
Põllumajandusministri 27. juuli 2010. a määruse nr 85
«Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele
lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded,

toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord»
lisa 1 

Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise 
investeeringutoetuse 

           AVALDUS1 

A-osa 

1. Taotleja ärinimi2   

2. Taotleja äriregistrikood3            

3. Taotleja 
käibemaksukohustuslaseks 
registreerimise number4 

           

4. Taotleja või tema 
seadusjärgse esindaja ees- ja 
perekonnanimi5  

Eesnimi 

 

Perekonnanimi 

 

5. Taotleja või tema seadus-
järgse esindaja isikukood6 

           

6. Arvelduskonto number7  

7. Arvelduskonto omaniku nimi8  

8. Arvelduskonto viitenumber9  

9. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed 

9.1. Maakond  
9.2. Vald/linn  
9.3. Küla/alev/alevik  
9.4. Tänav/maja ja postiindeks  
9.5. Telefon/faks/e-post  
10. Taotleja ettevõtlusvorm10 
10.1. Kinnitan, et olen määruse § 2 lõike 1 

punktis 1 nimetatud ettevõtja 
 Kinnitan, et olen määruse § 2 lõike 1 

punktis 2 nimetatud tootjarühm 
 

Tootjarühm on tunnustatud järgmiste toodete kohta:11 10.2. 
 

11. Kinnitan, et toetust taotletakse järgmiseks tegevuseks:12 

11.1. toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia ostmine, 
paigaldamine ja rakendamine; 

 

11.2. toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku lao- või tootmishoone rekonstrueerimine 
“Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras ning renoveerimine (põhjalik 
uuendamine); 

 

11.3. toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku lao- või tootmishoone ehitamine 
“Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras; 

 

11.4. põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemiseks ja turustamiseks 
vajaliku tarkvara ning info- ja sidetehnoloogilise seadme ostmine, paigaldamine ja 
rakendamine; 

 

11.5. puhastusseadme osaks oleva seadme ostmine, paigaldamine ja rakendamine ning 
puhastusseadme osaks oleva rajatise ehitamine ja rekonstrueerimine “Ehitusseaduses” 
sätestatud tingimustel ja korras; 

 



11.6. toiduks või söödaks mittekasutatavate põllumajandustoodete ja mittepuiduliste 
metsasaaduste töötlemiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia ostmine, paigaldamine ja 
rakendamine. 

 

11.7. määruse § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud taotleja puhul toiduainete ja sööda 
töötlemiseks vajaliku lao- või tootmishoone ostmine 

 

12. Kavandatava investeeringuobjekti asukoht13 
12.1. Maakond  
12.2. Vald/linn  
12.3. Küla/alev/alevik  
12.4. Katastriüksuse number      :    :     
13. Kavandatava investeeringu eesmärk14 

13.1. Kinnitan, et toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia ostmiseks, 
paigaldamiseks ja rakendamiseks, toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku lao- või 
tootmishoone põhjalikuks uuendamiseks, toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku lao- või 
tootmishoone ehitamiseks “Ehitusseaduses” sätestatud  tingimustel ja korras ning määruse § 2 
lõike 1 punktis 2 nimetatud taotleja puhul toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku lao- või 
tootmishoone ostmiseks kavandatava investeeringu eesmärgiks on:15 

13.1.1. toota kõrge müügi- ja ekspordivõime, kvaliteedi ning lisandväärtusega uusi 
toiduaineid; 

 

13.1.2. rakendada toidukvaliteedikava;  
13.1.3. tõsta toodangu lisandväärtust;  
13.1.4. tõsta toodangu kvaliteeti ja tagada kvaliteedi stabiilsus;  
13.1.5. tõsta tootmisjõudlust;  
13.1.6. viia ettevõte vastavusse mahepõllumajandustoodete töötlemise nõuetega;  
13.1.7. kasutada tõhusamalt ära tootmises tekkivaid selliseid tooteid, mis on tehnoloogiliselt 

seotud põhitoodete tootmisega, ning tootmisprotsessi käigus tekkinud jäätmeid, mis 
tehnoloogilise protsessi tulemusel või mingil muul põhjusel on kaotanud oma algsed 
tarbimisomadused. 

