
Põllumajandusministri 9. mai 2008. a määruse 
nr 45 “Bioenergia tootmise investeeringutoetuse 
saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 
menetlemise täpsem kord” lisa 2 

 
 

BIOENERGIA TOOTMISE INVESTEERINGUTOETUSE ÄRIPLAAN   

Tabel 1. Taotleja andmed 

1.1 Taotleja ärinimi1  

1.2 
Taotleja või tema seadusjärgse 
esindaja ees- ja perekonnanimi 2   

1.3 
Taotleja või tema seadusjärgse 
esindaja isikukood    

1.4 Taotleja äriregistri kood   

1.5 
Taotleja maksukohustuslaste 
registri tõendi number    

1.6 
Taotleja postiaadress ja 
kontaktandmed  

 
2.1 Taotlejate arv3:    

2.2 
Ühise taotluse esitavate taotlejate 

andmed:    

2.2.1 Taotleja ärinimi4 Taotleja registrikood Juriidiline vorm  

     

     
    



     
3.1 Kas käesolevas äriplaanis toodud minevikulised finantsandmed 

ühtivad äriregistris olevate andmetega? 
JAH 

 
EI 

  

 
Kui vastus on “EI”, siis selgitus5: 

3.3 Kavandatavate investeeringuobjektide loetelu ja üksikasjad6 

3.4 Kavandatava investeeringu eesmärk ja investeeringujärgse majandustegevuse lühikirjeldus 

3.5  Kavandatava investeeringu tulemusena toodetud energia lõpptarbimise lühikirjeldus  

3.6  CO2 heitmete vähenemine kavandatava investeeringuobjekti tulemusena7  



3.7  Bioenergia tootmisel biomassi asukoha kirjeldus 

 



Tabel 2. Maakasutus ja tööjõud 
 Prognoos 

 Aasta keskmised näitajad 

Taotluse 
esitamise aastale 

eelnenud 
majandusaasta 

Jooksva 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Taotluse 
esitamise aastale 

järgneva 
kavandatava 

esimese 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Taotluse esitamise 
aastale järgneva 

kavandatava teise 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

1 Maakasutusõigus (0,1 ha täpsusega)     
1.1 sh omandis     
1.2 sh rendilepingu alusel maakasutusõigusega maa     

 Maa KOKKU     
2 Haritav maa kasvatatavate kultuuride lõikes (0,1 ha 

täpsusega)     
2.1 "Põllukultuur 1"     

      
 Haritav maa KOKKU     
3 Põllumajandusloomade arv loomaliikide kaupa8     

3.1 "Loomaliik 1"     
      
 Loomade arv KOKKU     
4 Aasta keskmine töötajate arv9     

4.1 ― töölepingu alusel töötavad isikud     
4.2 ― muudel alustel töötavad isikud     



4.3 Tööjõud KOKKU     
 

Tabel 3. Kavandatava investeeringuobjektiga sama liiki põhivara nimekiri taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud viimase 
majandusaasta lõpu seisuga  

1 Taotleja kogu põhivara soetusmaksumus kokku bilansis:  krooni 
2  Taotleja kogu põhivara jääkmaksumus kokku bilansis:  krooni 
3 sh kavandatava investeeringuobjektiga sama liiki põhivara jääkmaksumus kokku bilansis:  krooni 

4 Nr Põhivara liik ja nimetus Kasutuotstarve  Soetusmaksumus Jääkväärtus 

Soetamise aeg 
(aasta, 
kvartal) 

Ehitamise või 
valmistamise 
aeg (aasta) 

 1            
 2      
  3           

              

 

 

 

 

 

 



Tabel 4. Toodangunäitajad10 

  Toodang   ühik  

Taotluse esitamise 
aastale eelnenud 
majandusaasta 

Jooksva 
majandusaasta 

viimase päeva seisuga 

Taotluse esitamise 
aastale järgneva 

kavandatava esimese 
majandusaasta viimase 

päeva seisuga 

Taotluse esitamise aastale 
järgneva kavandatava 
teise majandusaasta 

viimase päeva seisuga 
  Taimekasvatus       
1 – teravili  t      
2 – raps (rüps)  t      
3 –kartul  t             
4 ―              

