslik projekt, kõik tööd tehtud, lepingu lõpetamine/
AKT
TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE KOHTA
/koht/ ____________________.a.

Lähtudes _____________ /Töövõtja nimi/ ja ___________ /Tellija nimi/ vahel __________.a sõlmitud töövõtulepingust nr /lepingu number ja
sõlmimise aeg/
annab Töövõtja üle
ja
võtab Tellija vastu
________________ /töö tulemus/
Käesolevale aktile allakirjutamisega kinnitavad Pooled, et ei oma mingeid vastastikuseid pretensioone Lepinguga seoses ning loevad Lepingu
lõppenuks.
Käesolev akt on aluseks arve esitamiseks lepingujärgses summas /summa numbritega / ( /summa sõnadega/) eurot, mis sisaldab käibemaksu ___%.
/ NB! kui on tegemist ettevõtjaga, kes ei ole käibemaksukohustuslane, siis käibemaksu ei märgita/
Tööde maksumusele lisanduvad tellija (tööandja) maksud summas
füüsiline isik, muudel juhtudel kustutada./

/summa numbritega/ eurot. /NB! Lisada ainult juhul kui töövõtjaks on

Tellija:

Töövõtja:

_____________________________

____________________________

/nimi, allkiri/

/nimi, allkiri/