 

13.2. Kinnitan, et põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemiseks ja turustamiseks 
vajaliku tarkvara ning info- ja sidetehnoloogilise seadme ostmiseks, paigaldamiseks ja 
rakendamiseks kavandatava investeeringu eesmärgiks on:16 

13.2.1. parandada kontrolli toodete kvaliteedi üle;  
13.2.2. tagada toidu- või söödaohutus;  
13.2.3. optimeerida kulusid;  
13.2.4. parandada turundust.  
13.3.  Kinnitan, et puhastusseadme osaks oleva seadme ostmiseks, paigaldamiseks ja rakendamiseks 

ning puhastusseadme osaks oleva rajatise ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks “Ehitusseaduses” 
sätestatud tingimustel ja korras ning toiduks või söödaks mittekasutatavate põllumajandustoodete 
ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia ostmiseks, 
paigaldamiseks ja rakendamiseks kavandatava investeeringu eesmärgiks on:17 

13.3.1. toota põllumajandustoodetest ja mittepuidulistest metsasaadustest kõrge müügi- ja 
ekspordivõime, kvaliteedi ning lisandväärtusega uusi toiduks või söödaks 
mittekasutatavaid tooteid; 

 

13.3.2. toota põllumajandustoodetest, mittepuidulistest metsasaadustest, põllumajandus- ja 
mittepuidulisi metsasaadusi töötleva tööstuse tootmisjäätmetest biokütust ning võtta 
kasutusele taastuvenergia ja biokütus ning tootmisprotsessi jääkenergia; 

 

13.3.3. hoida kokku energiat ja säästa keskkonda.  
Taotleja ettevõte on Veterinaar- ja Toiduameti poolt “Toiduseaduse” alusel tunnustatud või 
“Söödaseaduse” alusel tunnustatud või registreeritud järgmistes valdkondades:18 

Valdkond Tunnustamise või 
registreerimise number 

  

14. 

  



  
Kinnitan, et kavandatava tegevuse tulemusel:19 

hakatakse ettevõttes tootma uusi tooteid  
15. 

võetakse ettevõttes kasutusele uus tehnoloogia  
16. Investeeringuobjektid 

16.1. Investeeringuobjekt20 

Käibemaksuta 
kogumaksumus
, EEK  

 
sh 
abikõlblikud 
kulud, EEK21 

Makstav 
käibemaks, 
EEK 

Taotletav 
toetuse 
summa, 
EEK 

  

 

 

 

    

16.2. Kavandatavate 
investeeringuobjektide 
maksumus KOKKU 

    

16.3.   sh kapitalirendi korras ostetav     

17. Hoone ja kasutatud seadme ostmine 

17.1. Kinnitan, et kasutatud seadme ostmise puhul ei ole seade toodetud rohkem kui kolm 
aastat tagasi ning selle ostmiseks ei ole saadud toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu 
või välisabi vahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi ning 
nimetud seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnast 
madalam22 

 

17.2. Kasutatud seadme valmistamise aeg:  

17.3. Kasutatud seadme eelmise omaniku 
ärinimi23: 

 

17.4. Kinnitan, et § 3 lõike 1 punktis 7 nimetatud lao- või tootmishoone ostmise puhul ei ole 
hoone ehitamiseks või ostmiseks saadud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa 
Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi ning 
nimetud hoone hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse hoone ehitamise 
hinnast madalam24 

 

18. Kui kavandatava investeeringu puhul on nõutav ehitusluba, siis ehitusloa nr    
 
 

B-osa                 

19. Taotleja eelmise majandusaasta müügitulu, sh  EEK 
19.1. Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas 1 nimetatud toodete või 

mittepuiduliste metsasaaduste ning nimetatud toodete ja saadustega 
seotud toodete töötlemisest saadud müügitulu  

