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3. Taotleja või tema seadusjärgse 
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registreerimise number 5            

6. Arvelduskonto number 6  
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põllumajandusega tegeleva osaühingu kogu osaluse või füüsilisest 
isikust ettevõtjale kuulunud põllumajandusettevõtte 8 

 

12. Füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanikud alustavad 
põllumajandusliku tegevusega 8 

 

13. Äriregistrisse kandmise või Maksu- ja Tolliametis registreerimise 
kuupäev 9  

 

Taotleja müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud 
põllumajandustoodete müügist majandusaastate lõikes taotluse esitamisele eelnenud majandusaastatel 
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15. 
Taotluse esimese aastale vahetult eelnenud 
majandusaasta tegevusalad ning taotluse esitamise 
aastale järgneva viie majandusaasta kavandatavad 
tegevusalad 11 
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18. Põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks kavandatud investeeringute rahaline 
maht kokku on vähemalt 50% taotletava toetuse mahust. 

 

19. Äriplaanis kavandatud tegevused viiakse ellu taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta 
jooksul. 

 

20. Vähemalt 50% kogu müügitulust hiljemalt äriplaanis nimetatud tegevuste elluviimisele järgnenud 
majandusaastast alates moodustab omatoodetud põllumajandussaaduste müügist ja omatoodetud 
põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügist kas koos või eraldi saadud 
müügitulu kui taotleja peab “Raamatupidamise seaduse” kohaselt tekkepõhist raamatupidamise 
arvestust, või taotleja kogu ettevõtlustulust, millest on maha arvatud tulu ettevõtluses kasutatud vara 
võõrandamisest ja ettevõtlusega seotud toetused, kui taotleja peab “Raamatupidamise seaduse” 
kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust. 

 

21. Taotleja müügitulu või omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud 
põllumajandustoodete müügist on taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks suurem 
kui 37 552 krooni ja taotleja omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud 
põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi 
moodustab taotluse esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal vähemalt 80% taotletud 
toetuse summast. 

 

22.1 Füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik(ud) ei ole taotluse rahuldamise ajaks tegelenud 
põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu. 

  

22.2 Kui füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik on tegelenud põllumajandusliku 
majandustegevusega üle 18 kuu, ei olnud füüsilisest isiku ettevõtja või äriühingu aastane müügitulu 
omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete 
müügist suurem kui 37 552 krooni, ajal kui füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik omas 
seal osalust. Siinjuures ei arvestata füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osaniku sellist osalust 
äriühingus, millega ta ei saanud otseselt ega kaudselt mõjutada selle äriühingu tegevust. 

  

23. Täidan toetuse saamiseks esitatud nõudeid ja säilitan ja kasutan investeeringuobjekti sihipäraselt 
vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse väljamaksmisest. 

 

24. Kui olen varem saanud toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või olen 
saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, olen tagasimaksmisele 
kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral olen 
tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtajal ja summas.  

 

 

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja 
toetuse taotlusele kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.  
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.  
Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal vastama järelepärimistele ning 
küsitluslehtedele. 
Annan nõusoleku oma isikuandmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide 
registrisse ning kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel. 

 

 
 
        

__________________________ 
(allkiri) 
___________________________ (taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta) 
(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi) 
 
Vastuvõtja allkiri……………………….. 

 

 
1 Reale 1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse. 
² Reale 2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja asjakohased andmed või äriühingu puhul tema seadusjärgse esindaja 
asjakohased andmed. Taotluse allkirjastab real 2 märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik. 
3 Reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood. 
4 Reale 4 märgitakse real 1 märgitud taotleja äriregistrikood. 
5 Reale 5 märgitakse real 1 märgitud taotleja Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslaseks registreerimise 
number. 



6 Reale 6 märgitakse arvelduskonto number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist. Antud 
arvelduskonto number peab olema kantud PRIA kliendiregistri andmebaasi. Juhul, kui taotlejaks on füüsilisest 
isikust ettevõtja, märgitakse reale 7 arvelduskonto omaniku nimi. Reale 8 märgitakse arvelduskonto viitenumber, kui 
see on omistatud.  
7 Ridadele 10.1–10.3 märgitakse kavandatava tegevuse või investeeringuobjekti asukoht. 
8 Ridadele 11 ja 12 märgitakse sümboliga “X” kas füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik on omandanud 
põllumajandusega tegeleva osaühingu kogu osaluse või füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud 
põllumajandusettevõtte või alustavad põllumajandusliku tegevusega.   
9 Reale 13 märgitakse taotleja tegevusega alustamise kuupäev, milleks loetakse taotleja äriregistrisse kandmise või 
Maksu- ja Tolliametis registreerimise kuupäev.  
10 Ridadele 14.1–14.5 märgitakse taotluse esitamisele eelnenud viiel majandusaastal omatoodetud 
põllumajandussaaduste müügist ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete 
müügist saadud müügitulu kroonides majandusaastate viimase päeva seisuga. Juhul kui müügitulu puudus ja tegemist 
on põllumajandusliku tegevusega alustava taotlejaga, siis märgitakse “0”. A osa täidab füüsilisest isikust ettevõtja või 
osaühing, kes taotleb toetust ning B osa täidab toetust taotleva osaühingu osanik(ud), et näidata oma eelneva 
põllumajandustegevuse ulatust. Seirearuande jaoks B osa märkuste veerus näidatakse ära osaühingu kuuluvus nais- 
või meesettevõtjatele (määratakse üle 50% osaluse järgi). 
11 Mahetootmist näidatakse eraldi reana toodangu liikide lõikes. 
12 Märkige sümboliga “X” taotluse esitamisele vahetult eelnenud tegevusalad ning järgnevaks viieaastaseks 
perioodiks kavandatavad ning arendatavad tegevusalad. Juhul kui taotleja alustab põllumajandusliku tegevusega, 
märgitakse ära ainult kavandatavad tegevusalad. 
13  Vajaduse korral lisada tegevusala. 
14 Ridadele 18–24 märgib taotleja viimsesse lahtrisse “JAH”, kui kinnitatakse nõusolekut või asjakohased nõuded on 
täidetud.   
 
 
 
 
Ants Noot 
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