
Põllumajandusministri 28. augusti 2008. a määruse 
nr 87 “Metsandussaadustele lisandväärtuse 
andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, 
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem 
kord” lisa 1 

 
METSANDUSSAADUSTELE LISANDVÄÄRTUSE ANDMISE  

INVESTEERINGUTOETUSE ÄRIPLAAN 1

 
A-osa 

Taotleja andmed 
 
 
1. Äriühing 

1.1 Taotleja ärinimi 2  
1.2 Äriregistrikood 3         
1.3 Taotleja seadusjärgse esindaja ees- ja 

perekonnanimi 4
Eesnimi  Perekonnanimi

1.4 Taotleja seadusjärgse esindaja isikukood 5            
1.5 Käibemaksukohustuslaseks registreerimise 

number 6            

 
2. Füüsilisest isikust ettevõtja 

2.1 Taotleja nimi 7 Eesnimi 
 

Perekonnanimi 
  

2.2 Taotleja isikukood 8            
2.3 Taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi 9 Eesnimi  Perekonnanimi
2.4 Taotleja esindaja isikukood 10            
2.5 Äriregistrikood 11

        



2.6 Käibemaksukohustuslaseks registreerimise 
number 12            

Maakond  

Linn/vald  

Küla/alev/alevik 
  

 

Tänav, maja ja korterinumber  

Postiindeks       

Telefon, faks  

3 Taotleja postiaadress ja 
kontaktandmed 

e-post  
4 Taotleja, kes peab 

“Raamatupidamisseaduse” kohaselt 
kassapõhist raamatupidamise arvestust, ja 
füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab 
“Raamatupidamisseaduse” kohaselt 
tekkepõhist raamatupidamise arvestust, 
kuid kes majandusaasta aruannet 
äriregistrile esitama ei pea, märgib 
kõrvalolevasse lahtrisse “JAH”13

 

1– 3 aastat  

3– 5 aastat  

5 Mitu aastat on taotleja tegelenud puiduliste 
metsandussaaduste töötlejana või metsa 
majandajana, st mitme taotluse esitamise 
aastale vahetult eelneva järjestikuse 
majandusaasta kohta on asjakohased 
aruanded esitatud Eesti äriregistrile? 14 üle 5 aasta  

6 
Taotleja tegevusvaldkond 

Metsandusettevõte 15 Segaettevõte 16



B-osa  
Investeeringu andmed 

 
Puiduliste jäätmete (oksad, kännud jms) või võsa kasutamiseks ja kogumiseks: 17

Metsandussaadusi töötleva masina või seadme ostmiseks (k.a automaatika- või infotehnoloogiline 
seade, sealhulgas tarkvara): 18

Leiutisele õiguskaitse 
taotlemiseks patendi või 
kasuliku mudelina: 

Kui “JAH”, siis selgitus: 19

 
 
 
 
 

Litsentsi ostmiseks: Kui “JAH”, siis selgitus: 20

 
 
 
 
 

1 Kavandatav investeering
tehakse 

 
14

Patendi või kasuliku mudeli 
ostmiseks: 
  

Kui “JAH”, siis selgitus: 21

Algusaeg aasta  kuu 2 Kavandatava investeeringu 
tegemise aeg 

Lõppaeg aasta  kuu  



3 Kavandatava 
investeeringuobjekti 
asukoht (aadress) 

 

Tegevuspiirkond 
mittestatsionaarse seadme 
või masina puhul (nii 
täpselt kui võimalik) 

 

oma tarbeks osutan ka teenust 

3.1 

Kas mittestatsionaarne 
seade või masin on oma 
tarbeks või osutatakse ka 
teenust (teha märge õigesse 
kasti) 

 Teenuse osutamise korral andmed teenuse osutamise tegevuspiirkonna suuruse kohta: 

Kavandatava investeeringuobjekti 
nimetus (täpne mudel) 

Kavandatava investeeringuobjekti tootlikkuse näitajad ja kirjeldus: 

    
   
   
   
   
   
   
   