 EEK 

19.2. Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas 1 nimetatud toodete või 
mittepuiduliste metsasaaduste ning nimetatud toodete ja saadustega 
seotud toodete töötlemisest saadud müügitulu osatähtsus taotleja kogu 
müügitulust 

 % 

19.3. Muude toodete, kaupade ja teenuste tootmisest saadud müügitulu  EEK 
19.4. Muude toodete, kaupade ja teenuste tootmisest saadud müügitulu 

osatähtsus taotleja kogu müügitulust 
 % 



20. 
Kavandatava investeeringu tegemise aeg25 

Alguskuupäev (xx.yy.zzzz) 

 

Lõppkuupäev (xx.yy.zzzz) 

 
21. Kapitalirendile andja 26  

22. Kinnitan nõusolekut kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja arvelduskontole 
kandmiseks27 

 

23.  Riigiabi 
23.1. Kinnitan, et ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta toetust 

riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut 
riigiabi või vähese tähtsusega abi 

 

23.2. Kinnitan, et olen sama investeeringuobjekti kohta saanud tagastatavat riigiabi või vähese 
tähtsusega abi 

 

23.2.1 Tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abi 
andja 

 

23.2.2 Tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abi 
suurus 

____________mln EEK 

24. Kinnitan, et olen: 
24.1. autonoomne ettevõtja  
24.2. kontserni kuuluv ettevõtja  
25. Kinnitan, et taotleja andmed koos partner- ja seotud ettevõtja28 andmetega olid taotluse esitamise 

aastale vahetult eelnenud majandusaastal29 järgmised: 
25.1. vaatlusperiood:  

töötajate arv (ATÜ) müügitulu, tuhat krooni30 bilansimaht, tuhat krooni 25.2. 
   

25.3. Kinnitan, et olen:31      
25.3.1. mikroettevõtja  
25.3.2. väikese suurusega ettevõtja  
25.3.3. keskmise suurusega ettevõtja  
25.3.4. suurettevõtja  
26. Kinnitan, et kavandatava investeeringu maksumusse on arvestatud vaid määruse §-s 5 

lubatud kulutused32 
 

27. Kinnitan, et ettevõte, kuhu investeeringut kavandatakse, on tunnustatud 
“Mahepõllumajanduse seaduse” alusel ja korras ning ettevõttes töödeldakse 
mahepõllumajandustooteid 

 

28. Kinnitan, et kui olen varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu 
või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, mis on 
kuulunud tagasimaksmisele, olen tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi 
maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral olen tagasimaksed tasunud 
ettenähtud tähtajal ja summas 

 

29. Kinnitan, et viie aasta jooksul alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest 
kasutan toetust saanud investeeringuobjekti Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas 1 
nimetatud toodete või mittepuiduliste metsasaaduste ning nimetatud toodete ja 
saadustega seotud toodete töötlemiseks ja turustamiseks 

 

30. Kinnitan, et taotleja ja hinnapakkujad ning nende osanik, aktsionär või liige ei oma 
osalust üksteise äriühingus ega kuulu üksteise (äriühingu) juhatusse või nõukokku 

 

31. Kinnitan, et kavandatava investeeringu tulemusena suureneb kõrgema töötlemisastmega 
ja lõpptarbijale suunatud toodete osakaal ettevõtja kogutoodangus ning eksporditavate 
toodete mahus33 

 

32. Taotlejale SAPARD-i meetmest 2, “Eesti riikliku arengukava 
aastateks 2004–2006” meetmest 3.2 ja käesoleva toetuse raames 
varem määratud toetuse suurus kokku 

 
...................... mln EEK 

33. Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed34 
33.1. Eesnimi                                                    Perekonnanimi                                                                 
33.2. Postiaadress                             



33.3. Telefon/faks/e-post                 
33.4 Amet                                                     

 
Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele 
metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse taotlusele kehtestatud nõuetest ja 
vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.  
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.  
Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal olema majanduslikult jätkusuutlik ja vastama 
toetuse seire ja hindamisega seotud PRIA järelepärimistele ning küsitluslehtedele. 
Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse 
ning kasutada neid toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisel ja 
toetuse väljamaksmisel. 

