
Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määruse nr 20 
”Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise  
investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise 
ja taotluse menetlemise täpsem kord” 
lisa 2 

MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMISE INVESTEERINGUTOETUSE ÄRIPLAAN 

Tabel 1. Taotleja andmed ja äriprojekti üldine iseloomustus  

1 Taotleja ärinimi1  

2 
Taotleja või tema esindaja ees- ja 

perekonnanimi2  
3 Taotleja või tema esindaja isikukood3  
4 Äriregistri kood  

5 
Maksukohustuslaste registri tõendi 

number4  

6 
Taotleja postiaadress ja 

kontaktandmed  
7 Kavandatava investeeringu tegemise aeg5 Aasta  Kvartal  Aasta  Kvartal  
8 Käesolevale taotlusele lisatud äriplaanis toodud minevikulised 

finantsandmed ühtivad Maksu- ja Tolliametile esitatud või 
äriregistris olevate andmetega6

JAH 
 

EI 
 

9 Kui vastus on "EI", siis selgitus: 
10 Tegevusala, mille arendamiseks toetust taotletakse: 

a)  mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 
b) mikroettevõtete arendamine 
c) turismi soodustamine 



11 Kavandatava investeeringu eesmärk ja investeeringujärgse majandustegevuse lühikirjeldus 

12 Kavandatava ehitise puhul ehitise kasutusloa saamise aeg Aasta  Kvartal  



Tabel 2. Maakasutus, tööjõud ja toodangu näitajad 

 
 Prognoos    Aasta keskmised näitajad 

Taotluse esitamise 
aastale  eelnenud 
majandusaasta 

Jooksva 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Taotluse esitamise 
aastale järgneva 

planeeritava 
esimese 

majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Taotluse esitamise 
aastale järgneva 

planeeritava teise 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

1 Maakasutus KOKKU, ha     
2 Tööjõud KOKKU7     
2.1 töölepingu alusel töötavad isikud      
2.2 muudel alustel töötavad isikud8      
3 Toodang KOKKU9     
3.1. sh põllumajanduslik toodang      
3.1.1      sh mahepõllumajanduslik 

toodang 
    

3.2      sh bioenergia
      
4 Teenused10     
4.1      
4.2      



Tabel 3. Viimase majandusaasta lõpu seisuga analoogse materiaalse põhivara nimekiri, mille kohta toetust taotletakse 11  

1 Taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta põhivara soetusmaksumus kokku:   krooni
2 Põhivara jääkväärtus:   krooni
3 Investeeringuobjektiga sama liiki põhivara jääkväärtuste summa allolevas põhivara nimekirjas11:   krooni

4Nr. Põhivara nimetus 
Põhivara mark ja 
tüüp 

Kasutamise 
otstarve 
  

 Võimsus, 
haardelaius, maht 
vms 
  Soetusmaksumus Jääkväärtus 

Soetamise aeg 
(aasta, kvartal) 

  1             
 2        
  3           
              
 

 

 

 



Tabel 4. Varad ja kohustused ja omakapital
 
   Taotluse esitamise 

aastale eelnenud 
majandusaasta 

1. VARAD (AKTIVA) KOKKU  
1.1 Käibevara KOKKU   
1.1.2 sh. varud KOKKU  
1.3   Põhivara KOKKU
2 KOHUSTUSED ja OMAKAPITAL 

(PASSIVA) KOKKU 
 

2.1   Lühiajalised kohustused KOKKU
2.2 Pikaajalised kohustused KOKKU  
2.3  Kohustused KOKKU 
2.4   Omakapital KOKKU



Tabel 5. Kasumiaruanne12  

 
  Prognoos   

  

Taotluse esitamise 
aastale eelnenud 
majandusaasta 

Jooksva 
majandusaasta 

viimase päeva seisuga

Taotluse esitamise 
aastale  järgneva 

planeeritava esimese 
majandusaasta 

viimase päeva seisuga

Taotluse esitamise 
aastale järgneva 

planeeritava teise 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 
1 Äritulud KOKKU     
1.1      Müügitulu KOKKU
1.1.1.   sh omatoodetud  

põllumajandussaaduste müügitulu     
1.1.2.  sh põllumajandussaaduste 

töötlemisest saadud müügitulu kokku     
1.1.2.1  sh omatoodetud 

põllumajandussaaduste töötlemisest 
saadud müügitulu kokku     

1.1.3.  sh metsandussaaduste töötlemise või 
metsa majandamise müügitulu     

1.1.4.  sh mahetoodete müügist saadud tulu     
1.1.5  sh bioenergia müügist saadud tulu     
1.2 Muud äritulud     
1.2.1     sh toetused 
1.3 Valmis- ja lõpetamata toodangu 

