
Põllumajandusministri  
12. märtsi 2008. a  

määruse nr 20  
“Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise 

 investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise  
ja taotluse menetlemise täpsem kord” 

lisa 4 
 

Kuludeklaratsioon investeeringuks tehtud kulutuste  
deklareerimiseks  

  
Vorm 

Taotleja nimi    

Taotleja registrikood                       

Taotluse viitenumber 1                       

 
Teatan, et esitan käesoleva taotluse kohta ________2 kuludeklaratsiooni, mille kohaselt 
olen teinud investeeringu summas ____________________3 krooni ning sellega teinud 
kavandatud investeeringu4: 

           lõplikult 

 
Ehitise puhul on ehitusregistri kood või katastritunnus alljärgnev: 
a) ehitusregistri kood: 
b) katastritunnus: 

  
         osaliselt. 

 

Lisan koopiad investeeringu tegemist tõendavatest järgmistest dokumentidest: 

 
Käesoleva maksetaotlusega soovin ka ettevalmistava töö toetussumma väljamakset6: 

       JAH          

   EI 

 

Käesoleva maksetaotlusega soovin ka turunduskulu väljamakset6: 

       JAH          

   EI 

Dokumendi nimetus 
Jrk 
nr 

Dokum
entide 

arv 

Dokumentide 
number 

või numbrid 

Arve või arve-saateleht  1     

Maksekorraldus või pangakonto väljavõte müüjale 
tasumise kohta 

2 
    

Tehtud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt5 3     

Kapitalirendileping koos maksegraafikuga 4     



Käesoleva maksetaotlusega soovin ka omanikujärelevalve väljamakset6: 

       JAH          

   EI 

 

Käesoleva maksetaotlusega soovin ka investeeringuobjektiga seotud litsentsi ostmise 

või patendi või kasuliku mudeli kaitsmisega seotud kulude väljamakset6: 

       JAH          

   EI 

 

Olen loonud investeeringu tulemusel                  uut töökohta ning esitan selle 

kinnituseks vastavad dokumendid alljärgnevad dokumendid: 

1. 

2.   

  
 
Kinnitan, et lisatud investeeringu tegemist tõendavatel dokumentidel toodud 
andmed on õiged. 
_________________________________   
                (allkiri) 
Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi  
   ________________________  

               (kuupäev)  
  
 

1 Kuludeklaratsioonile märgitakse  taotluse registreerimisel antud ja toetuse määramise otsuse 
väljatrükil näidatud taotluse viitenumber. 
2 Sellele reale märgitakse, mitmes taotluse kohta esitatud kuludeklaratsioon on käesolev 
kuludeklaratsioon (dokumente on võimalik esitada kuni neljas osas taotluse kohta). 
3 Sellele reale märgitakse käesoleva kuludeklaratsiooniga esitatud maksenõude abikõlblik summa, s.o 
käibemaksuta (juhul, kui käibemaks ei ole toetatav) või käibemaksuga (juhul, kui käibemaks on 
toetatav). 
4 Märgitakse rist õigesse kasti. 
5 Täidetakse juhul, kui investeeringuobjektiks on ehitus. 
6 Märgitakse rist õigesse kasti. 
7 Juhul kui investeeringu kogumaksumus ei ole sama, mis on näidatud toetuse määramise otsusel, siis 
märgitakse käesolevale kuludeklaratsioonile investeeringu kogumaksumuse muutumise põhjused ja uus 
maksumus.  
  
  
Ants Noot 
Kantsler 
 

Investeeringu kogumaksumuse muutumise põhjus ja uus maksumus7 

 