 
 

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

 
 



 
 
                                                 
1 Toetuse avaldus koos äriplaaniga esitatakse PRIA taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Avaldus 
täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta sellele reale sümboli “X”. 
2 Reale 1 märgitakse taotleja äriregistrisse kantud ärinimi. 
3 Reale 2 märgitakse reale 1 märgitud taotleja äriregistri kood. 
4 Reale 3 märgitakse reale 1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number. 
5 Reale 4 märgitakse taotleja või tema seadusjärgse esindaja andmed. Taotluse allkirjastab real 4 märgitud 
isik või taotlust esitama volitatud isik. 
6 Reale 5 märgitakse reale 4 märgitud isiku isikukood. 
7 Reale 6 märgitakse selle arvelduskonto number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist 
ning millelt tasutakse kavandatava investeeringu eest. Arvelduskonto number peab olema kantud PRIA 
kliendiregistri andmebaasi. Rida 6 jäetakse täitmata, kui investeering tehakse kapitalirendi korras. 
8 Reale 7 märgitakse arvelduskonto omaniku nimi. Rida 7 jäetakse täitmata, kui investeering tehakse 
kapitalirendi korras. 
9 Reale 8 märgitakse arvelduskonto viitenumber, kui see on olemas. Rida 8 jäetakse täitmata, kui 
investeering tehakse kapitalirendi korras. 
10 Reale 10.1 märgitakse “JAH” vastavalt sellele, kas tegemist on määruse § 2 lõike 1 punkti 1 kohase 
ettevõtjaga või määruse § 2 lõike 1 punkti 2 kohase tootjarühmana tunnustatud tulundusühistuga. 
11 Reale 10.2 märgib määruse § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud tootjarühm toode, mille kohta tootjarühm on 
põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määruse nr 25 “Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse 
menetlemise täpsem kord” alusel ja korras tunnustatud 
12 Ridadele 11.1–11.6 märgitakse “JAH” tegevuse juurde, mille kohta toetust taotletakse. 
13 Ridadele 12.1–12.4 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti asukoht. 
14 Ridade 13.1.1–13.1.7, 13.2.1–13.2.4 ja 13.3.1–13.3.3 puhul märgitakse “JAH” reale, millel toodud 
eesmärki kavandatav investeering täidab. 
15 Read 13.1.1–13.1.7 täidab vaid taotleja, kes taotleb investeeringutoetust real 13.1 nimetatud üheks või 
mitmeks tegevuseks.  
16 Read 13.2.1–13.2.4 täidab vaid taotleja, kes taotleb investeeringutoetust real 13.2 nimetatud tegevuseks. 
17 Read 13.3.1–13.3.3 täidab vaid taotleja, kes taotleb investeeringutoetust real 13.3 nimetatud tegevuseks.  
18 Rida 14. täidetakse juhul, kui kavandatav tegevus on vähemalt üks ridadel 13.1–13.3 nimetatud 
tegevustest. Märgitakse kõik valdkonnad, milles taotleja on Veterinaar- ja Toiduameti poolt 
“Toiduseaduse” alusel tunnustatud või “Söödaseaduse” alusel tunnustatud või registreeritud. 
19 Rida 15 täidetakse juhul, kui kavandatava tegevuse tulemusel hakatakse ettevõttes tootma uusi tooteid 
või võetakse ettevõttes kasutusele uus tehnoloogia. Märgitakse “JAH” asjakohasele reale. 
20 Reale 16.1 märgitakse kavandatavate investeeringuobjektide nimetused määruse lisa 2 tabelis 10 real 1 
toodud loetelu kohaselt. Abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks kasutatud sümboolika maksumus 
lisatakse selle objekti maksumusele, mille koosseisus see on soetatud. 
21 Abikõlblike kulude hulka tohib arvata ainult määruse §-s 5 lubatud kulutused. 
22 Reale 17.1 märgitakse “JAH”, kui asjakohased nõuded on täidetud. Määruse § 5 lõike 4 punkti 8 kohaselt 
võib kasutatud seadmele toetust taotleda vaid mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja, kui seade 
ei ole toodetud rohkem kui kolm aastat tagasi ning selle ostmiseks ei ole saadud toetust riigieelarvelistest, 
Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi ning 
nimetud seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnast madalam.  
Vaid põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määruse nr 25 “Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja 
taotluse menetlemise täpsem kord” alusel ja korras piimaveiste, lehmapiima ja selle töötlemisel saadud 
toote või mahepõllumajandusliku tootmisviisi kohta tootjarühmana tunnustatud tulundusühistu, kes on 
mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja, kohta on sätestatud erisus määruse § 5 lõike 4 punkti 9 
kohaselt. Nimetatud tootjarühm märgib reale 17.1 “JAH”, kui kasutatud seade vastab määruse § 5 lõike 4 
punktis 9 sätestatud nõuetele. 
23 Reale 17.3 märgitakse ostetava kasutatud seadme kõigi eelmiste omanike ärinimed. 
24 Reale 17.4 märgitakse “JAH”, kui asjakohased nõuded on täidetud. Määruse § 5 lõike 4 punkti 17 
kohaselt on olemasoleva hoone ostmise kulud abikõlblikud vaid määruse § 3 lõike 1 punktis 7 nimetatud 
tegevuse puhul ja kui hoone ehitamiseks või ostmiseks ei ole saadud toetust riigieelarvelistest või muudest 
Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi ning nimetud 
hoone hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse hoone ehitamise hinnast madalam 
25 Reale 20 märgitakse kavandatav investeeringu tegemise algus- ja lõppkuupäev. Investeeringu tegemise 
alguskuupäev ei või olla varasem kui taotluse esitamise päevale järgnev päev. Lõppkuupäeva märkimisel 