varude jääkide muutus     
1.4 Kapitaliseeritud väljaminekud oma 

tarbeks põhivara valmistamisel     
2 Ärikulud KOKKU     
2.1  Ostetud kaup, toore, materjal ja 

teenused      
2.1.1     Toore 



      
2.2      Mitmesugused tegevuskulud
      
2.3      Tööjõukulu
2.3.1.  palgakulud     
2.3.2.  sotsiaalmaks     
2.3.3.  kulud erisoodustustele     
2.3.4. füüsilisest isikust ettevõtja 

sotsiaalmaks     
2.4 Põhivara kulum ja väärtuse langus     
2.5     Muud ärikulud 
3 ÄRIKASUM     
4 Finantstulud KOKKU     
5 Finantskulud KOKKU     
6 Kasum (kahjum) 

majandustegevusest     
7     Erakorralised tulud 
8      Erakorralised kulud
9 Kasum (kahjum) enne maksustamist     
10     Tulumaks14

11 Aruandeaasta puhaskasum 
(kahjum)     



Tabel 6. Raha liikumine  

 

 

Taotluse esitamise 
aastale eelnenud 
majandusaasta 

Jooksva 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Taotluse esitamise 
aastale järgneva 

planeeritava 
esimese 

majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Taotluse esitamise 
aastale järgneva 

planeeritava teise 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

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

müügist KOKKU     
3.1.  sh laekumised toodangu müügist     
3.2.  sh laekumised teenuste müügist     
4 Ostjatelt eelmisel majandusaastal laekumata arved     
5 Tagastatav käibemaks 15     
6 Lühiajalised laenud 16     
6.1.  sh investeeringuobjektiga seotud lühiajaline laen     
7 Pikaajalised laenud17      
7.1.  sh investeeringuobjektiga seotud pikaajaline laen     
8 Investeeringutoetuse laekumine     
9 Muud laekumised KOKKU     
10 Rahalised sissetulekud KOKKU     
11 Rahalised väljaminekud     
12 Kaup, toore, materjal ja teenused KOKKU     
13 Mitmesugused tegevuskulud KOKKU     
14 Muud ärikulud     
15 Tööjõukulud KOKKU     
15.1.  sh palgakulu     
15.2.  sh sotsiaalmaks     



15.3.  sh kulud erisoodustustele     
15.4.  sh füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaks     
16 Muud väljaminekud KOKKU     
17 Raha jääk pärast väljaminekute mahaarvamist 18     
18 Kavandatav investeering, mille kohta taotletakse 

toetust 19     
18.1.  sh ettevalmistav töö 20     
18.2.  sh turundustegevuse kulu21     
18.3. sh omanikujärelevalve tegemise maksumus22     
18.4. sh investeeringuobjektiga seotud litsentsi ostmise, 

või patendi või kasuliku mudeli kaitsmisega 
seotud tasud ja lõivud23.     

19 Mittetoetatav investeering24     
20 Eelmise majandusaasta võlad  hankijatele     
21 Maksuvõlad     
22 Makstav käibemaks 25     
23 Kasutusrendi maksed 26     
24 Laenude intressid KOKKU     
24.1.  sh lühiajaliste laenude intressid     
24.2. sh investeeringuobjektiga seotud lühiajalise laenu 

intressid     
24.3.  sh pikaajaliste laenude intressid     
24.4. sh investeeringuobjektiga seotud pikaajalise laenu 

intressid     
24.5.  sh kapitalirendi intressid     
24.6. sh investeeringuobjektiga seotud kapitalirendi 

intressid     
25 Laenude tagasimaksmine KOKKU     
25.1.  sh lühiajalised laenud     
25.2.  sh pikaajalised laenud     



25.3.  sh eelmiste perioodide kapitalirendi põhiosa     
25.4. sh investeeringuobjektiga seotud kapitalirendi 

põhiosa     
26 Rahalised väljaminekud KOKKU      
27 Raha jääk perioodi lõpuks27     



Tabel 7. Omafinantseerimise vajadus ja laenu planeerimine28

 1 Investeeringuobjekti toetatavate kulude finantseerimine  
  Nr. Abikõlblikud 

kulud 
Maksumus Toetuse 

protsent
Taotletav 
toetus 

Omafinant
seering29

Laenuga 
finant-

seerimine30

Laenu 
tagasimakse 

koos intressiga 
taotluse 

esitamise 
aastale eelnenud 
majandusaastal

Laenu 
tagasimakse 

koos 
intressiga 
jooksva 

majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga31

Laenu 
tagasimakse 

koos intressiga 
taotluse 

esitamise 
aastale järgneva 

esimese 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Laenu 
tagasimakse 

koos 
intressiga 
taotluse 

esitamise 
aastale  

järgneva teise 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 
2    1             
3  2                     
4                       
5 Kokku          
6  Mittetoetatav investeering     

