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7. Ettevalmistavad tööd investeeringu osana 
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                (                  ) 
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           (               ) 
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14.1. Omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud 

põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete 
müügitulu kokku 17 

 EEK 

14.2. Omatoodetud põllumajandussaaduste ja omatoodetud 
põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete 
müügitulu osatähtsus taotleja müügitulus kokku17 

 % 

14.3 
 

Omatoodetud mahepõllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud 
mahepõllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete 
müügitulu kokku17 

 EEK 

14.4 Omatoodetud mahepõllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud 
mahepõllumajandustoodete osatähtsus taotleja müügitulus kokku17  % 

15. Eelnenud majandusaasta majandustegevusest laekumine, millest on 
maha arvatud laekumised põhivara müügist ja toetused18  EEK 

15.1. Omatoodetud põllumajandussaaduste müügist ja omatoodetud põllu-
majandussaadustest töödeldud põllumajandustoodete müügist 
laekumised kokku18 

 EEK 

15.2. Põllumajandussaaduste müügi ja omatoodetud põllumajandussaaduste 
töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügi osatähtsus 
majandustegevuse laekumisest18 

 % 

15.3 Omatoodetud mahepõllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud 
mahepõllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete 
müügist laekumised kokku18 

  

15.4 Omatoodetud mahepõllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud 
mahepõllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete 
müügi osatähtsus majandustegevuse laekumisest18 

 % 

16. Kinnitan, et taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär ei  
oma osalust üksteise äriühingus ega kuulu üksteise (äriühingu) juhatusse 
ega nõukokku 

 



17. Kinnitan nõusolekut kanda kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile 
andja arvelduskontole 19 

 

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

 

19. Kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva projekteerimistöö ning 
projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö 
maksumus ei ületa 12% toetatava investeeringuobjekti maksumusest  ja 
selle eest tasumiseks esitatud arve või arve-saateleht on väljastatud mitte 
varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal20  

 

20. Kavandatava investeeringuobjekti ning sellega seotud ettevalmistava 
töö ja omanikujärelevalve tegemise kohta, mille kohta taotletakse 
investeeringutoetust, ei ole taotleja saanud ega taotle samal ajal toetust 
riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või muud 
tagastamatut riigiabi20 

 

21. Kinnitan, et kui olen varem saanud toetust riigieelarvelistest, Euroopa 
Liidu või välisabi vahenditest või olen saanud muud tagastamatut 
riigiabi, mis on tulnud tagasi maksta, olen tagasimakstava summa 
tähtaja jooksul tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise 
korral olen tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtaja jooksul ja 
summas.20 

 

22. Kinnitan, et viie aasta jooksul alates PRIA poolt viimase toetusosa 
väljamaksmisest kasutan toetust sihipäraselt20  

 

23. Kinnitan, et kui punktides 6.1―6.3 nimetatud investeeringuobjekt asub 
taotleja maal20 

 

24. Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni toetuse viimase osa 
väljamaksmiseni ei registreeri end käibemaksukohustuslaseks, kui see ei 
ole nõutav „Käibemaksuseaduse” § 19 kohaselt 20, 21 

 

25 Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed 22 

25.1. Eesnimi                                                    Perekonnanimi                                                                  
25.2. Postiaadress                             
25.3. Telefon, faks, E-post                 
25.4 Amet                                                     
26.  
 

Kinnitan, et olen nõus toetusraha kandmisega lahtris 26.1 nimetatud 
ühiselt taotleja arvelduskontole23 

 

Ühiselt taotleja ärinimi  26.1 

Ühiselt taotleja arvelduskonto number  



27. Taotleja andmed,  kes taotleb invetseeringuobjekti kohta toetust teiste taotlejatega  ühiselt24 
27.1 Taotleja ärinimi  
27.2 Ühiselt taotleja või tema esindaja ees- ja     

perekonnanimi 

Eesnimi                           Perekonnanimi                        

27.3 Äriregistrikood või 
isikukood  

           

