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PÕLLUMAJANDUSTOOTMISE 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 Taotlusele lisatud äriplaanis toodud finantsandmed ühtivad Maksu- 
ja Tolliametile esitatud või äriregistris olevate andmetega. JAH  



3.2 Kas kavandatav investeering tehakse mahepõllumajanduslikku 
tootmisse?  JAH  EI 

 

3.3 Kavandatavate investeeringute loetelu ja üksikasjad5: 

3.4 Kavandatava investeeringu eesmärk ja investeeringujärgse majandustegevuse lühikirjeldus6: 

 



Tabel 2. Maakasutus, loomade arv ja tööjõud7 
 Prognoos 

 Aasta keskmised näitajad 

Taotluse esitamise 
aastale vahetult 

eelnenud 
majandusaasta 

Taotluse 
esitamise 

majandusaasta 

Taotluse esitamise 
aastale  järgnev 

kavandatav esimene 
majandusaasta  

Taotluse esitamise 
aastale järgnev 

kavandatav teine 
majandusaasta  

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

 Maa KOKKU     
2 Haritav maa kasvatatavate põllukultuuride kaupa 

(0,1 ha täpsusega)     
2.1 “Põllukultuur 1”     

      
 Haritav maa KOKKU     
3 Loomade arv 8     

3.1 Veised     
    sh lehmad     
         lihaveised     
         noorloomad     
         tõupullid     
 Sead     
    sh emised     
 Lambad     
 Kitsed     
 Hobused     
 Küülikud     
 Linnud     
    sh …     
 Muud (täpsustatakse)     
4 Aasta keskmine töötajate arv9     

4.1 töölepingu alusel töötavad isikud     
4.2 muudel alustel töötajad     
4.3 Tööjõud KOKKU     



Tabel 3. Kavandatava investeeringuobjektiga sama liiki põhivara nimekiri taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud viimase 
 majandusaasta lõpu seisuga 10 

1 Taotleja põhivara soetusmaksumus kokku:  krooni 
2    sh põhivara jääkväärtus kokku:  krooni 
3 Taotleja investeeringuobjektiga sama liiki põhivara jääkväärtus kokku vastavalt alljärgnevale 

põhivara nimekirjale: 
 krooni 

4 Nr Põhivara 
nimetus 

Põhivara 
mark ja tüüp 

Kasutusotstarve Võimsus, 
haardelaius, 
maht vms 

Soetusmaksumus Jääkväärtus Ehitamise või 
valmistamise aeg 
(aasta) 

 1               
 2        
  3              
                
5 Taotlejal puudub investeeringuobjektiga sama liiki põhivara      JAH            EI        

 

 

 

 
 

 

 
 
 



Tabel 4. Toodangunäitajad11 

Prognoos Taotluse esitamise aastale 
vahetult eelnenud 
majandusaasta viimase päeva 
seisuga 

Taotluse esitamise 
majandusaasta viimase päeva 
seisuga 

Taotluse esitamise aastale 
järgneva kavandatava esimese 
majandusaasta viimase päeva 
seisuga 

Taotluse esitamise aastale 
järgneva kavandatava teise 
majandusaasta viimase päeva 
seisuga 

 Toodang12 

Toodang 
(tonni) 

Müük 
(tonni)

Müügihind 
(kr/tonn)  

Toodang 
(tonni) 

Müük 
(tonni)

Müügihind  
(kr/tonn)  

Toodang 
(tonni) 

Müük 
(tonni)

Müügihind 
(kr/tonn)  

Toodang 
(tonni) 

Müük 
(tonni) 

Müügihind  
(kr/tonn)  

A B C D E F G H I J K L M N 
 Taimekasvatus             
1 – teravili              
2 – raps (rüps)              
3 – kartul              
4 –             
 Aiandus             
5 – köögivili             
6 – maasikad             
8 – mesindussaadused              
9 –             
 Püsikultuurid             
10 – puuviljad              
 Piimatootmine             
11 – piim             
12 –             
 Loomakasvatus13             
13 – veiseliha              
14 – sealiha              
15 – lamba- ja kitseliha             
16 – linnuliha             
17 –             
18 – omatoodetud 

taimekasvatussaaduste 
töötlemisel saadud 
põllumajandustooted 

            



19 –             
20 – omatoodetud 

loomakasvatussaaduste 
töötlemisel saadud 
põllumajandustooted 

            

 



 
Tabel 5. Varad ja kohustused 14  

A B C 
    Taotluse esitamise aastale 

eelnenud majandusaasta 
viimase päeva seisuga 

1 VARAD    
2 Käibevara    
3 Raha   
4 Lühiajalised finantsinvesteeringud   
5 Nõuded ja ettemaksed (kokku)   
6 Varud (kokku)   

