
   

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 2 
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Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele   
lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse  

ÄRIPLAAN 
Tabel 1. Taotleja andmed   
A B C 
1 Taotleja ärinimi 1   
2 Taotleja äriregistri kood                         
3 Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi     
4 Taotleja esindaja isikukood                         
5 Taotleja põhitegevusala EMTAK 2008 järgi2 
5.1 C TÖÖTLEV TÖÖSTUS   
5.2 C 10 Toiduainete tootmine   
5.3 C 101 Liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine   
5.4 C 102 Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine   
5.5 C 103 Puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine   
5.6 C 104 Taimse ja loomse õli ja rasva tootmine   
5.7 C 105 Piimatoodete tootmine   
5.8 C 106 Jahu ja tangainete, tärklise ja tärklisetoodete tootmine   
5.9 C 107 Pagari- ja makaronitoodete tootmine   
5.10 C 108 Muude toiduainete tootmine   
5.11 C 109 Valmis loomasööda tootmine   
5.12 C 11 Joogitootmine   
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5.13 C 13 Tekstiilitootmine   
5.14 C 15 Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine   

Tabel 2. Toodang3 
A B C D E F G H 
1 

Toode Mõõtühik 
Taotluse esitamise 
aastale eelnenud 
majandusaasta 

Taotluse esitamise 
majandusaasta 

Kavandatav esimene 
majandusaasta 

Kavandatav teine 
majandusaasta 

Kavandatav kolmas 
majandusaasta 

2 Euroopa Liidu toimimise lepingu  lisas 1 nimetatud tooted või mittepuidulised metsasaadused ning nimetatud toodete ja saadustega seotud tooted 
                
                
                
                
                
                
3 Muu toodang 
                
                
                
                
                
 



 

Tabel 3. Investeeringuobjektiga sama liiki olemasoleva materiaalse põhivara nimekiri taotluse esitamise 
majandusaastale eelnenud viimase majandusaasta lõpu seisuga4 
A B C D E F 
1 

Põhivara nimetus, mark ja tüüp, võimsus, haardelaius, maht vms 
Põhivara 
valmistamise või 
ehitamise aasta 

Põhivara ostu- või 
ehitusmaksumus 

Jääkväärtus 
bilansis, eurodes 

Jääkväärtus taotluse 
esitamise kuule 
eelnenud kuu viimase 
päeva seisuga  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
2 Ülaltoodud põhivara KOKKU     
3 Selgitus, kui veergudes E ja F märgitud summad on erinevad 
  
  
  
  
  

  



 

Tabel 4a. Investeeringu eesmärgid, konkurents  
A B 

Investeeringu vastavus määruse §-s 4 sätestatud eesmärkidele, investeeringu mõju ettevõtja tegevusele5 1 

    
Selgitus, kuidas suurettevõtjast taotleja puhul suureneb kavandatava investeeringu tegemise tulemusel suurema töötlemisastmega 
ja lõpptarbijale suunatud toodete osakaal ettevõtja kogutoodangus ning eksporditavate toodete mahus6   

2 

  

3 Investeeringu innovaatilisus7 
3.1 Investeeringu tegemise tulemusel võetakse kasutusele ettevõtte jaoks uus tehnoloogia   

3.2 
Investeeringu tegemise tulemusel hakatakse tootma erivajadustega tarbijagrupile ettenähtud tooteid või tooteid, milles on 

rahvatervise aspektist lähtuvalt parandatud oluliste toitainelise koostise näitajaid   
3.3 Investeeringu tegemise tulemusel hakatakse tootma suurema töötlemisastmega ja lõpptarbijale suunatud tooteid   
3.4 Investeeringu eesmärk on viia tootmine vastavusse mahepõllumajandustoodete töötlemise nõuetega    
3.5 Investeeringu innovaatilisuse põhjendus8 
    

4 Investeeringu keskkonnasäästlikkus9 
4.1 Investeeringu tegemise tulemusel vähendatakse tootmisjäätmete hulka ja keskkonnaohtlike ainete paiskamist keskkonda    
4.2 Investeeringu tegemise tulemusel kasutatakse tõhusamalt kõrvalsaadusi, kaastooteid ja tootmisjäätmeid   
4.3 Investeeringu tegemise tulemusel toodetakse tootmisjäätmetest biokütust   