  Aiandus              
5 – köögivili t             

6 – maasikad t             
7 ― lilled tuh 

m² 
     

8 – mesindussaadused  kg              
9 ―       

  Püsikultuurid       
10 – puuviljad  t      

11 ― marjad t      

12 -              
13 Piimatootmine t      

  Loomakasvatus       



14 – veiseliha  t             

  
15 

– sealiha  t             

16 – lamba- ja kitseliha t      

17 – linnuliha t      
18 –              

19 – omatoodetud 
taimekasvatussaaduste 
töötlemisest saadud 
põllumajandustooted 

t               

20 –       
21 – omatoodetud 

loomakasvatussaaduste 
töötlemisest saadud 
põllumajandustooted 

      

22 –           

23 – omatoodetud  
bioenergia või 
bioenergia tootmise 
eesmärgil toodetud 
biomass 

     

24 –      

 
Tabel 5. Varad ja kohustused11 



    

Taotluse esitamise aastale 
eelnenud majandusaasta 

1. VARAD 
2. Raha ja pangakontod   
3. Aktsiad ja muud väärtpaberid   
4. Nõuded kokku   
5. sh ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinusega)   
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud   
7. Varud KOKKU 
8. – tooraine ja materjal   
9. – lõpetamata toodang   
10. – noor- ja nuumloomad   
11. – valmistoodang   
12. – ostetud kaubad müügiks   
13. – ettemaksed hankijatele   
14.  KÄIBEVARA KOKKU   
15. KOHUSTUSED  
16. Lühiajalised  kohustused KOKKU  
17. Pikaajalised kohustused KOKKU   
18. KOHUSTUSED KOKKU  
 
 
Tabel 6. Kasumiaruanne12 

 

      



  

Taotluse esitamise 
aastale eelnenud 
majandusaasta 

Jooksva majandusaasta 
viimase päeva seisuga 

Taotluse esitamise aastale 
järgnev kavandatav 

esimene majandusaasta 

Taotluse esitamise 
aastale järgnev 

kavandatav teine 
majandusaasta 

1 Äritulud KOKKU     
2 Müügitulu KOKKU     

2.1  – sh omatoodetud  
põllumajandussaaduste müügitulu     

2.2 - sh põllumajandussaaduste 
töötlemisest saadud müügitulu 
kokku     

2.3 sh omatoodetud 
põllumajandussaaduste 
töötlemisest saadud müügitulu 
kokku     

3 Muud äritulud     
3.1 sh toetused     
4 Äritulud KOKKU     
5 Ärikulud     
6 Kaup, toore, materjal ja teenused     

6.1 "Toore 1"     
6.2      
7 Mitmesugused tegevuskulud     

7.1 "Kululiik 1"     
7.2      
8 Tööjõukulu     

8.1 – palgakulud     



8.2 – sotsiaalmaks     
8.3 – kulud erisoodustustele     
8.4 – füüsilisest isikust ettevõtja 

sotsiaalmaks     
9 Põhivara kulum ja väärtuse langus     
10 Muud ärikulud     
11 Ärikulud KOKKU     
12 ÄRIKASUM     
13 Finantstulud KOKKU     
14 Finantskulud KOKKU     
15 Kasum (kahjum) 

majandustegevusest     
16 Erakorralised tulud     
17 Erakorralised kulud     
18 Kasum (kahjum) enne 

maksustamist     
19 Tulumaks     
20 Aruandeaasta puhaskasum 

(kahjum)     
  

 
Tabel 7. Raha liikumine13 

 

 

Taotluse esitamise 
aastale eelnenud 
majandusaasta 

Jooksva 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Taotluse esitamise 
aastale järgnev 

kavandatav 
esimene 

majandusaasta 

Taotluse esitamise 
aastale järgnev 

kavandatav teine 
majandusaasta 



1 Raha jääk perioodi alguses     
2 Rahalised sissetulekud     
3 Laekumised toodangu, teenuste ja kauba müügist 

KOKKU     
4 

sh laekumised omatoodetud  põllumajandus- 
saaduste müügist     

5 sh laekumised omatoodetud toodangu töötlemisel 
saadud põllumajandustoodangu müügist     