6.1    sh tooraine ja materjal   
6.2         lõpetamata toodang   
6.3          noor- ja nuumloomad  
6.4         valmistoodang   
6.5         müügiks ostetud kaubad  
6.6         ettemaksed varude eest  

7 Käibevara KOKKU   
8 Põhivara KOKKU   
9 VARAD KOKKU   

10 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
11 Lühiajalised kohustused kokku  
12 Pikaajalised kohustused kokku   
13 Kohustused KOKKU   
14 Omakapital KOKKU   
15 KOHUSTUSED ja OMAKAPITAL KOKKU   

 



 
 
Tabel 6. Kasumiaruanne15 
 

A B C D E F 
Prognoos     Taotluse esitamise 

aastale vahetult 
eelnenud 

majandusaasta  

Taotluse esitamise 
majandusaasta  

Taotluse esitamise 
aastale järgnev 

kavandatav esimene 
majandusaasta  

Taotluse esitamise 
aastale järgnev 

kavandatav teine 
majandusaasta 

1 Müügitulu     
1.1    sh omatoodetud  

       põllumajandussaaduste 
       müügitulu 

    

1.2        omatoodetud  
      mahepõllumajandustoodangu 
      müügitulu  

    

1.3       omatoodetud  
      põllumajandussaaduste 
      töötlemisest saadud 
      müügitulu 

    

1.4       omatoodetud 
      mahepõllumajandussaaduste 
      töötlemisest saadud 
      müügitulu 

    

2 Muud äritulud     
2.1     sh toetused     

3 Valmis- ja lõpetamata toodangu 
varude jääkide muutus 

    

4 Kapitaliseeritud väljaminekud 
oma tarbeks põhivara 
valmistamisel  

    

5 Kaubad, toore, materjal ja 
teenused 

    

5.1 “Toore 1”     



5.2      
6 Muud tegevuskulud     

6.1 “Kululiik 1”     
6.2      

7 Tööjõukulud     
7.1    sh palgakulud     
7.2        sotsiaalmaksud     
7.3        pensionikulud     

8 Põhivara kulum ja väärtuse 
langus 

    

9 Muud ärikulud     
10 ÄRIKASUM (-KAHJUM)     
11 Finantstulud kokku     
12 Finantskulud kokku     
13 Kasum (kahjum) enne tulu 

maksustamist 
    

14 Tulumaks     

15 ARUANDEAASTA 
PUHASKASUM (-KAHJUM) 

    

  



Tabel 7. Raha liikumine16 

 

 

Taotluse esitamise 
aastale vahetult 

eelnenud  
majandusaasta 

viimase päeva seisuga

Taotluse esitamise 
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 Raha jääk perioodi alguses     
2 Rahalised sissetulekud     
3 Laekumised toodangu, teenuste ja 

kaupade müügist KOKKU     
4  sh laekumised omatoodetud 

põllumajandussaaduste müügist     
5       sh laekumised omatoodetud 

       mahepõllumajandussaaduste 
müügist     

6  sh laekumised omatoodetud 
põllumajandussaaduste töötlemisel 
saadud põllumajandustoodangu 
müügist     

7       sh laekumised omatoodetud  
       mahepõllumajandussaaduste  
       töötlemisel saadud  
       mahepõllumajandustoodangu 
müügist     

8  sh laekumised teenuste müügist     
9 Ostjatelt eelmisel majandusaastal 

laekumata arved     
10 Tagastatav käibemaks 17     
11 Lühiajalised laenud 18     
12  sh investeeringuobjektiga seotud 

lühiajaline laen     
13 Pikaajalised laenud 19     
14  sh investeeringuobjektiga seotud 

pikaajaline laen     
15 Investeeringutoetuse laekumine20     
16 Muud laekumised KOKKU     
17 Rahalised sissetulekud KOKKU     



18 Rahalised väljaminekud     
19 Kaubad, toore, materjalid ja 

teenused KOKKU     
20 Mitmesugused tegevuskulud 

KOKKU     
21 Muud ärikulud KOKKU     
22 Tööjõukulud KOKKU     
23  sh palgakulu     
24  sh sotsiaalmaks     
25  sh kulud erisoodustustele      
26  sh füüsilisest isikust ettevõtja 

sotsiaalmaks     
27 Väljaminekud ridadelt 19—22 

KOKKU   
  

28 Raha jääk pärast väljaminekute 
mahaarvamist21     

29 Kavandatav investeering, mille 
kohta taotletakse toetust 22     

30  sh ettevalmistavad tööd 23     
31  sh omanikujärelvalve tegemise 

maksumus     
32 Mitteabikõlblik investeering24     
33 Eelmise majandusaasta võlad 

