
Põllumajandusministri 09. novembri 2007. a 
määruse nr 128 “Mikropõllumajandusettevõtte 
arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, 
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem 
kord” lisa 2 

MIKROPÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTE ARENDAMISE INVESTEERING UTOETUSE AVALDUS 12 

4. Tegevused ja investeeringuobjektid, mille kohta taotletakse toetust1213                                                                                                                           B osa 

A osa 

1. Ettevõtja 

1.1 Taotleja ärinimi3  

1.2 Taotleja või tema seadusjärgse esindaja ees- ja 
perekonnanimi4 Eesnimi                              Perekonnanimi                               

1.3 Taotleja või tema seadusjärgse esindaja isikukood5            
1.4 Äriregistri kood6          

 

1.5 Äriregistrisse kandmise aasta      

1.6 Käibemaksukohustuslaseks registreerimise number7            

1.7 Arvelduskonto number8  
1.8 Arvelduskonto omaniku nimi9  
1.9 Arvelduskonto viitenumber10  
2. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed 

2.1 Maakond  
2.2 Linn/vald  
2.3 Küla/alev/alevik  
2.4 Tänav/maja ja postiindeks  
2.5 Telefon/faks/e-post  
3. Kavandatava investeeringuobjekti asukoht11  

3.1 Maakond  
3.2 Linn/vald  
3.3 Küla/alev/alevik  



Investeeringuobjekti finantseerimine 

 

Toetatavad tegevused 
Kavandatava 
investeeringu-
objekti täpne 
nimetus 

Investeeringu-
objekti 
käibemaksuta 
maksumus 
kroonides  

Abikõlblik 
käibemaks14 
kroonides 

Investeeringu
-objekti 
käibemaksuga 
maksumus 15 
kroonides 

Taotletava 
toetuse 
määr 
protsentides 

Taotletav 
toetus 
kroonides 

Oma- ja 
laenu-
vahendid 
kroonides 

KOKKU14 
kroonides 

A B C D E F G H I J 

4.1. 
 Hoone või rajatise 
ehitamine         

4.2. 
Hoone või rajatise 
rekonstrueerimine         

4.3. Loomakasvatuspuuri 
ostmine ja paigaldamine         

4.4. Reoveepuhastussüsteemi 
ehitamine         

4.5. Reoveepuhastussüsteemi 
rekonstrueerimine         

4.6. Põllumajanduslikule 
tootmishoonele 
juurdepääsuks eratee 
ehitamine  

        

4.7. Põllumajanduslikule 
tootmishoonele 
juurdepääsuks eratee 
rekonstrueerimine 

        

4.8. Veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi 
ehitamine  
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4.9. Veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi 
rekonstrueerimine  

        

4.10
. 

Veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi 
ostmine ja paigaldamine  

        

4.11
. 

Veevarustus- ja 
kanalisatsioonivõrguga 
liitumine 

        

4.12
. 

Elektrisüsteemi ehitamine  
        

4.13
. 

Elektrisüsteemi 
rekonstrueerimine         

4.14
. 

Elektrisüsteemi juurde 
kuuluva seadme ostmine ja 
paigaldamine  

        

4.15
. 

Elektrivõrguga liitumine 
        

4.16
. 

Masina või seadme ostmine 
ja paigaldamine         

4.17
. 

Viljapuu, marjapõõsa või 
muu marjakultuuri 
sertifitseeritud või 
kontrollitud istiku ostmine  

        

4.18 Istandiku piirdeaia või 
konstruktsiooni ostmine või 
paigaldamine 

        

4.19
. 

Mesilastaru ja 
mesindusinventari ostmine 
ja paigaldamine 
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4.20
. 

Seenekasvatusseadme nagu 
substraadisegisti, autoklaav, 
kliimaseade ja auruboiler, 
küttseade ja -süsteem, 
valgustusseade, 
kompostisegisti ning 
pastöriseerimiskamber 
ostmine ja paigaldamine 

        

4.21
. 

