
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 6 
 
(põllumajandusministri 31. jaanuari 2011. a määruse nr 8 
sõnastuses) 
 

             [RT I, 04.02.2011, 13 – jõust. 07.02.2011] 
 

Kuludeklaratsioon projekti elluviimiseks tehtud kul utuste deklareerimiseks 
 

1 Taotleja ärinimi1  

2 Taotleja äriregistrikood2            

3 Taotluse viitenumber3            

4 

 

Teatan, et esitan käesoleva taotluse kohta ________4 kuludeklaratsiooni, mis kajastab projekti 

___ etapis ellu viidud tegevusi5 ja mille kohaselt olen teinud kulutusi summas 

____________________6 eurot ning sellega viinud kavandatud projekti ellu7: 

    lõplikult 
    osaliselt. 

5 Teatan, et soovin projekti8: 
    jätkata 
    lõpetada. 

5.1 Teatan, et esitan kuludeklaratsiooni väljamakse tegemiseks taotlejale osaliselt tasutud 
kuludokumentide alusel9 

 
 

5.2 Kinnitan, et olen tasunud töövõtjale, kauba tarnijale või teenuse osutajale vähemalt 
omafinantseeringuga võrdse summa___________________eurot 

 
 



5.3 Teatan, et esitan kuludeklaratsiooni tõendamaks, et PRIA välja makstud toetusraha 
summas_________________eurot on kuludokumentide alusel kantud üle töövõtjale, 
kauba tarnijale või teenuse osutajale10 
 
Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi___________________ 
Kuludeklaratsiooni esitamise kuupäev, kuu ja aasta_________________ 
Taotleja kinnitus (allkiri) andmete õigsuse kohta___________________ 
_________________                                                __________________ 
PRIA  vastuvõtja allkiri                                           (kuupäev, kuu ja aasta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Lisan ärakirjad järgmistest kulude tegemist tõendavatest dokumentidest: 

6.1 
Dokumendi nimetus Jrk nr 

Doku-
mentide 
arv 

Dokumendi number 
või numbrid 

6.2 Arve või arve-saateleht 1   

6.3 Maksekorralduse väljatrükk või ärakiri või 
arvelduskonto väljavõte müüjale tasumise kohta 

2   

6.4 Tehtud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt11 3   

6.5 Kapitalirendi leping koos maksegraafikuga 4   

6.6 Hankijaga sõlmitud tööleping, töövõtuleping või 
käsundusleping 

5   

 
 
 
 
 
 

7 Projekti uus kogumaksumus12  

7.1 I etapi maksumus  

7.2 II etapi maksumus  

7.3 III etapi maksumus  

7.4 IV etapi maksumus  

Projekti või projekti etapi maksumuse muutumise põhjus 8 

  

 

Kinnitan, et lisatud kulude tegemist tõendavatel dokumentidel esitatud andmed on õiged. 

 
_________________________________  __________________________________   
 (allkiri) (taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi) 

 

_________________________________   

 (kuupäev)   
 
 
 



                                                                                                                                                    
1 Märgitakse taotleja äriregistrisse kantud ärinimi. 
2 Märgitakse taotleja äriregistrikood. 
3 Märgitakse taotluse registreerimisel antud ja taotluse rahuldamise otsuse väljatrükil näidatud taotluse 
viitenumber. 
4 Märgitakse, mitmes taotluse kohta esitatud kuludeklaratsioon on see kuludeklaratsioon (dokumente on 
võimalik esitada kuni kuues osas taotluse kohta). 
5 Märgitakse, mitmendas etapis ellu viidud tegevusi kuludeklaratsioon kajastab. 
6 Märgitakse kuludeklaratsiooniga esitatud maksenõude abikõlblik summa, s.o käibemaksuta (juhul, kui 
käibemaks ei ole toetatav) või käibemaksuga (juhul, kui käibemaks on toetatav). 
7 Märgitakse rist õigesse kasti. Projekt on ellu viidud lõplikult, kui kuludeklaratsioon kajastab projekti 
viimases etapis ellu viidud tegevusi, muul juhul on projekt ellu viidud osaliselt. Määruse § 15 lõike 1 
kohaselt peab enne kuludeklaratsiooni esitamist olema projekti etapis ellu viidud tegevuste eest täielikult 
makstud, välja arvatud määruse §-s 161 sätestatud osaliselt tasutud kuludokumentide alusel toetuse 
väljamaksmise korral, mille puhul peab projekti etapis ellu viidud tegevuste eest olema tasutud vähemalt 
omafinantseeringuga võrdse rahasumma ulatuses. 
8 Märgitakse rist õigesse kasti. 
9 Ridadele 5.1–5.3 märgitakse rist asjakohasesse lahtrisse. 
10 Rida 5.3 täidetakse juhul, kui kuludeklaratsioon esitatakse tõendamaks, et osaliselt tasutud 
kuludokumentide alusel PRIA poolt välja makstud toetusraha on üle kantud töövõtjale, kauba tarnijale või 
teenuse osutajale. 
11 Täidetakse juhul, kui projekti raames viiakse ellu rakendusuuring või võrdlusuuring. 
12 Juhul kui projekti või selle etapi kogumaksumus ei ole sama, mis on näidatud taotluse rahuldamise otsusel, 
siis märgitakse kuludeklaratsioonile uus kogumaksumus ja maksumus etappide kaupa ning projekti või selle 
etapi maksumuse muutumise põhjused. Projekt saab koosneda kokku kuni kuuest etapist. 
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