4 

   
5 Investeeringu kogumaksumus

kroonides 
 

22
 



5.1 Taotletava toetuse summa  
kroonides 23

 

5.2 Omafinantseeringu summa  
kroonides 24

 

 
 

C-osa  
Kavandatava investeeringuobjektiga sama liiki põhivara nimekiri taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud 

viimase majandusaasta lõpu seisuga 25

 

1 Taotleja kogu põhivara soetusmaksumus kokku bilansis:  krooni 
2 Taotleja kogu põhivara jääkmaksumus kokku bilansis:  krooni 
3

Nr Põhivara liik ja nimetus Kasutusotstarve Soetusmaksumus Jääkväärtus 
Soetamise aeg (aasta, 
kvartal) 

Valmistamise 
aeg (aasta) 

1             
2       

 3            
4       
5       

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D-osa  
Majandusnäitajad 26

 
Eelnevad majandusaastad Prognoos 
Taotluse 
esitamise 
aastale vahetult 
eelnenud 
majandusaastale 
eelnenud 
majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 
aastale 
vahetult 
eelnenud 
majandusaasta 

Jooksev 
majandusaasta 

Jooksvale majandusaastale järgnevad kaks majandusaastat 
 
 
 
 
 

 
Aasta 

 
Tulu, kulu 20….. 20….    20….. 20..… 20…..

1 Äritulud 
1.1 Tulu (käive) 27       
1.2 sh puiduliste

metsandussaaduste 
töötlemisest või 
metsa majandamisest 
saadav tulu (käive) 

       

1.3 Puiduliste
metsandussaaduste 
töötlemise või metsa 
majandamise 
müügitulu

 

28

     

2 Varad ja kohustused 
2.1 Lühiajaliste

kohustuste summa 
 

29
      

2.2 Pikaajaliste
kohustuste summa 

 
30

      



2.3 Kohustused kokku 
(D-osa ridade 2.1 ja 
2.2 summa) 

     

2.4 Käibevara 31       

2.5 Varad kokku 
(materiaalsed + 
immateriaalsed varad) 

      

2.6 Omakapital 32      

3 Majandusaasta kulud 
3.1 Aasta keskmine 

töötajate arv 
      

3.2 Erikulud 33      
3.3 Üldkulud ehk 

tegevuskulud 34
     

3.4 Tööjõukulu 35      
3.5 Kulum 36      
3.6 Toetused 37      

 
E-osa  

Toodang 38  
 
  Prognoos

1 Toode Mõõt-
ühik 

Taotluse esitamise 
aastale vahetult 
eelnenud majandusaasta 

Jooksev 
majandusaasta 

Jooksvale majandusaastale järgnevad kaks majandusaastat 

2   Toodang    
       



       
3      Biokütuse tootmine 39

       
       

4      Teenus 40

 
F-osa  

Turg, konkurents ja riskid  
 

1 Toote ja sihtgrupi muutus 
1.1 Investeeringueelse toote,

teenuse lühikirjeldus 
  

1.2 Investeeringujärgse toote,
teenuse lühikirjeldus 

  

1.3 Investeeringueelse toote,
teenuse sihtgrupp 

 
41

 

1.4 Investeeringujärgse toote,
teenuse sihtgrupp 

 
41

 

1.5 Toodete turustamise või 
teenuse osutamise viisid 42

 

2 Konkurentsi analüüs Selgitada, kuidas kavandatav investeering parandab ettevõtte konkurentsivõimet? 



3 Taotleja äririskide analüüs ja 
tegevused nende 
maandamiseks 

 

3.1 Investeeringuga kaasnevate
riskide analüüs ja tegevused 
nende maandamiseks 

 

43

 

Kas investeering teostatakse täielikult taotleja 
vahenditega? JAH  EI  4 

  
Omafinantseering 
investeeringu tegemisel 

Kui “EI”, siis kui suur osa investeeringu summast laenatakse ja kui pika aja peale laen võetakse 
(laenusumma kroonides, laenuosa protsentides investeeringu summast ja laenu tagasimaksmise aeg 
kuudes). 

