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Organisationsnummer:  
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Verifikatförteckning 
-bilaga 1 till webbrekvisition  

Denna bör använda och bifogas vid varje rekvisition där flera konsulter har varit delaktiga. Eller där projektet har 
genomförts i flera etapper med flera fakturor. 

Kopior av fakturor och kvitton numreras och bifogas. 
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Anvisningar 
1. Företaget uppmanas att från sina leverantörer begära separata fakturor för stödgrundande 

utgifter med uppgifter om vad fakturan avser. 

2. Fakturorna skall vara till fullo betalda. Kassarabatt skall alltid frånräknas där sådan 
medgivits. 

3. Mervärdesskatt (moms) är normalt ingen kostnad för företag och får därför ej ingå i 
stödunderlaget eller redovisas som kostnad. Undantag är företag som bedriver ej 
momspliktig verksamhet får ta upp momsen i stödunderlaget och redovisa denna som en 
kostnad. 

4. Större projekt ska redovisas separat i företagets bokföring. 

 

Sökandens underskrift 

Härmed bestyrkes att förteckningen endast upptar 
utgifter som hänför sig till den konsultinsats stödet 
var avsett för. 
 

Intyg av organisationens revisor eller motsvarande 

Härmed bestyrkes att förteckningen endast upptar utgifter 
som hänför sig till den investering stödet var avsett för. 
Är sambandet mellan offert och faktura mycket tydligt         
behövs inte revisorsintyget. 
 
Vidare intygas att förteckningen upptar rätt fakturadatum, 
betalningsdatum, rätt belopp med mervärdesskatt frånräknad. 
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