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metsandussaa
duste 
töötlemiseks 
kasutatav 
masin või 
seade 36 

      

3.1.1 Saekaatris 
kasutatav 
masin või 
seade 

      

3.1.2 Biokütuse 
tootmiseks 
kasutatav 
masin või 
seade 

      

3.1.3 Raietehnika, 
sh 
metsaveohaag
is) 

      

3.1.4 Muude 
puiduliste 
metsandussaa
duste 
töötlemiseks 
kasutatav 
masin või 
seade 

      

3.2 

Automaatika- 
või 
infotehnoloog
iline seade, sh 
tarkvara 37. 

      

3.3 

Elektripaigald
is (juhul, kui 
seade on 
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ridadel 3.1.1–
3.1.4 ja 3.2 
toodud 
seadmete või 
masinate 
paigaldamis- 
või 
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Patent või 
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3.6 Patendi 
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registreerimis
e taotluse nr 42 
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3.9 Kasutatud seade ja masin 

3.10 

Kasutatud seadme või masina ostmise korral ei ole seade või masin toodetud 
rohkem kui kolm aastat tagasi ning selle ostmiseks ei ole kasutatud toetust 
riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud 
tagastamatut riigiabi ning nimetud seadme või masina hind ei ületa selle 
turuväärtust ja on uue samaväärse seadme või masina hinnast madalam 45 
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valmistamise aeg 46  

3.12 Kasutatud seadme või masina eelmise 
omaniku ärinimi 47  
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investeeringuobjekti 
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C-osa: Andmed toodangu kohta 48 
 Prognoos 
1. Toode/teenus Mõõt

-ühik 
Ühiku 
hind 49

Taotluse 
esitamise 
aastale 
vahetult 
eelnenud 
majandus-
aasta 
müügitulu 

Jooksva 
majandus-
aasta 
müügitulu 

Jooksvale 
majandusaastale järgneva 
kahe majandusaasta 
müügitulu 

        
        
        
        

        
        
        

 
D-osa: Investeeringu eesmärgid, ettevalmistav töö ja kinnitused 
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1.2 Investeeringu tegemise vajalikkuse põhjendus: 
 
 

1.3 Taotleja juhtkonna või personali varasem kogemus või haridus asjaomases 
tegevusvaldkonnas: 51 
 
 

 



 

2. Investeeringuga kaasnevad mõjud ettevõttele 
2.1 Investeeringueelse 

toote, teenuse 
lühikirjeldus  

 
 
 

2.2 Investeeringujärgse 
toote, teenuse 
lühikirjeldus 

 
 
 

2.3 Toote turustamise 
või teenuse 
osutamise piirkond 
52 

 
 
 

2.4 Kliendid 53  
2.5 Konkurendid 54  
2.6 Konkurentsianalüüs 

55 
 
 
 
 
 

2.7 Tooraine 
kättesaadavus 56 

 
 
 
 

2.8 Taotleja äririskide 
analüüs ja 
tegevused nende 
maandamiseks 

 

Kas investeering tehakse täielikult 
taotleja vahenditega? JAH  EI  2.9 

  
Omafinantseering 
investeeringu 
tegemisel Kui “EI”, siis kui suur osa investeeringu summast laenatakse ja kui 

pika aja peale laen võetakse (laenusumma kroonides ja laenu 
tagasimaksmise aeg kuudes). 
 

 
3. Kommentaarid 

Lisateave taotleja või investeeringu kohta 57 
 
 
 
 
 

 
 
4. Nõuetele vastavuse kinnitamine 58 
4.1 Kinnitan, et investeeringuobjekti kulud on abikõlblikud ning et tegevuse  



 

maksumus ei sisalda § 6 lõikes 4 loetletud kulusid. 
4.2 Kinnitan, et säilitan ja kasutan investeeringuobjekti sihipäraselt vähemalt viie 

aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. 
 

4.3 Kinnitan, et ei ole saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse või 
investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu 
või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi. 

 

4.4 Kinnitan, et kui olen varem saanud toetust, mis kuulub tagasimaksmisele, olen 
tagasimaksmisele kuulunud summa ettenähtud tähtajal tagasi maksnud või toetuse 
tagasimaksmise ajatamise korral olen tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtajal ja 
summas. 59 

 

4.5 Kinnitan, et leiutisele patendi või kasuliku mudelina õiguskaitse taotlemise korral 
ei ole taotluse esitamist tõendavad dokumendid väljastatud varem kui 2. jaanuaril 
2007. a. 60 

 

4.6 Kinnitan nõusolekut kapitalirendi puhul kanda toetusraha kapitalirendile andja 
arvelduskontole. 

 

4.7 Kinnitan, et säilitan toetuse taotlemise ja investeeringu tegemisega seotud 
dokumente vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa 
väljamaksmisest. 