6 sh laekumised teenuste müügist     
7 Ostjatelt eelmisel majandusaastal laekumata arved     
8 Tagastatav käibemaks 14     
9 Lühiajalised laenud 15     
10 sh investeeringuobjektiga seotud lühiajaline laen     
11 Pikaajalised laenud 16     
12 sh investeeringuobjektiga seotud pikaajaline laen     
13 Investeeringutoetuse laekumine     
14 Muud laekumised KOKKU     
15 Rahalised sissetulekud KOKKU     
16 Rahalised väljaminekud     
17 Kaubad, toore, materjalid ja teenused KOKKU     
18 Mitmesugused tegevuskulud KOKKU     
19 Muud ärikulud     
20 Tööjõukulud KOKKU     
21 sh palgakulu     
22 sh sotsiaalmaks     
23 sh erisoodustuste kulu     



24 sh füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaks     
25 Väljaminekud KOKKU     
26 Raha jääk pärast väljaminekute mahaarvamist     
27 Kavandatav investeering, mille kohta taotletakse 

toetust 17     
28 sh ettevalmistavad tööd 18     
29 sh omanikujärelvalve tegemise maksumus19     
30 Mittetoetatav investeering20     
31 Eelmise majandusaasta võlad hankijatele      
32 

Maksuvõlad     
33 Makstav käibemaks21     
34 Kasutusrendi maksed22     
35 Laenude intressid KOKKU     
36 sh lühiajaliste laenude intressid     
37 sh investeeringuobjektiga seotud lühiajalise laenu 

intressid     
38 sh pikaajaliste laenude intressid     
39 sh investeeringuobjektiga seotud pikaajalise laenu 

intressid     
40 sh kapitalirendi intressid     
41 Laenude tagasimaksmine KOKKU     
42 sh lühiajalised laenud     
43 sh pikaajalised laenud     
44 sh eelmiste perioodide kapitalirendi põhiosa     
45 sh investeeringuobjektiga seotud kapitalirendi 

põhiosa     



46 Rahalised väljaminekud KOKKU      
47 Raha jääk perioodi lõpuks23     
 



 Tabel 8. Investeerimisvajaduse kavandamine 

 1 Toetatavate investeeringuobjektide finantseerimine 

  Nr 
Abikõlblikud 

kulud Maksumus 
Toetuse 
protsent 

Taotletav 
toetus 

Omafinant
seering 

Laenuga 
finant-

seerimine 

Taotluse esitamise 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Kavandatav 
esimene 

majandusaasta 

Kavandatav teine 
majandusaasta 

2 
1          

  
  

3  2
                

  
  

4 
                  

  
  

5 Kokku         
6  Investeeringuobjekti mittetoetatavate kulude finantseerimine     

  Nr 
Mitteabikõlb-
likud kulud Maksumus Omafinantseering 

Laenuga 
finantseerimine 

Taotluse esitamise 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Kavandatav esimene 
majandusaasta 

Kavandatav teine 
majandusaasta  

7 
1         

  
  

8 
2         

  
  

9       

10 Kokku      



11 Kokku finantseerimisvajadus 

  

Taotluse esitamise 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Kavandatav 
esimene 

majandusaasta 

Kavandatav esimene 
majandusaasta 

12    
Laenuga 
finantseerimine 

13    Omafinantseering    
14    Toetus    

15 
    

KOKKU 
investeerimis-
vajadus    

 
 

Tabel 9. Turg, konkurents, asukoha skeem 
1. Investeeringueelse toodangu lühikirjeldus 

 

 

2. Kavandatava uue toodangu lühikirjeldus 



 

 

3. Toodangu kasutamise ja turustamise  viisid  

  
4. Kavandatava investeeringu tulemusena toodetud bioenergia oma tarbeks kasutamise osakaal ning kasutamise viisid 

  
5. Kavandatava investeeringu tulemusena toodetud biomassi  lõpptarbimine energiaks  

 

 
 
 

6. Konkurentsivõime 



 
 
 

7. Asukoha skeem 

  

 
 

Tabel 10. Riskianalüüs ja muu lisateave äriprojekti kohta 
1 Kavandatava investeeringuga kaasnevate riskide lühikirjeldus: 

  
2 Kavandatava investeeringuga kaasnevaid riske vähendavate tegevuste lühikirjeldus: 



  
3 Lisateave äriprojekti kohta:  

 

 
 

