
 
 

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

 lisa 9 
 (põllumajandusministri 12. novembri 2008. a määruse nr 108 

sõnastuses) [RTL 2008, 92, 1286 – jõust. 21.11.2008] 
 
 

SUURPROJEKTI ÄRIPLAAN 
 

Tabel 1. Taotleja andmed ja investeeringu üldine kirjeldus 
1 Taotleja ärinimi  
2 Äriregistrikood/isikukood  

3 Kavandatava investeeringu tegemise 
periood Aasta  Kvartal  Aasta  Kvartal  

4 
Taotlusele lisatud äriplaanis toodud minevikulised finantsandmed ühtivad 
Maksu- ja Tolliametile esitatud või äriregistris olevate andmetega 

 

5 Kui vastus on “EI”, siis selgitus: 
 

Tegevusvaldkond, mille arendamiseks toetust taotletakse: 
a) mitmekesistamine mittepõllumajandusliku ettevõtluse suunas  
b) mikroettevõtete arendamine  6 

c) turismi soodustamine    
Kavandatava investeeringu nimetus: 

7  

8 Kavandatava ehitise ehitamise korral ehitise kasutusloa saamise aeg Aasta  Kvartal  
 tekkepõhist 9 Taotleja peab 
 kassapõhist 

raamatupidamisarvestust. 

 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13067804


Tabel 2. Ressursi ja toodangu plaan 
A B C D E F G H I J 

Investeeringu tegemise periood Investeeringu tegemisele järgnev periood  

Toote või teenuse andmed Näitaja 

Taotluse 
esitamise aastale 

vahetult 
eelnenud 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 

majandusaasta

Kavandatav 
esimene 

majandusaasta

Kavandatav 
teine 

majandusaasta

Kavandatav 
esimene 

majandusaasta

Kavandatav 
teine 

majandusaasta 

Kavandatav 
kolmas 

majandusaasta 

1 Majandusaasta viimane kuupäev (pp/kk/aaaa) pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa

 Investeeringuga sama liiki olemasolevad ja uued tooted, teenused 
Toote või teenuse nimetus: Toodetav kogus KOKKU    
 Keskmine ühiku 

müügihind käibemaksuta 
   

Toote või teenuse lühikirjeldus: Koguse mõõtühik   

 Materjali/kauba kulu 
tooteühiku kohta, krooni 

   

Toote või teenuse liik: Toote müügitulu Kokku   
Tootmiskulud kokku   

2 

 
Toote jääktulu kokku    

Toote või teenuse nimetus: Toodetav kogus KOKKU   
 Keskmine ühiku 

müügihind käibemaksuta 
   

Toote või teenuse lühikirjeldus: Koguse mõõtühik   

 Materjali/kauba kulu 
tooteühiku kohta, krooni 

   

Toote või teenuse liik: Toote müügitulu kokku    
Tootmiskulud kokku    

3 

 
Toote jääktulu kokku    

Toote või teenuse nimetus: Toodetav kogus KOKKU   
 Keskmine ühiku 

müügihind käibemaksuta 
   

Toote või teenuse lühikirjeldus: Koguse mõõtühik   

 Materjali/kauba kulu 
tooteühiku kohta, krooni 

   

Toote või teenuse liik: Toote müügitulu kokku    
Tootmiskulud kokku    

4 

 
Toote jääktulu kokku    



Toote või teenuse nimetus: Toodetav kogus KOKKU   
 Keskmine ühiku 

müügihind käibemaksuta 
   

Toote või teenuse lühikirjeldus: Koguse mõõtühik   

 Materjali/kauba kulu 
tooteühiku kohta, krooni 

   

Toote või teenuse liik: Toote müügitulu kokku   
Tootmiskulud kokku    

5 

 
Toote jääktulu kokku    

Toote või teenuse nimetus: Toodetav kogus KOKKU   
 Keskmine ühiku 

müügihind käibemaksuta 
   

Toote või teenuse lühikirjeldus: Koguse mõõtühik   

 Materjali/kauba kulu 
tooteühiku kohta, krooni 

   

Toote või teenuse liik: Toote müügitulu kokku   
Tootmiskulud kokku   

6 

 
Toote jääktulu kokku   

Toote või teenuse nimetus: Toodetav kogus KOKKU   
 Keskmine ühiku 

müügihind käibemaksuta 
   

Toote või teenuse lühikirjeldus: Koguse mõõtühik   

 Materjali/kauba kulu 
tooteühiku kohta, krooni 

   

Toote või teenuse liik: Toote müügitulu kokku   
Tootmiskulud kokku   

7 

 
Toote jääktulu kokku   

Toote või teenuse nimetus: Toodetav kogus KOKKU   
 Keskmine ühiku 

müügihind käibemaksuta 
   

Toote või teenuse lühikirjeldus: Koguse mõõtühik   

 Materjali/kauba kulu 
tooteühiku kohta, krooni 

   

