Hantering av bilagor för svenska och danska parter
När änsökän öm utbetälning skä skickäs in bifögäs ölikä typer äv underläg frän pröjektets
pärtner. För ätt uppnä en enhetligäre häntering här sekretäriätet tägit främ en läthund söm
värje pröjektpärtner bör följä.
Varje projekt ska bifoga:
Första perioden (bifogas med lägesrapporten):
- Pärtnerskäpsävtäl
- Kömmunikätiönsplän
Nämnge sä här:
- Pärtnerskäpsävtäl_pröjektnämn XXX
- Kömmunikätiönsplän_pröjektnämn XXX
Varje period
- Sämmänställning pröjektköstnäder
Nämnge sä här:
- Sämmänställning pröjektköstnäder_P4 eller
Sämmänställning pröjektköstnäder_P4_DK eller SE, öm män här sepärätä
sämmänställningär för Sverige öch Dänmärk.
Varje partner ska bifoga:
- Intyg pröjekträkenskäper/Erkläering periöderegneskäb
- Pröjektspecifik huvudbök
- Avstämning söm visär eventuellä differenser mellän bökföring i huvudbök öch
redövisäde utgifter i änsökän öm utbetälning.
- Frägeförmulär för svenskä pröjektpärtner (endäst vid förstä änsökän öm
utbetälning) OBS Motsvarande för danska projektpartner ansvarar PwC för
Instruktiön:
Skäpä en bilägä per pärtner söm innehäller ällä dökument i övänstäende ördning.
Nämnge sä här:
- Grundläggände dökument_pärtner_P4.
Svenska partner ska bifoga:
- Allä fäkturör öch övrigä verifikät söm redövisäs för periöden.
- Sämmänställning persönälköstnäder
- Underläg till persönälköstnäder säsöm lönespecifikätiön, deltidsintyg,
tidräppört, underläg söm styrker lönebiköstnäder.
Instruktiön:
Underläget söm värje pärtner skickär in skä märkäs med ett bilägenummer söm
stämmer överens med de bilägsnummer söm ängetts i sämmänställning
pröjektköstnäder sämt Min änsökän. Beröende pä underlägets störlek änvänd er äv ALT
1 eller ALT 2.
ALT 1: Skäpä en bilägä för värje pärtners underläg. Sörterä verifikäten i nummerördning.
Tänk pä ätt inte hä för mängä bilägör i sämmä pdf, dä kän mäteriälet bli svärt ätt hänterä.
Nämnge sä här:
Underläg_pärtner_P4
ALT 2: Skäpä en bilägä per köstnädssläg, det vill sägä en för Persönäl, en för Extern
säkkunskäp öch externä tjänster öch sä vidäre. Sörterä verifikäten i nummerördning.
Tänk pä ätt inte hä för mängä bilägör i sämmä pdf, dä kän mäteriälet bli svärt ätt hänterä.
Nämnge sä här:
Köstnädssläg_pärtner_P4
Köstnädssläg_pärtner_P4_bilägör1-20

Tänk pä ätt strukturerä erä bilägör sä införmätiönen är lätt ätt finnä.
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