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Formularul AP 1.2.1 - sM6.2/19.2
Valoarea primei tranșe (LEI)
Valoare procent asumat în Planul de afaceri (procent*valoare prima tranșă)
Comercializarea producției proprii sau prin 
FACTURA/RAPORT zilnic CASA DE MARCAT *)                  
DOCUMENT de încasare
activitățiile prestate procent de cel puțin 30%
Numărul facturii / Raport fiscal zilnic - raportul Z casa de marcat
Data facturii / raportului zilnic
Cumpărător
Valoarea fără TVA
Valoare încasată
Data încasării**
 din valoarea primei tranșe
1
2
3
4
5
6
      TOTAL     
X
* se vor menționa facturile încasate / raport fiscal zilnic raportul Z care să justifice cel puțin procentul minim asumat de beneficiar în Planul de afaceri la obiectivul obligatoriu (din valoarea totală a primei tranșe de plată)
** se va menționa data documentului de încasare
Produsele comercializate / serviciile prestate sunt în conformitate cu activitatea corespunzătoare codului CAEN pentru care se acorda finanţare
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume și prenume
Semnătura
Data
AP 1.2.1 Declaratie de venituri sM6.2
Normal
3
2/28/2008 9:03:00 AM
1/27/2009 10:11:00 AM
1/27/2009 10:11:00 AM
4
3
192
2231
4
82432
104
50
2587
1/27/2009 10:11:00 AM
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