 
G-osa  

Mõjud 
 

1 Investeeringuga kaasnev 
mõju piirkonna tööhõivele 

 

2 Investeeringuga kaasnev 
mõju majandustegevuse 
arengule piirkonnas 

 



3 Investeeringuga kaasnev 
mõju keskkonnale (jäätmete 
hulga suurenemine, 
vähenemine; saastamine; 
koormus keskkonnale, st, et 
tarbitakse ühte kindlat 
loodusressurssi, nt haab, 
mänd, tamm või erinevaid; 
tegevuspiirkond – kui suurelt 
alalt saadakse tooraine (puit)) 

 



 
                                                 
1 Täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta sellele reale sümboli “X”. 
2 Reale 1.1 märgitakse taotleja, st äriühingu (täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts või tulundusühistu) äriregistrisse kantud ärinimi. 
3 Reale 1.2 märgitakse real 1.1 märgitud äriühingu äriregistrikood. 
4 Reale 1.3 märgitakse taotleja seadusjärgse esindaja andmed. Taotluse allkirjastab real 1.3 märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik. 
5 Reale 1.4 märgitakse real 1.3 märgitud isiku isikukood. 
6 Reale 1.5 märgitakse real 1.1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number. 
7 Reale 2.1 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja isiku nimi.  
8 Reale 2.2 märgitakse real 2.1 märgitud taotleja isikukood. 
9 Reale 2.3 märgitakse taotleja esindaja andmed, kui taotlust ei esita real 2.1 märgitud isik. Taotluse allkirjastab real 2.1 või real 2.3 märgitud isik. 
10 Reale 2.4 märgitakse real 2.3 märgitud isiku isikukood. 
11 Reale 2.5 märgitakse real 2.1 märgitud taotleja äriregistrikood, kui taotleja on kantud äriregistrisse. 
12 Reale 2.6 märgitakse real 2.1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number. 
13 Taotleja, kes on esitanud majandusaasta aruande äriregistrile, jätab selle lahtri täitmata. 
14 Kirjutada asjakohasesse lahtrisse sõna “JAH”. 
15 Märkida sõna “JAH” juhul, kui taotleja tegeleb ainult puiduliste metsandussaaduste töötlemisega või metsa majandamisega. 
16 Märkida sõna “JAH” juhul, kui taotleja tegeleb lisaks puiduliste metsandussaaduste töötlemisele või metsa majandamisele ka muude tegevusvaldkondadega, näiteks 
põllumajandus, toiduainetööstus. Märkida ka tegevusvaldkond.  
17 Siia kuuluvad seadmed või masinad, millega on võimalik koguda, tihendada, tükeldada, hakkida ja pakkida puidujäätmeid (oksad, kännud) nende tekkekohal. Raietehnika 
siia ei kuulu. 
18 Siia kuuluvad kõik masinad või seadmed, mis ei ole vajalikud puiduliste jäätmete (oksad, kännud jms) või võsa kasutamiseks ja kogumiseks. Samuti kuuluvad siia 
automaatika- ja infotehnoloogilised seadmed, sealhulgas tarkvara. 
19 Põhjendada, miks peetakse vajalikuks leiutisele õiguskaitse taotlemist patendi või kasuliku mudelina. Kui taotleja soovib leiutisele õiguskaitset ka väljaspool Eestit, siis 
põhjendada, miks taotleja seda vajalikuks peab, loetleda riigid, kus taotleja leiutisele õiguskaitset soovib, ja selgitada, miks just neis riikides. 
20 Põhjendada litsentsi ostmise vajalikkust. Märkida litsentsiga ülevõetud õigused. Põhjendada litsentsi vajalikkust taotlejale, kuidas litsents muudab taotleja 
konkurentsivõimelisemaks ning milliseid muutusi litsentsi ostmine taotlejale kaasa toob. 
21 Põhjendada patendi või kasuliku mudeli ostmise vajalikkust. Põhjendada, miks on patent või kasulik mudel taotlejale vajalik, kuidas patendi või kasuliku mudeli omamine 
muudab taotleja konkurentsivõimelisemaks ning millised muutused patendi või kasuliku mudeli ostmine taotlejale kaasa toob. 
22 Peab võrduma taotluse tabelis “Andmed investeeringuobjekti kohta” veerus F real 6.8 toodud summaga. 
23 Peab võrduma taotluse tabelis “Andmed investeeringuobjekti kohta” veerus H real 6.8 toodud summaga. Toetuse määr on kuni 50% kogu investeeringuobjekti väärtusest. 
Patendi või kasuliku mudeli taotlemisel, kui leiutis ei ole loodud rakendusuuringu käigus, on toetuse maksimaalne määr kuni 45% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu 
maksumusest. 
24 Ridade 5 ja 5.1 vahe. Kui taotleja suurendab omafinantseeringu osakaalu, siis annab see taotluse hindamisel hindamiskriteeriumite järgi punkte. 
25 C-osa reale 3 märgitakse ainult investeeringuobjektiga, mille kohta toetust taotletakse, samased põhivaraobjektid või raietehnika ostmise korral ka taotlejal enne taotlemist 
olemasolev puidulistele metsandussaadustele lisandväärtust andev masin või seade. 
26 Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastate andmed ja prognoositavad tulemused kroonides. Tumedaks tehtud ala ei pea täitma. 
27 Müügitulu koos muude ärituludega. 
28 Aruandeperioodil toodete, kaupade ja teenuste müügist saadud tulu. 