 

4.8 Kinnitan, et võimaldan PRIA-l teostada järelevalvet toetuse sihipärase ja tähtaegse 
kasutamise üle. 

 

 
5. Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning 

kontaktandmed 61 
5.1 Eesnimi Perekonnanimi 
5.2 Postiaadress 
5.3 Telefon, faks, e-post 

 
5.4 Amet 
 
Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik metsandussaadustele lisandväärtuse andmise 
investeeringutoetuse taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele 
nõuetele. 
Kinnitan esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida. 
Kohustun viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest olema 
majanduslikult jätkusuutlik ning vastama järelepärimistele ja küsitluslehtedele. 
Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse 
ning kasutada neid toetuse määramisel ja maksmisel. 
 

 
        

__________________________ 
(allkiri) 

 (taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta) 
(taotleja või tema esindaja ees- ja 
perekonnanimi) 
 
 
 
Vastuvõtja allkiri……………………….. 

 

 



 

                                                                                                                                                                  
1 Taotlus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta sellele reale sümboli “X”. 
2 A-osa reale 1.1 märgitakse taotleja, st äriühingu (täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts või tulundusühistu) 
äriregistrisse kantud ärinimi. 
3 A-osa reale 1.2 märgitakse A-osa real 1.1 märgitud äriühingu äriregistrikood. 
4 A-osa reale 1.3 märgitakse taotleja seadusjärgse esindaja andmed. Taotluse allkirjastab A-osa real 1.3 märgitud isik 
või taotlust esitama volitatud isik.  
5 A-osa reale 1.4 märgitakse A-osa real 1.3 märgitud isiku isikukood. 
6 A-osa reale 1.5 märgitakse A-osa real 1.1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number. 
7 A-osa reale 2.1 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja isiku nimi. 
8 A-osa reale 2.2 märgitakse real A-osa 2.1 märgitud taotleja isikukood. 
9 A-osa reale 2.3 märgitakse taotleja esindaja andmed, kui taotlust ei esita A-osa real 2.1 märgitud isik. Taotluse 
allkirjastab A-osa real 2.1 või A-osa real 2.3 märgitud isik. 
10 A-osa reale 2.4 märgitakse A-osa real 2.3 märgitud isiku isikukood. 
11 A-osa reale 2.5 märgitakse A-osa real 2.1 märgitud taotleja äriregistrikood, kui taotleja on kantud äriregistrisse.  
12 A-osa reale 2.6 märgitakse A-osa real 2.1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number. 
13 Täidetakse juhul, kui taotleja omandis on metsamaa. 
14 Taotleja, kes on esitanud majandusaasta aruande äriregistrile, jätab selle lahtri täitmata. 
15 Kirjutada asjakohasesse lahtrisse sõna “JAH”. 
16 Märkida sõna “JAH” juhul, kui taotleja tegeleb ainult puiduliste metsandussaaduste töötlemisega või metsa 
majandamisega. 
17 Märkida sõna “JAH” juhul, kui taotleja tegeleb lisaks puiduliste metsandussaaduste töötlemisele või metsa 
majandamisele ka muude tegevusvaldkondadega, näiteks põllumajandus, toiduainetööstus. Märkida ka 
tegevusvaldkond.  
18 A-osa reale 8.3 märgitakse ainult investeeringuobjektiga, mille kohta toetust taotletakse, samased põhivaraobjektid 
või raietehnika ostmise korral ka taotlejal enne taotlemist olemasolev puidulistele metsandussaadustele lisandväärtuse 
andmiseks kasutatav masin või seade. 
19 Majandusaasta tulude ja kulude vahe. 
20 Materiaalselt ja immateriaalselt põhivaralt ning soetusmaksumuse meetodil kajastavatelt kinnisvarainvesteeringutelt 
arvestatud amortisatsioonikulu ja väärtuse langusest (allahindlustest või mahakandmisest) tekkinud kulu.  
21 A-osa reale 9.5 märgitakse A-osa ridade 9.1—9.3 summa jagatud A-osa real 9.4 toodud keskmise töötajate arvuga.  
22 Peab olema 31 293 200 krooni või väiksem. A-osa reale 9.6 märgitakse kogu taotleja taotluse esitamise aastale 
vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu. 
23 Peab olema suurem kui 37 552 krooni. A-osa reale 9.7 märgitakse järgnevate Eesti majanduse tegevusalade 
klassifikaator EMTAK 2008 koodide järgi arvestatud müügitulu: 02 – Metsamajandus ja metsavarumine; 1610 – Puidu 
saagimine ja kuivatamine; 1624 – Puittaara tootmine, 16239 – katuselintide ja laastude tootmine, välja arvatud muude 
ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine; 16291 – pakkude, pelletite, brikettide või graanulite tootmine aglomeeritud 
saepurust või puidujäätmetest, välja arvatud muude puidust tarbe- ja dekoratiivesemete ja muu puittoodete tootmine. 
24 A-osa real 9.7 toodud väärtus korrutatud 100-ga jagatud A-osa real 9.6 toodud väärtusega. Peab moodustama 
vähemalt 50% A-osa real 9.6 toodud väärtusest. 
25 Omakapital on vara ja kohustuste vahe. 
26 Käibevara on raha, lühiajaliste finantsinvesteeringute, nõuete, ettemaksete ja varude summa. 
27 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. 
28 Pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste summa. Pikaajalised kohustused on kohustused, mis ei ole lühiajalised 
kohustused. 
29 Täidetakse nii materiaalse kui ka immateriaalse investeeringuobjekti puhul. Kui taotletakse toetust ainult patendi või 
kasuliku mudeli taotlemiseks või litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmiseks, siis jäetakse B-osa read 2.1–2.3 
täitmata. 
30 Täidetakse nii materiaalse kui ka immateriaalse investeeringuobjekti puhul. Investeeringuobjekti maksumusele 
lisatakse ka investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika maksumus. 
31 Veergu D märgitakse kavandatava investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus. 
32 Veergu E märgitakse kavandatava investeeringuobjekti käibemaks, kui taotletakse toetust ka käibemaksu kohta. 
33 Veergu F märgitakse veergude D ja E summa. 
34 Patendi või kasuliku mudeli taotlemise korral on toetuse maksimaalne määr, kui leiutis ei ole tehtud rakendusuuringu 
käigus, 25% tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. 
35 Veergu H märgitakse toetuse suurus veerus G märgitud toetuse määra alusel: H = F × G/100. 
36 Märkida vastavalt investeeringuobjekti kasutusvaldkonnale. 
37 Kaasa arvatud paigaldamise ja rakendamise kulud. 