Kavandatavate 
investeeringuobjektide 
maksumus KOKKU (read 
4.1–4.21) 

    X    

4.22
. 

sh kapitalirendi korras 
ostetav     X    

4.23
. 

sh investeeringuobjektide 
ehitamine ja 
rekonstrueerimine kokku 
(read 4.1, 4.2, 4.4–4.9, 4.12 
ja 4.13) 

        

5. Ettevalmistavad tööd  

5.1. Kavandatava 
investeeringuobjektiga 
seotud projekteerimistöö 
maksumus 

    X X X X 

5.2. Kavandatava 
investeeringuobjekti 
projekteerimiseks vajaliku 
ehitusgeoloogilise ja  
-geodeetilise töö maksumus 

    X X X X 

5.3. Ettevalmistavate tööde 
maksumus kokku ridadelt 
5.1–5.216 
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5.4. Nende ettevalmistavate 
tööde maksumus, mille 
kohta taotletakse toetust 
ning mis ei ületa 12% real 
4.20 toodud 
investeeringuobjektide 
maksumusest ja reale 5.3 
märgitud summat17 

 

        

6. Investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika maksumus 

6.1. Investeeringuobjekti 
tähistamiseks vajaliku 
sümboolika maksumus 

        

7. Omanikujärelevalve tegemine 
7.1. Sellise omanikujärelevalve 

tegemise maksumus, mille 
kohta taotletakse toetust 
ning mis ei ületa 3% real 
4.23 toodud 
investeeringuobjektide 
ehitamise ja 
rekonstrueerimise summat18 

        

8. Toetatava investeeringu maksumus 
8.1. Kavandatava investeeringu, 

mille kohta taotletakse 
toetust, maksumus kokku 
(ridade 4.20, 5.4 ja 6.1 
summa kokku) 

        

8.2. Toetatava investeeringu 
maksumus KOKKU19         

9. Kõrgema toetusmääraga investeeringuobjekt 
9.1 Kõrgema toetusmäära 

taotlemise põhjus: 
Ebasoodsamast piirkonnast 
tingitud kõrgem toetusmäär 

 Noorele ettevõtjale 
ettenähtud kõrgem 
toetusmäär 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                 C osa 



9. 

Kavandatava investeeringu tegemise aeg20 
Alguskuupäev 

 
                (                  ) 

Lõppkuupäev 

 
           (               ) 

11. Kapitalirendile andja21  krooni 
12. Eelmise majandusaasta müügitulu koos muude ärituludega, sh22  krooni 
12.1 omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või omatoodetud põllumajandussaaduste 

töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kokku 
 krooni 

12.2 omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või omatoodetud põllumajandussaaduste 
töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu osatähtsus taotleja müügitulus kokku  % 

12.3 omatoodetud mahepõllumajandussaaduste müügist või omatoodetud 
mahepõllumajandussaaduste töötlemisest saadud mahepõllumajandustoodete müügitulu 
kokku 

 krooni 

12.4 omatoodetud mahepõllumajandussaaduste müügist või omatoodetud 
mahepõllumajandussaaduste töötlemisest saadud mahepõllumajandustoodete müügitulu 
osatähtsus taotleja müügitulus kokku 

 % 

12.5 muud äritulud (sh toetused)  krooni 
13. Eelmise majandusaasta majandustegevusest laekumine omatoodetud 

põllumajandussaaduste müügist ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest 
saadud põllumajandustoodete müügist kokku koos toetustega, millest on maha arvatud 
laekumised põhivara müügist 23 

 krooni 

13.1 omatoodetud põllumajandussaaduste müügi ja omatoodetud põllumajandussaaduste 
töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügi laekumised, millest on maha arvatud 
laekumised põhivara müügist ja toetustest 

 krooni 

13.2 omatoodetud põllumajandussaaduste müügi ja omatoodetud põllumajandussaaduste 
töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu osatähtsus taotleja majandustegevuse 
laekumises kokku 

 % 

13.3 omatoodetud mahepõllumajandussaaduste müügi ja omatoodetud 
mahepõllumajandussaaduste töötlemisest saadud mahepõllumajandustoodete müügi 
laekumised, millest on maha arvestatud laekumised põhivara müügist ja toetustest 

 krooni 

13.4 omatoodetud mahepõllumajandussaaduste müügi ja omatoodetud 
mahepõllumajandussaaduste töötlemisest saadud mahepõllumajandustoodete müügitulu 
osatähtsus taotleja majandustegevuse laekumises kokku 