hankijatele      
34 Maksuvõlad     
35 Makstav käibemaks25     
36 Kasutusrendi maksed26     
37 Laenude intressid KOKKU     
38  sh lühiajaliste laenude intressid     
39  sh investeeringuobjektiga seotud 

lühiajaliste laenude intressid     
40  sh pikaajaliste laenude intressid     
41 sh investeeringuobjektiga seotud 

pikaajaliste laenude intressid     
42  sh kapitalirendi intressid     
43 sh investeeringuobjektiga seotud 

kapitalirendi intressid     
44 Laenude tagasimaksmine KOKKU     



45  sh lühiajalised laenud     
46  sh investeeringuobjektiga seotud 

lühiajaliste laenude 
tagasimaksmine     

47  sh pikaajalised laenud     
48 sh investeeringuobjektiga seotud 

pikaajaliste laenude 
tagasimaksmine     

49  sh eelmiste perioodide 
kapitalirendi põhiosa     

50  sh investeeringuobjektiga seotud 
kapitalirendi põhiosa     

51 Rahalised väljaminekud 
KOKKU      

52 Raha jääk pärast väljaminekute 
mahaarvamist27     

 



Tabel 8. Investeeringuobjekti rahastamine 

  Abikõlbliku investeeringuobjekti rahastamine 
A B C D E F G H I J K 

  

Nr 
Abikõlblikud 
investeeringu-

objektid 
Maksumus Toetuse 

% 
Taotletav 

toetus 
Omafinant-

seering28 
Laenu abil 

rahastamine29

Laenu 
tagasimakse koos 
intressiga taotluse 

esitamise 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga30 

Laenu tagasimakse 
koos intressiga taotluse 

esitamise aastale 
järgneva kavandatava 

esimese majandusaasta 
viimase päeva seisuga30

Laenu tagasimakse 
koos intressiga taotluse 

esitamise aastale 
järgneva kavandatava 
teise majandusaasta 

viimase päeva seisuga30

1 1          
2 2          
3 3          

4 Kokku         
          Mitteabikõlbliku investeeringuobjekti rahastamine 

A B C D E F G H I 
 

Nr 

Mitte-
abikõlblikud 

investeeringu-
objektid 

Maksumus Omafinantseering Laenu abil rahastamine 

Laenu 
tagasimakse koos 
intressiga taotluse 

esitamise 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga30 

Laenu tagasimakse 
koos intressiga taotluse 

esitamise aastale 
järgneva kavandatava 

esimese majandusaasta 
viimase päeva seisuga30

Laenu tagasimakse 
koos intressiga taotluse 

esitamise aastale 
järgneva kavandatava 
teise majandusaasta 

viimase päeva seisuga30

7 1          
8 2       
9 3       

10 Kokku      
 Investeeringuobjektide kogumaht  

11 Investeeringuobjektide kogumaht KOKKU (read 4D ja 10D) krooni 
12 Laenu abil rahastamine kokku (read 4H ja 10F)   krooni 
13 Omafinantseering kokku (read 4G ja 10E)  krooni 
14 Taotletava toetuse summa KOKKU  krooni 



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

 

 

2. Kavandatava uue toodangu lühikirjeldus 

 

 

3. Toodangu turustamise viisid 

  
4. Kavandatava lisandunud toodangu turustamise viisid 

  
5. Konkurentsivõime 

 
 
 

6 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:  

 

 
 

 



 
                                                 
