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BIOENERGIA TOOTMISE EDENDAMISE INVESTEERINGUTOETUSE  
KULUDEKLARATSIOON INVESTEERINGUKS TEHTUD KULUTUSTE 

DEKLAREERIMISEKS 1 
  
                                                                                                                   

1. Toetuse saaja 

1.1. Toetuse saaja ärinimi    

1.2. Toetuse saaja äriregistri kood                
1.3. Taotluse viitenumber 2 

                       
 
 
2. Investeeringu teostamine 
Esitan taotluse kohta ________ 3 kuludeklaratsiooni, mille kohaselt olen teinud investeeringu 
summas ____________________ 4eurot ning sellega teinud kavandatud investeeringu5: 

 lõplikult6 

 osaliselt 
 
 
3. Tegevuse rahastamine enne kulutuste tegemist 
3.17  Esitan kuludeklaratsiooni toetatava tegevuse elluviimise rahastamiseks enne töö, 

teenuse või kauba eest tasumist 
3.2  Olen tasunud töövõtjale, kauba tarnijale või teenuse osutajale vähemalt 

omafinantseeringuga võrdse summa ___________________ eurot 
3.38  Kuludeklaratsiooni esitamisega tõendan, et PRIA poolt toetatava tegevuse 

elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud raha summas _________________ 

eurot on kuludokumentide alusel kantud üle töövõtjale, kauba tarnijale või teenuse 

osutajale. 

Toetuse saaja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi: ___________________ 

Kuludeklaratsiooni esitamise kuupäev, kuu ja aasta:  _____________________ 

Toetuse saaja kinnitus (allkiri) andmete õigsuse kohta:  ___________________ 

PRIA vastuvõtja allkiri, kuupäev, kuu ja aasta:  _________________________ 
 
 



 
 

5. Investeeringu kogumaksumuse muutumine9 

Investeeringu kogumaksumuse muutumise põhjus ja uus maksumus 
 

 

 

 

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

Toetuse saaja või tema 
esindaja ees- ja perekonnanimi 

 

Kuludeklaratsiooni esitamise 
kuupäev, kuu ja aasta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 

Lisan ärakirjad investeeringu tegemist tõendavatest dokumentidest: 

Dokumendi nimetus Dokumentide arv Dokumentide number ja kuupäev 

Arve või arve-saateleht   

Maksekorraldus või selle 
väljatrükk või arvelduskonto 
väljavõte müüjale tasumise 
kohta 

  

Tehtud tööde üleandmist või 
vastuvõtmist tõendav 
dokument 

  

Kapitalirendileping koos 
maksegraafikuga 

  



 
1 

*Kui toetuse saaja on teinud kavandatud investeeringu lõplikult või osaliselt ning ei taotle toetust toetatava 
tegevuse rahastamiseks enne kulutuste tegemist, siis tuleb toetuse saajal täita punktid 1, 2, 4, 5.  
*Kui toetuse saaja on teinud kavandatud investeeringu lõplikult või osaliselt ning taotleb toetust toetatava 
tegevuse rahastamiseks enne kulutuste tegemist, siis tuleb toetuse saajal täita punktid 1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5.  
*Kui toetuse saaja esitab kuludeklaratsiooni tõendamaks, et PRIA poolt toetatava tegevuse elluviimise 
rahastamise otsuse alusel välja makstud toetusraha (ehk enne kulutuste tegemist toetuse saaja tegevuse 
rahastamiseks välja makstud toetusraha) on toetuse saaja poolt üle kantud töövõtjale, kauba tarnijale või teenuse 
osutajale, siis tuleb toetuse saajal täita punktid 1, 3.3 ja 4. Nimetatud näite puhul esitab toetuse saaja PRIAle 
seitsme tööpäeva jooksul tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud raha laekumisest arvates ainult 
kuludeklaratsiooni need leheküljed, mis kajastavad kuludeklaratsiooni punkte 1, 3.3 ja 4, ning selle isiku, kellelt 
toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehel või arve ärakirjal märgitud 
rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte. 
 
2Kuludeklaratsioonile märgitakse  taotluse registreerimisel antud ja toetuse määramise otsuse väljatrükil 
näidatud taotluse viitenumber. 
 
3 Sellele reale märgitakse, mitmes taotluse kohta esitatud kuludeklaratsioon on see kuludeklaratsioon 
(dokumente on võimalik esitada kuni kaheksas osas taotluse kohta). 
 
4 Sellele reale märgitakse selle kuludeklaratsiooniga esitatud maksenõude abikõlblik summa, s.o käibemaksuta 
(juhul, kui käibemaks ei ole toetatav) või käibemaksuga (juhul, kui käibemaks on toetatav). 
 
5 Märgitakse rist õigesse kasti. 
 
6Tehakse rist ruutu “lõplikult”, kui kavandatud investeering on täies mahus teostatud ning koos 
kuludeklaratsiooniga saadetakse korraga kõik investeeringut tõendavad dokumendid või investeeringu viimase 
osa teostamist tõendavad dokumendid. 
 
7 Märgitakse rist sobivasse ruutu. Rist märgitakse punktide 3.1 ja 3.2 ruutudesse siis, kui toetuse saaja taotleb 
PRIAlt toetust toetatava tegevuse rahastamiseks enne kulutuste tegemist. Toetatava tegevuse elluviimist võib 
rahastada enne töö, teenuse või kauba eest tasumist, kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne ning tehtud töö 
või osutatud teenus on lõpetatud või müüdud kaup on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud ja 
nende eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata 
kapitalirendi puhul. Omafinantseeringuga võrdse rahasumma tasumist  tõendavad punktis 4 nimetatud 
nõuetekohased dokumendid. 
 
8 Punkt 3.3 ja lisaks punktid 1 ja 4 täidetakse siis, kui toetuse saaja esitab kuludeklaratsiooni tõendamaks, et 
PRIA poolt toetatava tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel välja makstud toetusraha (ehk enne 
kulutuste tegemist toetuse saaja tegevuse rahastamiseks välja makstud toetusraha) on toetuse saaja poolt üle 
kantud töövõtjale, kauba tarnijale või teenuse osutajale. Toetuse saaja peab PRIAle esitama seitsme tööpäeva 
jooksul tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud raha laekumisest arvates ainult 
kuludeklaratsiooni need leheküljed, mis kajastavad kuludeklaratsiooni punkte 1, 3.3 ja 4, ning selle isiku, kellelt 
toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehel või arve ärakirjal märgitud 
rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte. 
 
9 Kui investeeringu kogumaksumus ei ole sama, mis on näidatud toetuse määramise otsusel, siis märgitakse 
käesolevale kuludeklaratsioonile investeeringu kogumaksumuse muutumise põhjus ja uus maksumus. 
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