 % 

13.5 eelmise majandusaasta majandustegevuse muud äritulud (sh toetused)  krooni 



14. Kinnitan, et taotleja ja hinnapakkujad ning nende osanik, aktsionär või liige ei oma osalust 
üksteise äriühingus ega kuulu üksteise juhatusse või nõukokku.24  

15. Kinnitan nõusolekut kanda kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja 
arvelduskontole. 23,25 

 

16. Kinnitan, et kavandatava investeeringu maksumusse on arvestatud vaid määruse §-s 6 
lubatud kulutused. 23 

 

17. Investeeringuobjektiga kaasneva projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajaliku 
ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise töö (mis ei ületa 12% investeeringuobjekti 
maksumusest) eest tasumiseks esitatud arve või arve-saateleht on väljastatud pärast 1. 
jaanuari 2007. a. 23 

 

18. Kavandatava investeeringuobjekti ning sellega seotud ettevalmistava töö ja 
omanikujärelevalve tegemise kohta, mille kohta taotletakse investeeringutoetust, ei ole 
taotleja saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta toetust 
riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või muud tagastamatut riigiabi. 23 

 

19. Kinnitan, et 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 tähtaja jooksul tagasi maksnud 
või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral olen tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtaja 
jooksul ja summas. 23 

 

20. Kinnitan, et minu majandustegevus oli taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaastal 
kasumis ja ma ei ole saanud taotluse esitamise aastale eelnenud kahel majandusaastal 
järjest üle 1 miljoni krooni puhaskasumit.26 

 

21. Kinnitan, et ei muuda viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa 
väljamaksmisest  selle investeeringuobjekti sihtotstarvet, mille kohta olen toetust taotlenud. 
23 

 

22. Kinnitan, et kui punktides 4.1, 4.2, 4.4–4.9, 4.12, 4.13, 4.17 ja 4.18 nimetatud 
investeeringuobjekt asub kaasomandis oleval maal, on kaasomanikud, kelle maal paikneb 
kavandatav investeeringuobjekt, andnud kirjaliku nõusoleku investeeringu tegemiseks. 23 

 

23. Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni toetuse viimase osa väljamaksmiseni ei 
registreeri end käibemaksukohustuslaseks, kui see ei ole nõutav “Käibemaksuseaduse” § 
19 kohaselt. 23, 27 

 

24 Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed 28 

24.1. Eesnimi                                                    Perekonnanimi                                                                  
24.2. Postiaadress                             
24.3. Telefon, faks, E-post                 
24.4 Amet                                                     
25. Teiste ühiselt taotlejate andmed, kui toetust taotletakse teiste taotlejatega ühiselt2930 



25.1.1 Ühiselt taotleja ärinimi  
25.1.2 Ühiselt taotleja või tema esindaja ees- ja     

perekonnanimi 

Eesnimi                            Perekonnanimi                        

25.1.3 Äriregistrikood või isikukood             
25.2.1 Ühiselt taotleja ärinimi  
25.2.2 Ühiselt taotleja või tema esindaja ees- ja     

perekonnanimi 

Eesnimi                            Perekonnanimi                        

25.2.3 Äriregistrikood või isikukood             
25.3.1 Ühiselt taotleja ärinimi  
25.3.2 Ühiselt taotleja või tema esindaja ees- ja     

perekonnanimi 

Eesnimi                            Perekonnanimi                        

25.3.3 Äriregistrikood või isikukood             
26.  
 

Kinnitan, et olen nõus toetusraha kandmisega lahtris 26.1 nimetatud ühiselt 
taotleja arvelduskontole3132 

 

26.1 Ühiselt taotleja arvelduskonto omaniku nimi33  
26.2 Ühiselt taotleja arvelduskonto number34  
26.3 Arvelduskonto viitenumber35  
 

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse taotluse kohta 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 olema majanduslikult jätkusuutlik ning vastama järelepärimistele ja küsitluslehtedele.  
Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning kasutada neid toetuse määramisel ja 
maksmisel. 