Toote või teenuse liik: Toote müügitulu kokku   

8 

Tootmiskulud kokku   



Toote jääktulu kokku   

Toote või teenuse nimetus: Toodetav kogus KOKKU   
 Keskmine ühiku 

müügihind käibemaksuta 
   

Toote või teenuse lühikirjeldus: Koguse mõõtühik   

 Materjali/kauba kulu 
tooteühiku kohta, krooni 

   

Toote või teenuse liik: Toote müügitulu kokku   
Tootmiskulud kokku    

9 

 
Toote jääktulu kokku   

10 Müügitulu KOKKU   

11 Tootmise otsekulud KOKKU   

12 Jääktulu 1 KOKKU   

15 Investeeringuga seotud olemasolev ja kavandatav tööjõud 
16 Aasta keskmine töölepingu alusel töötavate isikute arv        
17 Aasta keskmine muudel alustel töötavate isikute arv        
18 Palgakulu kroonides   

19 Sotsiaalmaksete kulu kroonides   

20 Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu kulu (v.a ettevõtlustulult 
arvestatud sotsiaalmaks) kroonides 

   

21 Jääktulu 2 KOKKU   

22 Põhivara kulum 
23 Investeeringuga sama liiki olemasoleva põhivara kulum kroonides   
24 Investeeringuga kavandatava põhivara kulum kroonides   
25 Kulum KOKKU    

26 Jääktulu 3 KOKKU   

27 Muud investeeringuga seotud tootmise kaudkulud (v.a eespool 
toodud kulud) kroonides 

   

28 Jääktulu 4 KOKKU   

29 Investeeringuga mitteseotud tulud ja kulud 
30 Investeeringuga mitteseotud toodete ja teenuste müügitulu kroonides    



31 Investeeringuga mitteseotud kauba, toorme ja materjali kulu 
kroonides 

  

32 Investeeringuga mitteseotud tegevuskulud kroonides   
33 Investeeringuga mitteseotud palgakulu kroonides   
34 Investeeringuga mitteseotud sotsiaalmaksu kulu kroonides   

35 
Investeeringuga mitteseotud füüsilisest isikust ettevõtja 
sotsiaalmaksu kulu (sh füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulult 
arvestatud sotsiaalmaks) kroonides 

       

36 Investeeringuga mitteseotud põhivara kulum kroonides    
 
Tabel 3. Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta seisuga sellise analoogse materiaalse põhivara nimekiri, mille kohta toetust 
taotletakse 

1 Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta põhivara soetusmaksumus
kokku: 

  krooni 

2 Põhivara jääkväärtus: krooni 

3 Investeeringuobjektiga sama liiki põhivara jääkväärtuste summa allolevas põhivara 
nimekirjas: krooni 

Nr. Põhivara nimetus 
Võimsus, 

haardelaius, 
maht vms 

Soetusmaksumus Jääkväärtus Valmistamise 
aeg (aasta) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

4 

    

5 Taotlejal puudub investeeringuobjektiga sama liiki põhivara Jah  Ei 
 



Tabel 4. Füüsilisest isikust ettevõtja bilanss 

  Kirje nimetus Taotluse esitamise aastale 
eelnenud majandusaasta 

1 VARAD (AKTIVA) 
KOKKU 

2 Käibevara KOKKU 
3 sh varud KOKKU 
4 Põhivara KOKKU 

5 
KOHUSTUSED ja 
OMAKAPITAL 
(PASSIVA) KOKKU 

6 Lühiajalised kohustused 
KOKKU 

7 Pikaajalised kohustused 
KOKKU 

8 Kohustused KOKKU 
9 Omakapital KOKKU 

 



Tabel 5. Investeeringu tegemine 
A B C D E 

Investeeringu tegemise periood 
  Toetatavate ja mittetoetatavate investeeringute kululiigid Taotluse esitamise 

majandusaasta 

Kavandatav 
esimene 

majandusaasta 

Kavandatav teine 
majandusaasta 

1 Majandusaasta viimane kuupäev (pp/kk/aaaa) pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa

2 Toetatav investeering KOKKU 
3 Toetatav investeering põhivara osana KOKKU 
4 sh uue või olemasoleva hoone või hoone osa ehitamise ja parendamise kulud 

5   uue või olemasoleva rajatise ehitamise kulud 

6   masina ja seadme ostmise ja paigaldamise kulud 

7   uue voodikoha rajamise ja olemasoleva voodikoha parendamise kulud 

8   kavandatava investeeringuobjektiga seotud projekteerimistöö maksumus 

9   
kavandatava investeeringuobjekti projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -
geodeetilise töö kulud 

10   omanikujärelvalve tegemise kulud 

11   
investeeringuobjektiga seotud litsentsi, patendi ja kasuliku mudeli kaitsmisega seotud 
kulud 

12   investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika soetamise kulud 

13 Toetatav investeering tegevuskulude osana KOKKU 
14 sh veebilehe loomise kulu       

15   investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika soetamise kulud       

16   riigisisesel messil osalemise kulu       

17   investeeringuobjektiga kaasneva infokandja ja jaotusmaterjali koostamise kulu       