1 Tabeli 1 reale 1.1 märgitakse taotleja ärinimi, mis on märgitud äriregistris. 
2 Tabeli 1 reale 1.2 märgitakse taotleja või tema seadusjärgse esindaja andmed. 
3 Tabeli 1 reale 2.1 märgitakse taotlejate arv, kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt. 
4 Märgitakse kõikide taotlejate andmed. Teise lahtrisse märgitakse äriühingu äriregistri kood, füüsilisest 
isikust ettevõtja äriregistri kood või taotleja maksukohustuslaste registri number, kui taotleja on füüsilisest 
isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse. 
5 Tabeli 1 reale 3.3 märgitakse taotleja investeeringuobjektide loetelu ja ehitise ehitusalune pind (m2), 
hoidla puhul selle maht (m3), masina ja seadme puhul selle võimsus või haardelaius ning istikute puhul 
istikute arv ja istanduse suurus (ha). 
6 Tabeli 1 reale 3.4 märgitakse kavandatava investeeringu eesmärk ja investeeringujärgse 
majandustegevuse lühikirjeldus. 
7 Kui taotleja kavandab investeeringu tegemise toetuse saamise kohta otsuse tegemisele järgnevale teisele 
aastale, siis tuleb äriplaani tabelitesse lisada veerg: „Taotluse esitamise aastale järgneva kavandatava 
kolmanda majandusaasta viimase päeva seisuga“ ja prognoosida andmed taotluse esitamise aastale järgneva 
kavandatava kolmanda majandusaasta viimase päeva seisuga. 
8 Tabeli 2 reale 3 märgitakse loomade arv taotlejale kuuluvate loomade liikide kaupa. 
9 Tabeli 2 reale 4 märgitakse täistööajaga hõivatute aasta keskmine töötajate arv (ühe komakohaga). Aasta 
keskmise töötajate arvu  arvestamise aluseks on aasta töötunnid, mis jagatakse ühe töötaja normtundidega 
aastas, milleks on 2200 tundi. 
10 Tabeli 3 reale 3 märgitakse ainult investeeringuobjektiga, mille kohta toetust taotletakse, samased 
põhivaraobjektid. 
11 Tabelis 4 näidatakse ka eraldi mahetoodang toodanguliikide kaupa. 
12 Tabelisse 4 võib taotleja lisada ridu vastavalt oma toodanguliigi nimetusele ja ühiku müügihinnale, 
märkides lisaks ühiku nimetuse. 
13 Tabelisse 4 märgitakse liha toodangu ja müügi näitajad tapakaalus. 
14 Andmed esitatakse kroonides. Tabelis 5 võib „Raamatupidamise seaduse“ kohaselt bilansikirjete 
nimetusi täpsustada, avaldada ebaolulisi bilansikirjeid summeeritult ja lisada kirjeid või kirjete 
alaliigendusi, kui see tuleb kasuks bilansi informatiivsusele ja loetavusele. Käesolev bilansiskeem erineb 
„Raamatupidamise seaduse“ lisas toodud bilansiskeemist rõhutamaks asjaolu, et 
raamatupidamiskohustuslase tegevuse spetsiifikast lähtudes võib osutuda asjakohaseks teatud kirjete sisu 
muuta või kirjeid lisada.  
15 Tabelis 6 esitatakse andmed taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse kroonides. 
Kasumiaruande kirjete nimetusi võib täpsustada, samuti võib lisada kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui see 
tuleb kasuks kasumiaruande informatiivsusele ja loetavusele. 
16 Tabelis 7 esitatakse andmed taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse kroonides. 
17 Tabeli 7 reale 10 märgitakse riigi poolt taotleja arvelduskontole tagastatav käibemaks. 
18 Tabeli 7 reale 11 märgitakse asjaomasel majandusaastal võetud ja taotleja arvelduskontole või kassasse 
laekuvad laenusummad. 
19 Tabeli 7 reale 13 märgitakse asjaomasel majandusaastal võetud ja taotleja arvelduskontole või kassasse 
laekuvad laenusummad. 
20 Ei kajastata juhul, kui investeering tehakse kapitalirendi korras. Sellisel juhul tuleb 
kapitalirendimaksetest arvutada maha toetuste osa. 
21 Tabeli 7 rida 28 arvutatakse järgmiselt: rea 1 andmetele liidetakse rea 17 andmed ja nendest lahutatakse 
rea 27 andmed. 
22 Tabeli 7 reale 29 märgitakse toetatavad investeeringud kokku. Juhul kui taotleja ei ole 
käibemaksukohustuslane, siis märgitakse toetatavate investeeringute summa koos käibemaksuga. 
23 Tabeli 7 reale 30 märgitakse taotluse esitamise majandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga 
seotud ettevalmistava töö maksumus selles ulatuses, mis ei ole märgitud reale 31. Juhul kui taotleja ei ole 
käibemaksukohustuslane, siis märgitakse majandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga seotud 
ettevalmistava töö maksumus koos käibemaksuga. 
24 Tabeli 7 reale 31 märgitakse mittetoetatavad investeeringud kokku. Juhul kui taotleja ei ole 
käibemaksukohustuslane, siis märgitakse mittetoetatavate investeeringute summa koos käibemaksuga. 
25 Tabeli 7 reale 34 märgitakse riigile taotleja arvelduskontolt käibemaksuna makstav summa. 



                                                                                                                                                 
26 Tabeli 7 reale 35 märgitakse kasutusrendi maksete tasumine koos intressidega. 
27 Tabeli 7 reale 45 märgitud summa on nullist suurem või nulliga võrdne. 
28 Tabelis 8 veergudes G ja E märgitakse omafinantseeringu all taotleja poolt investeeringu tegemiseks 
omavahenditest rahastatav osa. 
29 Tabelis 8 veergudes H ja F märgitakse laenu abil rahastamise all investeeringuobjekti kulud, mida 
rahastatakse krediidiasutuste ja muude võõrvahendite kaudu. 
30 Tabeli 8 veerud I―K ja G—I sisaldab laenu tagasimakse ka kapitalirendi tagasimakseid. Laenude 
tagasimaksmist võib kajastada ka kõikide tegevuste kohta ühe reaga reale 4 ja 10 kokku. 
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