  Nr. 
Mitteabikõlb-
likud kulud Maksumus Omafinantseering29

Laenuga 
finantseerimine30

Laenu 
tagasimakse 

koos intressiga 
taotluse 

esitamise 
aastale eelnenud 
majandusaastal

Laenu 
tagasimakse 

koos 
intressiga 
jooksva 

majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Laenu 
tagasimakse 

koos intressiga
taotluse 

esitamise 
aastale järgneva 

planeeritava 
esimese 

majandusaasta 
viimase päeva 

Laenu 
tagasimakse 

koos 
intressiga  
taotluse 

esitamise 
aastale 

järgneva 
planeeritava 

teise 



seisuga majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga. 
7 1              
8 2              
9         

10 Kokku       
11 Finantseerimisvajadus 
12 Laenuga finantseerimine30

13 Omafinantseering29   
14 Taotletav toetus   
15 Investeerimisvajadus KOKKU    

 

 



 

Tabel 8. Turg ja konkurents  

1. Toodete ja teenuste  lühikirjeldus enne investeeringu tegemist 

 

 

2. Kavandatavate uute toodete ja teenuste lühikirjeldus 

 

 

3. Toodete turustamise ja teenuste osutamise viisid32

  
4. Kavandatavate toodete turustamise ja teenuste osutamise viisid32

  



5 Konkurentsivõime33

 
 
 

6 Asukohaskeem34

  

7 Kavandatava investeeringuga kaasnevate riskide lühikirjeldus: 



  
8 Kavandatava investeeringuga kaasnevaid riske vähendavate tegevuste lühikirjeldus: 

  
9  Lisateave äriprojekti kohta 35  

 

 
 

 
10 Varasematel aastatel põllumajanduse ja maaelu arendamise 

programmi raames saadud investeeringutoetust on kasutatud 
sihipäraselt 36

JAH  EI  

 





Tabel 9. Selgitused 

1 Tabeli 1 reale 1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse. 
2 Tabeli 1 reale 2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja andmed ja äriühingu puhul tema esindaja andmed.  
3 Tabeli 1 reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood. 
4 Tabeli 1 reale 5 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse, maksukohustuslaste registri tõendi number.  
5 Tabeli 1 reale 7 märgitakse kavandatava investeeringu tegemise aasta või aastad ja asjaomase  aasta I, II, III või IV kvartal. Juhul kui 

investeering tehakse pikemal ajavahemikul kui üks kvartal, siis märgitakse need kvartalid. Esimeseks (I) kvartaliks loetakse 
asjaomase aasta ajavahemik jaanuarist kuni märtsini, teiseks (II) ajavahemik aprillist kuni juunini, kolmandaks (III) ajavahemik juulist 
kuni septembrini ning neljandaks (IV) ajavahemik oktoobrist kuni detsembrini.  

6 Tabeli 1 reale 8 märgitakse esitatud andmete vastavus või mittevastavus Maksu- ja Tolliametile esitatud või  äriregistris olevate 
andmetele. 

7 Tabeli 2 reale 2  märgitakse täistööajaga hõivatute aasta keskmine arv, ühe komakohaga.  
8 Tabeli 2 reale 4 märgitakse hõivatute aasta keskmine arv, arvestades füüsilisest isikust ettevõtjat ennast, juhatuse liikmeid jt taotleja 

majandustegevusega seotud isikuid. Siia juurde ei arvata proportsionaalset osa partner–ja seotud ettevõtjate töötajate arvust. 
9 Tabeli 2 reale 6  märgitakse asjaomane toodang tonnides, kilogrammides vm mõõtühikutes.  
10 Tabeli 2 reale 7  märgitakse asjaomane teenus mõõtühikutes sõltuvalt teenuse liigist.  
11 Tabelisse 3 märgitakse taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga investeeringuobjektiga 

sarnaste ehitiste, masinate, seadmete, tööriistade, sisseseadete ja muu inventari kohta koostatud loetelu, milles märgitakse põhivara 
ostmise või ehitamise aasta, soetusmaksumus ja nende soetusmaksumus kokku.  

12 Tabeli 5 andmed esitatakse kroonides. Tabeli 5 täidab ka taotleja, kes „Raamatupidamise seaduse”  kohaselt peab kassapõhist 
raamatupidamise arvestust, ja taotleja, kes kasutab kasumiaruande skeemi 2, tehes eelnevalt vajalikud ümberarvestused 
kasumiaruande kirjetel.  