18 Toetuse abil kavandatava investeeringuobjekti mittetoetatavad kulud
KOKKU  

19 sh kulutused põhivara ostuks 

20 Majandusaasta investeering KOKKU 
21 Perioodi investeering KOKKU 
22 sh perioodi toetatav investeering KOKKU 
23   perioodi mittetoetatavad kulud KOKKU 



 
Tabel 6. Investeeringuobjekti kulude finantseerimine 

A B C D E F G H 

    Abikõlblike kulude loetelu 
Investeeringu- 

objekti abikõlblik 
maksumus ilma 
käibemaksuta 

Käibemaks Toetuse % Taotletav toetus Omafinantseering

Laenu abil / 
kapitalirendi 

korras 
finantseerimine 

1 1        

2 2        

3 3        

4 4        

5 5        

6 6        

7 7        

8 8        

9 9        

10 10        

11 Abikõlblikud kulud Kokku X 
12 Mitteabikõlblikud kulud X X 
13 Kokku X 
14 Laenu abil finantseerimine  

15 Kapitalirendi korras finantseerimine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 7. Ettevõtte laenud ja kapitalirent 
A B C D E F G H 

Investeeringu tegemise periood Investeeringu tegemisele järgnev periood 

  Finantseerimisvahendi liik Taotluse esitamise 
majandusaasta 

Kavandatav 
esimene 

majandusaasta 

Kavandatav teine 
majandusaasta 

Kavandatav 
esimene 

majandusaasta 

Kavandatav teine 
majandusaasta 

Kavandatav 
kolmas 

majandusaasta 

1 Majandusaasta viimane kuupäev
(pp/kk/aaaa) 

pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa

2 Lühiajalise laenu jääk perioodi alguses 
3 Lühiajalise laenu laekumine 
4 Lühiajalise laenu põhiosa tagasimaksed 
5 Lühiajalise laenu intressimaksed 
6 Lühiajalise laenu jääk perioodi lõpus 
7 Pikaajalise laenu jääk perioodi alguses  

8 Pikaajalise laenu laekumine       

9 Pikaajalise laenu põhiosa tagasimaksed       

10 Pikaajalise laenu intressi tagasimaksed       

11 Pikaajalise laenu jääk perioodi lõpus 
12 Kapitalirendi jääk perioodi alguses  

13 Kapitalirendile võtmine       

14 Ettevõttepoolsed kapitalirendi põhiosa
tagasimaksed       

15 Kapitalirendi andjale laekunud toetus
kapitalirendi põhiosa tagasimaksete katteks 

16 Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed KOKKU
17 Kapitalirendi intressi tagasimaksed             

18 Kapitalirendi jääk 
19 Laenude laekumised KOKKU 

20 Ettevõtte laenude, kapitalirendi põhiosa
tagasimaksed KOKKU 

21 Intresside tagasimaksed KOKKU 



Tabel 8. Toetuse laekumine 
A B C D E F G H 

Investeeringu tegemise periood Investeeringu tegemisele järgnev periood 
  Toetuse laekumise viis Taotluse esitamise 

majandusaasta 

Kavandatav 
esimene 

majandusaasta 

Kavandatav teine 
majandusaasta 

Kavandatav 
esimene 

majandusaasta 

Kavandatav teine 
majandusaasta 

Kavandatav 
kolmas 

majandusaasta 

1 Majandusaasta viimane kuupäev
(pp/kk/aaaa) 

pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa

2 Investeeringutoetuse saamine 
3 sh toetuse laekumine ettevõtte arvelduskontole       

4   toetuse laekumine kapitalirendile andja
arvelduskontole        

 
Tabel 9. Rahavood 

A B C D E F G H I 
Investeeringu tegemise periood Investeeringu tegemisele järgnev periood 

    

Taotluse 
esitamise 

aastale vahetult 
eelnenud 

majandusaasta

Taotluse 
esitamise 

majandusaasta

Kavandatav 
esimene 

majandusaasta

Kavandatav 
teine 

majandusaasta

Kavandatav 
esimene 

majandusaasta

Kavandatav 
teine 

majandusaasta 

Kavandatav 
kolmas 

majandusaasta 

  Majandusaasta viimane kuupäev (pp/kk/aaaa) 
pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa

1 Raha jääk perioodi algul  
2 RAHA SISSETULEK   

3 Laekumine investeeringuga sama liiki olemasolevate ja kavandatavate
toodete, teenuste müügist  

4 Laekumine investeeringuga mitteseotud toodete ja teenuste müügist  

5 Muude ärituludega seotud laekumised (v.a käesolev
investeeringutoetus)  

6 Sisendkäibemaks (tagastatav käibemaks)  
7 Sissemaksed omakapitali suurendamiseks  
8 Laenude laekumised  

9 Lühiajaliste finantsinvesteeringutega seotud laekumised  
10 Ostjatelt eelmisel majandusaastal laekumata arvete laekumised  



