
Põllumajandusministri 16. märtsi 2010. a määruse nr 29 
“Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute 
toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase 
koostöö tegemise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja 
taotluse menetlemise täpsem kord” lisa 9 
 
(põllumajandusministri 21. veebruari 2012. a määruse nr 21 
sõnastuses) 

Makseteatis enne kulutuste tegemist saadud raha kasutamise kohta 
 

1. Toetuse saaja ärinimi1   
2. Toetuse saaja äriregistrikood2   
3. Projekti nimi   
4. Taotluse viitenumber3   
5. Aruandeperiood4   
6. Makseteatise esitamisega tõendan, et PRIA poolt toetatava tegevuse elluviimise rahastamise 

otsuse alusel makstud raha summas ___________ eurot on maksedokumentide alusel kantud üle 
töövõtjale, teenuse osutajale või kauba tarnijale.  

7. Koos makseteatisega esitan järgmised makse tegemist tõendavad dokumendid5:  

 
Kinnitan, et käesolevale makseteatisele lisatud makse tegemist tõendavatel 
dokumentidel esitatud andmed on õiged. 

  

 
 
                                                 
1 Märgitakse toetuse saaja äriregistrisse kantud ärinimi. Ühistaotluse puhul märgitakse kõikide toetuse saajate 
ärinimed. 
2 Märgitakse toetuse saaja äriregistrikood. Ühistaotluse puhul märgitakse kõikide toetuse saajate 
äriregistrikoodid. 
3 Märgitakse taotluse registreerimisel antud ja taotluse rahuldamise otsuse väljatrükil näidatud taotluse 
viitenumber. 
4 Märgitakse mitmenda projekti etapi kohta väljamaksetaotlus esitatakse, selle projekti etapi algus- ja 
lõppkuupäev. 
5 Esitada tuleb selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe 
või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või 
arvelduskonto väljavõte. 
6 Märgitakse toetuse saaja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi. Ühistaotluse puhul märgitakse kõikide 
toetuse saajate või nende esindajate ees- ja perekonnanimed. 
7 Toetuse saaja või tema esindaja allkiri. Ühistaotluste puhul märgitakse kõikide toetuse saajate või nende 
esindajate allkirjad. 
 
Ants Noot 
Kantsler 

     
Toetuse saaja või tema 
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Kuupäev 

 

Allkiri 7 

 
   

PRIA vastuvõtja allkiri  Kuupäev 
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