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

 



 
                                                 
1 Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse avaldus koos äriplaaniga ning neis esitatud 
andmeid tõendavate dokumentidega esitatakse PRIAle kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses 
piirkonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Avaldus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea 
mõnda rida täitma, siis märgitakse sellele reale sümbol “X”. 
2 Kui investeeringuobjekti kohta taotlevad toetust kaks või enam taotlejat ühiselt, esitavad nad toetuse 
taotlemiseks eraldi avaldused, mida koos äriplaanide ja neis andmeid tõendavate dokumentidega käsitletakse 
ühise taotlusena. 
3 Reale 1.1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse. 
4 Reale 1.2 märgitakse taotleja või tema seadusjärgse esindaja andmed. Taotluse allkirjastab real 1.2 märgitud 
isik või taotlust esitama volitatud isik. 
5 Reale 1.3 märgitakse reale 1.2 märgitud isiku isikukood. 
6 Reale 1.4 märgitakse real 1.1 märgitud taotleja äriregistri kood. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul, kes ei ole 
kantud äriregistrisse, jääb väli täitmata. 
7 Reale 1.6 märgitakse real 1.1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number. 
8 Reale 1.7 märgitakse selle arvelduskonto number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist ning 
millelt tasutakse kavandatava investeeringu eest. Arvelduskonto number peab olema kantud PRIA kliendiregistri 
andmebaasi. Rida 1.7 jäetakse täitmata, kui investeering tehakse kapitalirendi korras. Read 1.7 kuni 1.9 jäetakse 
täitmata, kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt. Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat 
ühiselt täidetakse read 24.1-26.3. 
9 Reale 1.8 märgitakse arvelduskonto omaniku nimi. Rida 1.8 jäetakse täitmata, kui investeering tehakse 
kapitalirendi korras. 
10 Reale 1.9 märgitakse arvelduskonto viitenumber, kui see on olemas. Rida 1.9 jäetakse täitmata, kui 
investeering tehakse kapitalirendi korras. 
11 Ridadele 3.1–3.3 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti asukoht, mis peab ühtima taotluse esitamise 
piirkonnaga. 
12 Kui investeeringuobjekti kohta taotlevad toetust kaks või enam taotlejat ühiselt, märgitakse iga taotleja 
taotluses ja äriplaanis tema investeeringuks vaid kaasomandis oleva investeeringuobjekti osa. 
13 Abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks kasutatud sümboolika maksumus lisatakse selle objekti 
maksumusele, mille koosseisus on see soetatud. 
14 Veergu E „Abikõlblik käibemaks, kroonides” märgitakse kavandatava investeeringuobjekti ja ettevalmistava 
töö käibemaks, kui taotletakse toetust käibemaksu kohta. 
15 Veergu F märgitakse veergude D ja E summa ning veergu J märgitakse veergude H ja I summa. Veergu F 
märgitud summa peab võrduma summaga veerus J. 
16 Rea 5.3 veergu G märgitakse ettevalmistavate tööde kohta taotletava toetuse määr, mis on vähim 
investeeringuobjekti kohta taotletava toetuse määr. 
17 Kui ettevalmistava töö maksumus rea 5.3 veerus F ületab 12% rea 4.20 veergu F märgitud 
investeeringuobjekti maksumuse (rea 5.3 veerg F>0,12*rea 4.20 veerg F), siis rea 5.4 veergu D märgitakse 
abikõlblike ettevalmistavate tööde käibemaksuta maksumus kokku, mida arvutatakse valemiga: 0,12*rea 4.20 
veerg D. Rea 5.4 veergu E märgitakse ettevalmistavate tööde abikõlblik käibemaks, mis arvutatakse valemiga 
0,12*rea 4.20 veerg E. Rea 5.4 veergu G märgitakse ettevalmistavate tööde kohta taotletava toetuse määr, mis on 
vähim investeeringuobjekti kohta taotletava toetuse määr. 
18 Kui omanikujärelevalve tegemise maksumus ületab 3% rea 4.22 veergu F märgitud investeeringuobjekti 
ehitamise ja rekonstrueerimise maksumuse, siis rea 6.1 veergu D märgitakse abikõlblik omanikujärelevalve 
tegemise käibemaksuta maksumus kokku, mis arvutatakse valemiga: 0,03*rea 4.22 veerg D. Rea 6.1 veergu E 
märgitakse omanikujärelevalve tegemise abikõlblik käibemaks, mis arvutatakse valemiga: 0,03*rea 4.22 veerg 
E. Rea 6.1 veergu G märgitakse omanikujärelevalve tegemise kohta taotletava toetuse määr, mis on vähim 
ehitamise ja rekonstrueerimise investeeringuobjekti kohta taotletava toetuse määr. 
19 Kui rea 7.1 veergu H märgitud taotletav toetus ületab maksimaalse lubatava toetuse summa, siis märgitakse 
rea 7.2 veergu H taotletavaks toetuse summaks summa, mis vastab määruses sätestatud määradele. 
20 Reale 9 märgitakse kavandatava investeeringu tegemise alguskuupäev ja lõppkuupäev. Investeeringu 
alguskuupäev ei või olla varajasem kui taotluse esitamise päevale järgnev päev, välja arvatud 2007. aastal alanud 
taotluse esitamise tähtajal, kui alguskuupäev  peab olema hilisem kui 1. jaanuar 2007. Investeering peab olema 
tehtud kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. 
21 Reale 10 märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, juhul kui taotleja kavandatav investeeringuobjekt ostetakse 
kapitalirendi korras. Juhul kui nimetatud kapitalirendile andjaid on mitu, märgitakse kõikide kapitalirendile 
andjate ärinimed. 
22 Read 12–12.5 täidab taotleja, kes “Raamatupidamisseaduse” kohaselt peab tekkepõhist raamatupidamise 
arvestust. 