11 Muude nõuete ja ettemaksete laekumised  
12 Investeeringutoetuse laekumine x  
13 Muude toetuste laekumine, v.a käesolev investeeringutoetus  
14 Muude finantstuludega seotud laekumised  
15 Muud laekumised KOKKU  
16 LAEKUMISED KOKKU  
17 RAHA VÄLJAMINEK 
18 Investeeringutegevusest 
19 Toetatav investeering põhivara osana x x x x 
20 Mittetoetatav investeering põhivara osana x x x x 
21 Investeeringutegevusega seotud raha väljaminek KOKKU x x x x 
22 Majandustegevuse käigus tekkivad kulud 
23 Kauba, materjali ja teenuste kulu KOKKU  

24 sh 
Investeeringuga seotud olemasoleva ja kavandatava kauba, 
materjali ja teenuse kulu  

25 
  

Investeeringuga mitteseotud kauba, toorme, materjali ja teenuse
kulu  

26 Mitmesugused tegevuskulud KOKKU  
27 sh Toetatav investeering tegevuskulude osana x x x x 
28   Mittetoetatav investeering tegevuskulude osana x x x x 
29   Investeeringuga mitteseotud tegevuskulud  
30 Tööjõukulud KOKKU  
31 sh Palgakulu  
32   Sotsiaalmaksed  
33   Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaks  
34 Muude ärikuludega seotud väljamaksed        
35 Arvestatud käibemaks  
36 Eelmise majandusaasta maksuvõlgade tagasimaksed        
37 Eelmise majandusaasta tarnevõlgade tagasimaksed        
38 Muud väljaminekud KOKKU        
39 Majandustegevusega seotud raha väljaminek KOKKU  
40 Finantseerimistegevusest 
41 Laenu ja kapitalirendi põhiosa tagasimaksed  
42 Intressimaksed  



43 Dividendi väljamaksed (bruto)  
44 Väljamaksed omakapitali vähendamiseks, v.a dividend  
45 Muud finantseerimistegevusega seotud väljaminekud KOKKU  
46 Finantseerimistegevusega seotud raha väljaminek KOKKU  
47 VÄLJAMAKSED KOKKU  
48 Raha jääk perioodi lõpus  
49 Raha jääk ilma investeeringutoetuseta  
50 Raha jääk ilma kõigi teiste toetusteta  

 

Tabel 10. Kasumiaruanne 
A B C D E F G H I 

Investeeringu tegemise periood Investeeringu tegemisele järgnev periood

  

Taotluse 
esitamise aastale 

vahetult 
eelnenud 

majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 

majandusaasta 

Kavandatav 
esimene 

majandusaasta 

Kavandatav 
teine 

majandusaasta 

Kavandatav 
esimene 

majandusaasta 

Kavandatav 
teine 

majandusaasta 

Kavandatav 
kolmas 

majandusaasta 
  

Majandusaasta viimane kuupäev  pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa

1 Müügitulu 
2 sh müügitulu alltoodud toodetest ja tegevustest:   

3   
Põllumajandust abistavad tegevusalad
ja saagikoristusjärgsed tegevused 

4   Metsamajandus ja metsavarumine 
5   Kalapüük ja vesiviljelus 
6   Töötlev tööstus 
7   Bioenergia 
8   Hulgi- ja jaekaubandus 

9   
Mootorsõidukite ja mootorrataste
remont 

10   Veondus ja laondus 
11   Majutus ja toitlustus 
12   Info ja side 

13   
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 
tegevus 

14   Avalik haldus ja riigikaitse 
15   Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 
16   Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 



17   Muud teenindavad tegevused 

18 
  

Kodumajapidamiste kui tööandjate
tegevus 

19 Muud äritulud        

20 Valmis- ja lõpetamata toodangu varude 
jääkide muutus        

21 Kapitaliseeritud väljaminekud oma 
tarbeks põhivara valmistamisel        

22 Kaubad, toore, materjal ja teenused 
23 Mitmesugused tegevuskulud  
24 Tööjõukulud KOKKU 
25   Palgakulu  
26   Sotsiaalmaksud 

27 
  

Füüsilisest isikust ettevõtja
sotsiaalmaks 

28 Põhivara kulum ja väärtuse langus  
29 Muud ärikulud        
30 Ärikasum (-kahjum) 
31 Finantstulud ja -kulud 

32 
  

Finantstulud ja -kulud 
investeeringutelt tütarettevõtetesse        

33 
  

Finantstulud ja -kulud 
investeeringutelt sidusettevõtetesse        

34 
  

Finantstulud ja -kulud muudelt 
pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt        

35   Intressikulud KOKKU  

36 
  

Kasum (kahjum) valuutakursi
muutustest         

37   Muud finantstulud ja -kulud         
38   Finantstulud ja -kulud kokku        

39 Kasum (kahjum) enne tulu 
maksustamist 

40 Tulumaks         
41 Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) 



Tabel 11 Investeeringuplaan 
EESMÄRGID 

Investeeringu eesmärk 

Selgitus: Investeeringu eesmärk on olukord, mida soovitakse saada investeeringu tegemise 
tulemusena. 