                                                                                                                                                                                                                                           
29 Lühiajalised kohustused on kohustused, mis eeldatavasti arveldatakse ettevõtte tavapärase majandusaasta jooksul, näiteks võlad tarnijatele jne, mida hoitakse kauplemise 
eesmärgil või mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, näiteks lühiajalised laenud. 
30 Kõik kohustused, mis ei ole lühiajalised kohustused. 
31 Käibevara moodustub raha, lühiajaliste finantsinvesteeringute, nõuete, ettemaksete ja varude summast.  
32 D-osa ridade 2.5 ja 2.3 vahe. 
33 Kaubad, toore, materjal ja tellitud teenused. Otseselt põhitegevuse, näiteks tootmis- või müügitegevuse eesmärgil ostetud kauba, toorme, materjali ja teenuste kulu. 
34 Administratiivsetel ja muudel põhitegevusega otseselt mitte seotud eesmärgil ostetud teenuste ja abimaterjali kulu, näiteks raamatupidamisteenuse kulu, 
konsultatsioonikulud, reklaamikulud, kindlustus, asutamis- ja uurimiskulud, eraldiste moodustamisega seotud kulud, ebatõenäoliste nõuete allahindluskulu jne. 
35 Palgad, preemiad, puhkusetasud ning muud rahalised ja mitterahalised hüvitised töövõtjatele, sõltumata sellest, kas need on välja makstud või mitte ning kas neilt on 
arvestatud sotsiaalmaks ja ettevõtja poolt tasutav töötuskindlustusmakse. 
36 Materiaalselt ja immateriaalselt põhivaralt ning soetusmaksumuse meetodil kajastavatelt kinnisvarainvesteeringutelt arvestatud amortisatsioonikulu ja väärtuse langusest 
(allahindlustest või mahakandmistest) tekkinud kulu. 
37 Välja arvatud investeeringutoetused. 
38 Täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Tabelisse märgitakse toodang kuupmeetrites, tihumeetrites või muudes mõõtühikutes. 
39 Biokütuse tootmiseks loetakse puusöe, puidugraanulite, puidubriketi, halupuidu, hakke jms tootmist. 
40 Märgitakse ettevõtja osutatav asjaomane teenus mõõtühikutes sõltuvalt teenuse liigist. 
41 Sihtgrupp, kellele pakutav toode või teenus on suunatud. 
42 Märgitakse, kas toodete turustamise viis on müük hulgi- või jaekaubandusele, eksport (märgitakse peamised sihtriigid) või muu. 
43 Märkida investeeringuga kaasnevad riskid, nende analüüs ja tegevused nende maandamiseks. 
 
 
Toomas Kevvai 
Maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler 
kantsleri ülesannetes 
 