                                                                                                                                                         
23 Read 13–13.5 täidab taotleja, kes “Raamatupidamisseaduse” kohaselt peab kassapõhist raamatupidamise 
arvestust. 
24 Ridadele 14–23 märgib taotleja viimasesse lahtrisse “JAH”, kui asjakohased nõuded on täidetud. 
25 Reale 14 märgib taotleja “JAH”, millega kinnitatakse nõusolekut, kui kavandatav investeering tehakse 
kapitalirendiga. 
26 Real 20 märgib taotleja “JAH”, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse ja 
kes vastab real 20 sätestatud nõuetele. 
27 Rea täidab taotleja, kui ta taotleb toetust koos käibemaksuga. 
28 Read 24.1―24.4 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kelleks ei 
ole real 1.2 märgitud isik. 
29 Read 25.1.1―26.3 täidetakse juhul, kui taotleja taotleb toetust invetseeringuobjekti kohta teiste taotlejatega 
ühiselt. 
30 Read 25.1.1-25.1.3, 25.2.1-25.2.3 jne märgitakse ühiselt taotlejate andmed, taotleja taotleb toetust 
invetseeringuobjekti kohta teiste taotlejatega ühiselt. 
31 Real 26 kinnitab taotleja, et ta on nõus kavandatava investeeringu kohta antava toetuse summa kandmisega 
teise ühiselt taotleja arvelduskontole. 
32 Read 26.1―26.3 täidab taotleja, kui ta taotleb toetust investeeringuobjekti kohta ühiselt koos teiste 
taotlejatega. Taotleja märgib, millise teise ühiselt taotleja arvelduskontole kavandatava investeeringu kohta 
antava toetuse summa kantakse. 
33 Reale 26.1 märgitakse ühiselt taotleja arvelduskonto omaniku nimi, kelle arvelduskontole toetus kantakse. 
Rida 1.8 jäetakse täitmata, kui investeering tehakse kapitalirendi korras. 
34 Reale 26.2 märgitakse selle arvelduskonto number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist ning 
millelt tasutakse kavandatava investeeringu eest. Arvelduskonto number peab olema kantud PRIA kliendiregistri 
andmebaasi. Rida 26.2 jäetakse täitmata, kui investeering tehakse kapitalirendi korras.  
35 Reale 26.3 märgitakse arvelduskonto viitenumber, kui see on olemas. Rida 26.3 jäetakse täitmata, kui 
investeering tehakse kapitalirendi korras. 
 
 
 

Ants Noot 
Kantsler  
 