1  

Investeeringu eesmärgi täitmist kirjeldavad mõõdikud 

Selgitus: 
Arvulised, koguselised, ajalised, pikkust ning kvaliteeti iseloomustavad näitajad ning 
muud kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed näitajad, mis kirjeldavad investeeringu eesmärki. 

2 
 

Investeeringu eesmärgi täitmisest tulenev mõju 
1. Hinnang keskkonnasõbralikule ettevõtmisele: 
1.1. Tootmisjäätmete hulga vähendamine Mõju on Mõju ei ole
Selgitus, kui on mõju: 

1.2. Keskkonnaohtlike ainete keskkonda sattumise vähendamine Mõju on Mõju ei ole
Selgitus, kui on mõju: 

1.3. Loodusliku mitmekesisuse säilitamine Mõju on Mõju ei ole
Selgitus, kui on mõju: 

1.4. Pakendite taas- ja korduvkasutamine Mõju on Mõju ei ole
Selgitus, kui on mõju: 

1.5. Kõrvalsaaduste, kaastoodete ja tootmisjäätmete tõhusam kasutamine Mõju on Mõju ei ole
Selgitus, kui on mõju: 

2. Hinnang sotsiaalmajanduslikule ettevõtmisele 
2.1. Käelise tegevuse arendamine Mõju on Mõju ei ole
Selgitus, kui on mõju: 

2.2. Ekskursioonide korraldamine Mõju on Mõju ei ole
Selgitus, kui on mõju: 

2.3. Piirkonnas teiste ettevõtete tekkimise soodustamine Mõju on Mõju ei ole
Selgitus, kui on mõju: 

2.4. Piirkonnas teiste ettevõtete tulude kasvu soodustamine Mõju on Mõju ei ole
Selgitus, kui on mõju: 

2.5. Piirkonna teistes ettevõtetes töökohtade loomise soodustamine Mõju on Mõju ei ole
Selgitus, kui on mõju: 

2.6. Piirkonna turvalisuse tõstmine Mõju on Mõju ei ole

3 

Selgitus, kui on mõju: 



2.7. Kohaliku elanikkonna heaolu tõstmine Mõju on Mõju ei ole
Selgitus, kui on mõju: 

3. Nimetada muud positiivsed mõjud ümbritsevale keskkonnale ja sotsiaalmajanduslikule 
olukorrale 
 

4. Nimetada negatiivsed mõjud ümbritsevale keskkonnale ja sotsiaalmajanduslikule olukorrale 
 

TULEMUSED 

Investeeringuga saavutatavate tulemuste kirjeldus 

Selgitus: 
Tulemused on investeeringu käigus toetuse taotlejale loodud väärtused, tooted või 
teenused ning püsivat muutust tagavad tingimused. 

4  

Investeeringuga saavutatavate tulemuste mõõdikud 

Selgitus: 
Arvulised, koguselised, ajalised, pikkust ning kvaliteeti iseloomustavad näitajad ning 
muud kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed näitajad, mis kirjeldavad investeeringu tulemust. 

5  

TEGEVUSED 

Investeeringu tegemise käigus tehtavate tegevuste loetelu 

Selgitus: 
Tegevused on investeeringu tegemiseks vajalikud toimingud ja ülesanded investeeringu 
tulemuste saavutamiseks. 

Tegevus 1  
Tegevus 2  
Tegevus 3  
Tegevus 4  
Tegevus 5  
Tegevus 6  
Tegevus 7  
Tegevus 8  
Tegevus 9  

6 

Tegevus 10  
Investeeringu tegemise käigus tehtavate tegevuste mõõdikud 

Selgitus: 
Arvulised, koguselised, ajalised, pikkust ning kvaliteeti iseloomustavad näitajad ning 
muud kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed näitajad, mis kirjeldavad eelmises punktis 
loetletud tegevusi. 

Tegevus 1  

Tegevus 2  

Tegevus 3  

Tegevus 4  

7 

Tegevus 5  



Tegevus 6  

Tegevus 7  

Tegevus 8  

Tegevus 9  

Tegevus 10  

SISENDID 
Investeeringu tegevuste elluviimiseks vajalike tootmissisendite ja ressurssideloetelu 

Selgitus: 
Tootmissisendid ja -ressursid on füüsilised, inim- ja finantsressursid, mis on vajalikud 
investeeringuga kavandatud tegevuste elluviimiseks. 