 

                                                                                                                                                                  
38 Ostmise korral. 
39 Märgitakse leiutisele patendi taotlemiseks taotluse esitamisel saadud number. 
40 Patendivoliniku tasu, tõlketöö jm tellitud töö leiutisele õiguskaitse saamiseks. 
41 Lõivud rahvusvahelistele organisatsioonidele Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsioonile (World 
Intellectual Property Organization) või Euroopa Patendiametile (European Patent Office) ja lepinguriigi tööstusomandi 
õiguskaitse keskametile või Patendiametile. 
42 Märgitakse leiutisele kasuliku mudeli taotlemiseks taotluse esitamisel saadud number. 
43 Tehnika taseme eelotsing, patendivoliniku tasu, tõlketöö jm tellitud töö leiutisele õiguskaitse saamiseks. 
44 B-osa reale 10.8 märgitakse B-osa ridade 3.1.1–3.7.3 asjaomaste veergude summa. 
45 Märgitakse “JAH”, kui asjakohased nõuded on täidetud. 
46 Vähemalt kuu täpsusega. 
47 Märgitakse kõigi eelmiste omanike ärinimed. 
48 Täidetakse taotleja põhilise majandustegevuse kohta (tegevused, millest saadakse enamik müügitulu). Erinevate 
tootmisvaldkondade müük tuleb näidata eraldi. Näiteks: halupuit, puidugraanulid, kuivatatud puit, metsa ülestöötamine 
jne. 
49 Jooksval majandusaastal. 
50 Märgitakse lühidalt investeeringu eesmärk ja tegevused, mis tuleks teha enne investeeringu tegemist või selle ajal. 
51 Märgitakse kavandatava investeeringu elluviimiseks taotleja juhtkonnal või personalil olev kogemus või haridus.  
52 Märgitakse toote turustamise piirkond võimalikult täpselt. Märkida ka eksportriigid, kui toodet eksporditakse. 
53 Suuremad kliendid. Sihtgrupp, kellele pakutav toode või teenus on suunatud. 
54 Põhilised konkurendid. 
55 Selgitada, kuidas kavandatav investeering parandab ettevõtte konkurentsivõimet? Mille poolest on Teie toode parem 
kui konkurentidel? 
56 Märgitakse, milliselt territooriumilt või ettevõtetelt tooraine saadakse ning kui suur nõudlus on selle tooraine järele 
asjaomases piirkonnas. 
57 Täidetakse juhul, kui taotleja soovib täpsustada või kommenteerida tehtavat investeeringut või taotluses toodud 
andmeid. 
58 Taotleja märgib D-osa ridade 4.1–4.8 viimasesse lahtrisse “JAH”, kui asjakohased nõuded on täidetud. Palun vastata 
kõigile küsimustele. 
59 Täidetakse juhul, kui taotleja on varem saanud toetust, mis kuulub tagasimaksmisele. 
60 Täidab taotleja, kes taotleb toetust patendi või kasuliku mudeli taotlemiseks. 
61 Täidetakse juhul, kui taotleja on taotluse menetlemise ajaks määranud kontaktisiku, kes ei ole A osa real 1.3; 2.1 või 
2.3 märgitud isik. 
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