                                                                                                                                                  
peab arvestama, et investeering tuleb ellu viia kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse 
tegemisest. 
26 Reale 21 märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, juhul kui taotleja kavandatav investeeringuobjekt 
ostetakse kapitalirendi korras. Juhul kui nimetatud kapitalirendile andjaid on mitu, märgitakse kõikide 
kapitalirendile andjate ärinimed. 
27 Ridadele 22 ja 23 märgib taotleja “JAH”, kui kinnitab nimetatud nõusolekut. 
28 Taotleja määramisel mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjaks juhindutakse komisjoni määruse 
(EÜ) nr 800/2008 lisas 1 nimetatud mikroettevõtte, väikeste või keskmise suurusega ettevõtete 
määratlusest. 
29 Andmed esitatakse viimase kinnitatud majandusaasta aruande alusel ja andmed peavad olema arvutatud 
aastapõhiselt. Alles asutatud ettevõtja puhul, kelle raamatupidamisaruandeid ei ole veel kinnitatud, 
tuletatakse kohaldavad andmed majandusaasta käigus heas usus koostatud hinnangulistest näitajatest. 
30 Müügitulu on kõikide nii põhi- kui ka kõrvaltegevusena valmistatud toodete, teenuste ja kaupade müügist 
saadud  tulu, mis ei sisalda käibemaksu ega aktsiise.  
31 Ridade 25.3.1–25.3.4 puhul märgib taotleja “JAH” sellele reale, millel toodud kategooriasse ta kuulub.  
32 Ridadele 26–30 märgib taotleja “JAH”, kui kinnitab nimetatud nõusolekut. 
33 Reale 31 märgib suurettevõtjast taotleja “JAH”, kui kavandatav investeering vastab määruses sätestatud 
nõuetele. Määruse § 3 lõike 5 kohaselt peab suurettevõtjast taotleja korral kavandatava investeeringu 
tulemusena suurenema kõrgema töötlemisastmega ja lõpptarbijale suunatud toodete osakaal ettevõtja 
kogutoodangus ning eksporditavate toodete mahus. 
34 Read 33.1–33.4 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kes ei 
ole real 2 märgitud isik. 
 
 
 
 
 
 
Ants Noot 
Kantsler 
 
 
 
 