Sisend 1  
Sisend 2  
Sisend 3  
Sisend 4  
Sisend 5  
Sisend 6  
Sisend 7  
Sisend 8  
Sisend 9  

8 

Sisend 10  
Hinnang toomissisendite ja -ressursside hankimise võimalustele, sisseostuhinna muutustele 

9 
 

Vajamineva tehnilise ressursi kirjeldus, sh võimaliku investeeringuvajaduse määratlemine 

10 
 

Vajaminevate hoonete ja rajatiste kirjeldus, sh võimaliku investeeringuvajaduse määratlemine 

11 
 

RISKID 

Võimalikud piirangud kavandatavate toodete tootmisel või teenuse osutamisel ning sellelaadsete 
riskide maandamise võimalused 

12  

Kavandatava investeeringuga kaasnevate riskide kirjeldus 
13  

Kavandatava investeeringuga kaasnevaid riske vähendavate tegevuste kirjeldus 
14  

Peamised finantsprobleemid seoses investeeringuga ning nende lahendamise võimalused 
15  



        Tabel 12. Toode, turg, konkurents 
TOODE JA TEENUS 

1 Toodete ja teenuste lühikirjeldus enne investeeringu tegemist 

    

2 Kavandatavate toodete ja teenuste lühikirjeldus 

    

3 Tootmisprotsessi ja -süsteemi  kirjeldus kavandatavate toodete tootmisel või teenuste osutamisel 

    

4 Kavandatavate toodete ja teenuste või kavandatavate toodete ja teenuste tootmisprotsesside ja -süsteemide innovaatilisus 

    

KONKURENTS 
5 Hinnang samalaadsete toodete ja teenuste turunõudlusele, tarbijatele, mahule ja sesoonsusele 

    

6 Kavandatavate toodete ja teenuste konkurentsieelised ning -puudused võrreldes turul eksisteerivate teiste samalaadsete toodetega 

    

7 Ülevaade konkurentidest, nende turuosast, tugevustest ja nõrkustest, nende kaupade ja teenuste tarbijate sihtgrupist 

    



8 Hinnang toetuse taotleja tugevustele ja nõrkustele konkurentidega võrreldes 

    

TURG JA TURUSTAMINE 

9 Kavandatavate toodete ja teenuste sihtgrupp ja turumaht 

    

10 Toodete ja teenuste turustamisega seotud tegevused ja müügimeetodid ning nende rakendamise kulud 

    

11 Juhul kui taotleja ei ole tellinud turu-uuringut sõltumatult organisatsioonilt, siis kirjeldada, missugune on kavandatava toote või 
teenuse hetke turuseis, anda hinnang turuinfo olemasolule ja selle kvaliteedile ning tarbijate sihtgrupi kirjeldus 

    

12 Asukohaskeem 

    

LISAINFO 

13 Lisateave kavandatava investeeringu kohta 

    



Tabel 13. Selgitused 

Jrk 
nr 

Tabeli, 
rea ja 
veeru 
tähis 

SELGITUS 

Tabel 1 
1 Rida 1 Märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse. 

2 Rida 2 Märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja andmed ja äriühingu puhul tema esindaja 
andmed.  

3 Rida 3 

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.  

4 Rida 4 
Märgitakse esitatud andmete vastavus või mittevastavus Maksu- ja Tolliametile 
esitatud või äriregistris olevate andmetele. 

5 Rida 9 Märgitakse, kas taotleja peab tekkepõhist või kassapõhist 
raamatupidamisarvestust. 

Tabel 2 

6 Tabel 2 
Tabeli 2 eesmärk on välja tuua ettevõtte tulud ja kulud, mis on seotud 
investeeringu tegemisega, ning esitada ettevõtte muu tegevusega ehk 
investeeringuga mitteseotud äritegevuse tulud ja kulud. 

7 Veerg B Veerus B välja toodud toote või teenuse liikide määratluste loetelu on koostatud 
Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) alusel. 

8 Veerg D Veeru D andmed taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kohta 
peavad vastama äriregistrisse esitatud majandusaasta aruande andmetele. 

9 Rida 1 

Märgitakse majandusaasta viimane kuupäev veergudesse D–J kujul päev, kuu ja 
aasta (pp.kk.aaaa). Juhul kui investeeringu tegemise periood on lühem kui kolm 
aastat, siis märgitakse ainult nendesse veergudesse majandusaasta viimane 
kuupäev, millal investeering tehakse, ja jätkatakse majandusaasta viimase 
kuupäeva märkimist investeeringu tegemisele järgneva perioodi veergudest 
(veerud H–J). Näiteks, kui investeering tehakse ainult taotluse esitamise aastal, 
siis investeeringu tegemise kavandatava esimese ja kavandatava teise 
majandusaasta veerud F ja G jäävad tühjaks ning nendesse veergudesse 
arvandmeid ei sisestata, jätkatakse majandusaasta viimase kuupäeva märkimist 
investeeringu tegemisele järgneva perioodi kavandatavast esimesest 
majandusaastast (veerust H) kuni kavandatava kolmanda majandusaastani 
(veeruni J). Digitaalse vormi täitmisel tabeli 2 reale 1 sisestatud kuupäevad 
kuvatakse automaatselt äriplaani järgnevatesse tabelitesse. 