 
4 Eelnenud aastatel põllumajanduse ja maaelu arendamise programmi raames saadud 

investeeringutoetusi on kasutatud sihipäraselt  
JAH  EI   

                                                 
1 Tabeli 1 reale 1.1 märgitakse taotleja ärinimi, mis on märgitud äriregistris. 
2 Tabeli 1 reale 1.2 märgitakse taotleja või tema seadusliku esindaja  andmed. 
3 Tabel 1 reale 2.1 märgitakse taotlejate arv, kui toetust taotlevad vähemalt kaks taotlejat ühiselt. 
4 Kui taotlejaid on mitu, siis märgitakse kõikide taotlejate andmed. Teise lahtrisse märgitakse äriühingu äriregistrikood, füüsilisest isikust 
 ettevõtja äriregistrikood või taotleja maksukohustuslase registri number, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse. 
5 Taotleja, kes „Raamatupidamisseaduse” kohaselt peab kassapõhist raamatupidamise arvestust, ja füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab „Raamatupidamisseaduse” 
kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust, kuid kes majandusaasta aruannet äriregistrile esitama ei pea, märgivad tabelis 1 reale 3.1 “EI” lahtrisse “X” ja selgitavad 
järgmisel real, et nad peavad kassapõhist või tekkepõhist raamatupidamise arvestust, aga majandusaasta aruannet äriregistrile esitama ei pea.    
    



                                                                                                                                                                                                                                      
6 Tabeli 1 reale 3.3 märgitakse taotleja investeeringuobjektide loetelu ja ehitise alune pind (m2), hoidla puhul selle maht (m3), 
masina ja seadme puhul nende võimsus või haardelaius ning või istikute puhul istikute arv ja kavandatava istanduse suurus (ha). 
7 Taotleja arvutab määruse lisas 5 välja toodud metoodika kohaselt 
8 Tabeli 2 reale 3 märgitakse loomakohtade arv kõigi taotlejale kuuluvate loomaliikide kohta kokku. 
9 Tabeli 2 reale 4 märgitakse täistööajaga hõivatute aasta keskmine arv, ühe komakohaga. 
10 Tabelis 4 näidatakse mahetoodang toodanguliikide kaupa. 
11 Andmed esitatakse kroonides. 
12 Tabelis 5 esitatakse andmed taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse kroonides ilma käibemaksuta. 
13 Tabelis 6 esitatakse andmed taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse kroonides ilma käibemaksuta. 
14 Tabeli 7 reale 8 märgitakse riigi poolt taotleja arvelduskontole tagastatav käibemaks. 
15 Tabeli 7 reale 9 märgitakse asjaomasel majandusaastal võetud ja taotleja arvelduskontole või kassasse laekuv laenusumma. 
16 Tabeli 7 reale 11 märgitakse asjaomasel majandusaastal võetud ja taotleja arvelduskontole või kassasse laekuv laenusumma. 
17 Tabeli 7 rida 27 arvutatakse järgmiselt: rea 1 andmetele liidetakse rea 18 andmed ja nendest lahutatakse rea 29 andmed. 
18 Tabeli 7 reale 28 märgitakse taotluse esitamise majandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava  
töö maksumus selles ulatuses, mis ei ole märgitud reale 28. Juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane, märgitakse  
majandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava töö maksumus  koos käibemaksuga. 
19 Tabeli 7 real 29 märgitakse taotluse esitamise majandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga seotud omanikujärelevalve maksumus selles ulatuses, mis ei ole 
märgitud reale 19. Juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane, siis märgitakse majandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava 
omanikujärelevalve maksumus  koos käibemaksuga. 
20Tabeli 7 reale 30 märgitakse kõik mittetoetatavad investeeringud kokku. Juhul kui taotleja ei ole 
käibemaksukohustuslane, siis märgitakse mittetoetatavate investeeringute summa koos käibemaksuga.  
21 märgitakse riigile taotleja arvelduskontolt käibemaksuna makstav summa. 
22 Tabeli 7 reale 34 märgitakse kasutusrendi maksete tasumine koos intressidega.  
23 Tabeli 7 real 47 märgitud summa on nullist suurem või nulliga võrdne. 
 
 
 
Ants Noot 
Kantsler 



 

 