 
Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik maaelu arengukava 5. peatükis meetme 1.4.2. “Loomakasvatusehitiste investeeringutoetus” 
raames antava toetuse 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 vastama 
järelepärimistele ning küsitluslehtedele. Annan nõusoleku kanda minu oma isikuandmed põllumassiivide ja põllumajandustoetuste  
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  Loomakasvatusehitise  investeeringutoetuse avaldus koos äriplaaniga ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentidega esitatakse kavandatava 
investeeringuobjekti asukohajärgse piirkonna PRIA taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Avaldus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea 
mõnda rida täitma, siis märgitakse sellele reale sümbol ”X” 
2  Reale 1.1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse. 
3 Reale 1.2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja andmed või äriühingu puhul tema seadusjärgse esindaja andmed. Taotluse allkirjastab reale 1.2 märgitud 
isik või taotlust esitama volitatud isik. 
4 Reale 1.3 märgitakse reale 1.2 märgitud isiku isikukood. 
5  Reale 1.4 märgitakse real 1.1 märgitud taotleja äriregistrikood või füüsilisest isikust ettevõtja vastavad andmed. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul, kes ei 
ole kantud äriregistrisse, jääb väli täitmata. 
6  Reale 1.6 märgitakse taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number. 



7 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.   
8Reale 1.8 märgitakse  arvelduskonto omaniku nimi. 
9 Reale 1.9 märgitakse arvelduskonto viitenumber, kui see on olemas.  Read 1.7-1.9 jäetakse täitmata, kui investeering tehakse kapitalirendi korras. 
10  Rida 2 täidetakse juhul, kui investeeringu  kohta taotlevad toetust kaks või enam taotlejat ühiselt, märgitakse märkega “ +”  . 
11 Ridadele 4.1-4.3 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti asukoht, mis peab ühtima taotluse  esitamise piirkonnaga. 
12  Ridadele 5.1-5.4 märgitakse märkega “ +”  investeeringuga seotud  tegevusvaldkond loomakasvatuses. 
13 Investeeringu  kohta, millele taotlevad toetust kaks või enam taotlejat ühiselt märgib iga taotleja  enda kaasomandisse kuuluva investeeringuobjekti andmed 
eraldi. 
14 Ridadel 6.1-10.1 märgitakse toetuse maksumus ilma käibemaksuta, kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane, 
siis märgitakse ridadele 6.1-10.1 toetuse maksumus koos käibemaksuga. 
15Reale 12 märgitakse kavandatava investeeringu tegemise alguskuupäev ja lõppkuupäev. Investeering peab olema tehtud kahe aasta jooksul arvates 
taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. 
16  Reale 13 märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, juhul kui taotleja kavandatav investeering tehakse kapitalirendi korras. Juhul  kui nimetatud 
kapitalirendile andjaid on mitu, märgitakse kõikide kapitalirendile andjate ärinimed. 
17Read 14–14.4 täidab taotleja, kes “Raamatupidamisseaduse”  kohaselt peab tekkepõhist raamatupidamise arvestust. 
18Read 15–15.4 täidab taotleja, kes “Raamatupidamisseaduse”  kohaselt peab kassapõhist raamatupidamise arvestust. 
19  Reale 17 märgib taotleja “JAH”, millega kinnitab oma nõusolekut, kui investeering tehakse kapitalirendi korras. 
20Ridadele märgib taotleja viimasesse lahtrisse “JAH”, kui asjakohased nõuded on täidetud. 
21 Rea 24  täidab taotleja, kui ta taotleb toetust investeeringuobjekti kohta koos käibemaksuga. 
22 Read 25.1―25.4 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kelleks ei ole real 1.2 märgitud isik. 

23 Rea 26  täidab taotleja, kui ta taotleb toetust investeeringuobjekti kohta ühiselt koos teiste taotlejatega ja on nõus tehtava investeeringu kohta antava 
toetusraha kandmisega teise ühiselt taotleja arvelduskontole. 
24 Read 27.1-27.3 täidetakse juhul, kui taotleja taotleb toetust invetseeringuobjekti kohta teiste taotlejatega  ühiselt. 
 

 

 
Ants Noot 
Kantsler  