13 Tabeli 5 read 1.1.1.- 1.1.5. summa ei pea võrduma real 1.1. kajastatud müügituluga 
14 Tabeli 5 reale 10 märgib füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja ettevõtluse tulult arvestatud tulumaksu.  
15 Tabeli 6 reale 5 märgitakse riigi poolt taotleja arvelduskontole tagastatav käibemaks.  
16 Tabeli 6 reale 6  märgitakse asjaomasel majandusaastal võetud ja taotleja arvelduskontole või kassasse laekuvad laenusummad. 
17 Tabeli 6 reale 7  märgitakse asjaomasel majandusaastal võetud ja taotleja arvelduskontole või kassasse laekuvad laenusummad 
18 Tabeli 6 rida 17  arvutatakse järgmiselt: rea 1 andmetele liidetakse rea 10 andmed ja nendest lahutatakse rea  16 andmed.  



19 Tabeli 6 reale 18  märgitakse toetatavad investeeringud kokku tabeli 7 rea 5 kohaselt. Juhul kui taotleja ei ole 
käibemaksukohustuslane, siis märgitakse toetatavate investeeringute summa  koos käibemaksuga.  

20 Tabeli 6 reale 18.1. märgitakse taotluse esitamise majandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava töö 
maksumus selles ulatuses, mis ei ole märgitud reale 19. Juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane, siis märgitakse 
majandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava töö maksumus  koos käibemaksuga. 

21 Tabeli 6 reale 18.2. märgitakse taotluse esitamise majandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga seotud turundustegevuse 
maksumus selles ulatuses, mis ei ole märgitud reale 19. Juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane, siis märgitakse 
majandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga seotud turundustegevuse maksumus  koos käibemaksuga.  

22 Tabeli 6 reale 18.3. 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. 

23 Tabeli 6 reale 18.4. märgitakse taotluse esitamise majandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga seotud litsentsi ostmise, või 
patendi või kasuliku mudeli kaitsmisega seotud tasude ja lõivudemaksumus selles ulatuses, mis ei ole märgitud reale 19. Juhul kui 
taotleja ei ole käibemaksukohustuslane, siis märgitakse majandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga seotud litsentsi ostmise, 
või patendi või kasuliku mudeli kaitsmisega seotud tasude ja lõivude  maksumus  koos käibemaksuga. 

24 Tabeli 6 reale 19 märgitakse mittetoetatavad investeeringud kokku tabeli 7 rea 10 kohaselt. Juhul kui taotleja ei ole 
käibemaksukohustuslane, siis märgitakse mittetoetatavate investeeringute summa  koos käibemaksuga. 

25 Tabeli 6 reale 22 märgitakse riigile taotleja arvelduskontolt käibemaksuna makstav summa.  
26 Tabeli 6 reale 23 märgitakse kasutusrendi maksete tasumine koos intressidega.  
27 Tabeli 6 rida 27 arvutatakse järgmiselt: rea 1 andmetele liidetakse rea 10 andmed ja nendest lahutatakse rea 26 andmed.  
28 Tabelis 7 näidatakse, kuidas laenu rahastatakse. 
29 Tabelis 7 märgitakse omafinantseeringu all taotleja poolt  investeeringu  tegemiseks omavahenditest finantseeritav  osa  
30 Tabelis 7 märgitakse laenuga finantseerimise all krediidiasutuste vahenditest ja muudest võõrvahenditest finantseeritud 

investeeringuobjekti kulud. 
31 Tabeli 7 tulp 10  sisaldab ka kapitalirenti 
32 Tabeli 8 ridadele 3 ja 4 märgitakse, kas tooteid müüakse ja teenuseid osutatakse hulgi- või jaekaubandusele, toitlustusettevõtetele või 

muul viisil.  
33 Tabeli 8 reale 5 märgitakse taotleja eelised konkurentidega võrreldes.  
34 Tabeli 8 real 6 esitab taotleja skeemi, kuidas jõuda lähimast asulast kavandatava investeeringuobjekti asukohta. 



35 Tabeli 8 reale 9 võib taotleja vajaduse korral märkida veel vajalikku lisateavet äriprojekti kohta, sh kavandatava 
investeeringuobjektiga seotud ettevalmistavate tööde lühikirjelduse.  

36 Tabeli 8 rea 10 täidab taotleja, kes on saanud põllumajanduse ja maaelu programmi raames investeeringutoetust. Taotleja märgib 
„JAH” sümboliga „X”, kui ta on varasematel aastatel põllumajanduse ja maaelu programmi investeeringutoetust kasutanud 
sihipäraselt, ja „EI”, kui mittesihipäraselt.  

 

 

 


	Aasta keskmised näitajad
	P
	Tabel 4. Varad ja kohustused ja omakapital

	Prognoos
	Maksuvõlad
	5
	Kokku
	10
	Kokku