10 Read 2–9 
veerg B 

Märgitakse investeeringuga sama liiki olemasoleva või uue toote, teenuse nimetus 
ja selle lühikirjeldus, tuuakse välja tootele või teenusele iseloomulikud omadused, 
tehnilised näitajad, kasutusotstarve või muud iseloomulikud tunnused, mis 
kirjeldavad toote või teenuse omadust. Märgitakse toote või teenuse liik: 
põllumajandust abistavad tegevusalad ja saagikoristusjärgsed tegevused, 
metsamajandus ja metsavarumine, kalapüük ja vesiviljelus, töötlev tööstus, 
bioenergia, hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite ja mootorrataste remont, 
veondus ja laondus, majutus ja toitlustus, info ja side, kutse-, teadus- ja 
tehnikaalane tegevus, avalik haldus ja riigikaitse, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, 
kunst, meelelahutus ja vaba aeg, muud teenindavad tegevused, 
kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus. 

11 Read 2–9 
veerg C 

Märgitakse investeeringuga sama liiki olemasoleva või uue toote, teenuse 
toodetav kogus majandusaasta jooksul, toote või teenuse ühe ühiku müügihind 
ilma käibemaksuta, koguse mõõtühik naturaalnäitajas, milles toote või teenuse 
kohta arvestust peetakse (näiteks tükk (TK), kilogramm (KG), liiter (L), tund (H), 
meeter (M) jm naturaalnäitaja). Märgitakse müüdava kauba tootmiseks või 
teenuse osutamiseks vajaliku tootmissisendi (materjalide, tarvikute jm) kulu ühe 
müüdava tooteühiku kohta. Kokku toote müügitulu leitakse toodetava koguse ja 
keskmise ühiku müügihinna korrutisena. Kokku tootmiskulud leitakse toodetava 
koguse ja materjali/kauba kulu toote ühiku kohta korrutisena. Kokku toote 
jääktulu leitakse toote müügitulu ja tootmiskulu vahena. 

12 Rida 10 Leitakse ridadel 2–9 toodud müügitulu summa. 
13 Rida 11 Leitakse ridadel 2–9 toodud tootmiskulude (tootmise otsekulude) summa. 

14 Rida 12 

Leitakse tulude ja kulude vahena, rea 10 andmetest lahutatakse rea 11 andmed. 
Jääktulu erinevad tasandid väljendavad äritegevuse tulemust olukordades, kus 
tuludest arvatakse maha etapiviisiliselt tehtavad kulud (tootmise otsekulud, 
tööjõukulud, põhivara kulum ja tootmise kaudsed kulud). Esimeses arvutusetapis 
saadud jääktulu peaks katma järgneva etapi kulud. 

15 Rida 16 
Märgitakse investeeringuga seotud olemasolevate ja toetuse abil kavandatavate 
täistööajaga töölepingu alusel töötavate isikute aasta keskmine arv, ühe 
komakohaga.  

16 Rida 17 

Märgitakse investeeringuga seotud olemasolevate ja toetuse abil kavandatavate 
isikute 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. 

17 Rida 18 Tuuakse välja investeeringuga seotud olemasoleva ja toetuse abil kavandatava 
tööjõu aastane palgakulu. 

18 Rida 19 
Tuuakse välja investeeringuga seotud olemasoleva ja toetuse abil kavandatava 
tööjõu palgakulult arvestatud sotsiaalmaksu ning tööandja töötuskindlustusmakse 
kulu. 

19 Rida 23 Märgitakse investeeringuga seotud olemasoleva põhivara aastane kulumi summa. 

20 Rida 24 Märgitakse investeeringuga seoses soetatava ehk kavandatava põhivara aastane 
kulumi summa. 

21 Rida 27 

Märgitakse investeeringuga seotud tootmise või teenuse osutamisega kaasnevad 
tootmiskulud, mis ei sõltu müüdavate toodete või osutatava teenuse kogusest ja 
mille puhul on raske või otstarbetu kulude väiksuse tõttu leida nende maksumust 
ühe tooteühiku kohta. Sarnaste tootmiskulude puhul on tegemist tootmise 
kaudsete kuludega. 



22 Read 29–
36 

Märgitakse ettevõtte muu äritegevusega ehk investeeringuga mitteseotud 
äritegevuse tulud ja kulud, mis ei kajastu tabeli teistel ridadel. 

Tabel 3 

23 Tabel 3 

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 valmistamise aasta, soetusmaksumus ja jääkväärtus. 

Tabel 4 

24 Tabel 4 Täidab füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), koostades  taotluse esitamise aastale 
eelnenud majandusaasta bilansi. 

Tabel 5 

25 Tabel 5 
Esitatakse kavandatava investeeringu maksumus, näidates sealjuures ära toetatava 
investeeringu põhivara soetamise ja tegevuskulude kululiikide maksumus ning 
esitatakse mittetoetatava investeeringu maksumus. 

26 Read 4–
12 

Esitatakse toetatavate kulude loetelu, mida raamatupidamises kajastatakse 
põhivaradena. 

27 Read 14–
17 

Esitatakse toetatavate kulude loetelu, mida raamatupidamises kajastatakse 
tegevuskuludena. 

28 Rida 19 
Esitatakse kavandatava investeeringuobjekti mittetoetatavate kulude summa, mis 
raamatupidamises kajastatakse põhivarana. 

Tabel 6 

29 Tabel 6 Kajastatakse investeeringuobjekti abikõlblikud kulud ja nende 
finantseerimisallikad. 

30 
Read 1–
10 veerg 

B 
Esitatakse abikõlblike kulude täpsed nimetused. 

31 
Read 1–
10 veerg 

C 

Käibemaksukohustuslasest ettevõtja kajastab abikõlblikud kulud ilma 
käibemaksuta summas. Mittekäibemaksukohustuslasest ettevõtja kajastab 
abikõlblikud kulud koos käibemaksuga summas. 

32 
Read 1–
10 veerg 

D 

Käibemaksukohustuslasest ettevõtja kajastab abikõlblikelt kuludelt arvestatud 
käibemaksu. 

Tabel 7 

33 Tabel 7 Esitatakse ettevõtte kõigi olemasolevate ja kavandatavate laenude ning 
kapitalirendi kohustised. 

Tabel 8 

34 Tabel 8 
Esitatakse investeeringuga seotud toetuse saamine, näidates sealjuures ära selle 
laekumine ettevõtte arvelduskontole ja kapitalirendile andja arvelduskontole, kui 
toetus on seotud kapitalirendi korras soetatava varaga. 

Tabel 9 

35 Rida 1 
veerg C 

Näidatakse perioodi alguse raha algjääk ehk taotluse esitamise aastale eelnenud 
majandusaasta viimase kuupäeva seisuga bilansikirje Raha saldo. 

36 Rida 3 Andmed tabeli 2 realt 10. 
37 Rida 4 Andmed tabeli 2 realt 30. 
38 Rida 5 Esitatakse kasumiaruande kirje Muud äritulud seotud rahalised laekumised. 



39 Rida 7 
Näidatakse omanikupoolsed rahalised sissemaksed ettevõtte osakapitali 
suurendamiseks. Füüsilisest isikust ettevõtja kajastab siin isiklikud rahalised 
sissemaksed ettevõtlustegevuseks. 

40 Rida 8 Andmed tabeli 7 realt 19. 

41 Rida 9 Näidatakse bilansikirjete rühmas lühiajalised finantsinvesteeringud, toimunud 
laekumised. 

42 Rida 11 Kajastatakse bilansikirjete rühmas muud nõuded ja ettemaksed, toimunud 
laekumised. 

43 Rida 12 Andmed tabeli 8 realt 3. 

44 Rida 13 Kajastatakse muude toetuste laekumine, välja arvatud käesolev 
investeeringutoetus. 

45 Rida 14 Kajastatakse kasumiaruandes finantstuludega seotud laekumised. 

46 Rida 15 Kajastatakse kõik muud rahalised laekumised, mis ei kajastu selle tabeli teistel 
kirjetel.  

47 Rida 16 Tabeli 9 ridade 3–15 summa. 
48 Rida 19 Andmed tabeli 5 realt 3. 
49 Rida 20 Andmed tabeli 5 realt 19. 
50 Rida 21 Tabeli 9 ridade 19 ja 20 summa. 
51 Rida 23 Tabeli 9 ridade 24 ja 25 summa. 
52 Rida 24 Andmed tabelist 2 realt 11. 
53 Rida 25 Andmed tabelist 2 realt 31. 
54 Rida 26 Tabeli 9 ridade 27–29 summa. 
55 Rida 27 Andmed tabeli 5 realt 13. 
56 Rida 28 Andmed tabelist 5 ridade 18 ja 19 vahe. 
57 Rida 29 Andmed tabeli 2 realt 32. 
58 Rida 30 Tabeli 9 ridade 31–33 summa. 
59 Rida 31 Andmed tabelist 2 ridade 18 ja 33 summa. 
60 Rida 32 Andmed tabelist 2 ridade 19 ja 34 summa. 
61 Rida 33 Andmed tabelist 2 ridade 20 ja 35 summa. 

62 Rida 38 Kajastatakse kõik muud rahalised väljamaksed, mis ei kajastu tabeli 9 ridadel 19–
46. 

63 Rida 39 Tabeli 9 ridade 23, 26, 30 ja 34–33 summa. 
64 Rida 41 Andmed tabeli 7 realt 20. 
65 Rida 42 Andmed tabeli 7 realt 21. 
66 Rida 43 Näidatakse väljamakstud dividendid koos tulumaksuga. 

67 Rida 44 
Näidatakse omakapitalist tehtud väljamaksed, välja arvatud dividendid. 
Füüsilisest isikust ettevõtja kajastab siin oma ettevõtlusest omatarbeks tehtud 
rahalised väljamaksed. 

68 Rida 45 Tabeli 9 ridade 41–45 summa. 
69 Rida 46 Tabeli 9 ridade 21, 39 ja 46 summa. 

Tabel 10 

70 Tabel 10 Kasumiaruandes esitatakse ettevõtja tulu, kulud ja majandustegevuse tulem. 
Finantstulude ja -kulude osas näidatakse kulud miinusmärgiga. 

 
[RTL 2008, 92, 1286 – jõust. 21.11.2008] 

 
 

 