4.4 
Investeeringu tegemise tulemusel võetakse kasutusele omatoodetud taastuvenergia ja biokütus ning tootmisprotsessi 

jääkenergia 
  

4.5 Investeeringu tegemise tulemusel hakatakse pakendeid taas- või korduskasutama   
4.6 Investeeringu keskkonnasäästlikkuse põhjendus10 
    
5 Investeeringu tegemiseks antava toetuse ergutav mõju11   
5.1 Investeeringu maht suureneb oluliselt abi tulemusel   
5.2 Investeeringu ulatus suureneb oluliselt abi tulemusel   
5.3 Investeeringu tegemisega seoses suureneb abisaaja kulutatud kogusumma abi tulemusel oluliselt    



5.4 Investeeringu lõpuleviimine kiireneb oluliselt   
5.5 Toetuse mittesaamise korral ei oleks investeeringut asjaomases toetust saavas piirkonnas sellisel kujul tehtud   
5.6 Ergutava mõju põhjendus12   
      
6 Ettevõtja eeliste lühikirjeldus konkurentide ees 
    

7 Toodete turustamise viisid13 
    

8 Investeeringuga seotud uute toodete kavandatavad turustamise viisid14 
    
 
 
Tabel 4b. Uued tooted 
A B C 
1 Tooted liikide kaupa Lühikirjeldus 

Enne investeeringu tegemist olemas olnud tooted15 
    
    
    
    
    
    

2 
 
 
 
 
 
 
 

    
Investeeringuga seotud uued tooted 
    
    
    
    
    

3 
 
 
 
 

    



 
 
Tabel 4c. Investeeringuga seoses tehtud turu-uuringud ja ellu viidud projektid 
A B C D 
1 Investeeringuga seoses tehtud turu-uuringud teemade kaupa Aasta Lühikirjeldus 
        
        
        
        
        
2 Investeeringuga seotud muud projektid ja investeeringud16     
        
        
        
        
 
 
Tabel 5. Varad, kohustused ja omakapital17   
A B C D E F G 

  

  Taotluse esitamise 
majandusaastale 

eelnenud majandusaasta 
viimase päeva seisuga 

Taotluse esitamise 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Kavandatava esimese 
majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

Kavandatava teise 
majandusaasta 

viimase päeva seisuga 

Kavandatava 
kolmanda 

majandusaasta 
viimase päeva seisuga 

1 VARAD  (AKTIVA)  

2 Käibevara 
3 Raha 
4    Sularaha kassas ja arvelduskontol           

5 
   Tähtajalised hoiused ja paigutused 
fondidesse           

6 Lühiajalised finantsinvesteeringud 
7    Aktsiad ja osad           



8    Fondiosakud ja võlakirjad           
9    Muud           
10 Nõuded ja ettemaksed 
11    Nõuded ostjate vastu           
12       Ostjatelt laekumata arved           
13       Ebatõenäoliselt laekuvad arved           
14       Nõue osanike vastu           
15    Maksude ettemaksed ja tagasinõuded           
16    Muud lühiajalised nõuded            
17       Laenunõuded           
18       Intressinõuded           
19       Dividendinõuded           
20    Ettemaksed teenuste eest           
21 Nõuded ja ettemaksed kokku       
22 Varud 
23    Tooraine ja materjal           
24    Lõpetamata toodang           
25    Valmistoodang           
26   Ostetud kaup müügiks           
27    Ettemaksed varude eest           
28    Bioloogilised varud           
29 Varud KOKKU      
30 Käibevara KOKKU      
31 Põhivara 
32 Pikaajalised finantsinvesteeringud 
33    Tütarettevõtete aktsiad või osad           
34    Sidusettevõtete aktsiad või osad           
35    Muud aktsiad, osakud või võlatähed           
36    Pikaajalised nõuded           
37       Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele           



38       Pikaajalised nõuded emaettevõtetele           
39       Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele           
40       Pikaajalised ostjatelt laekumata arved           

41 Pikaajalised finantsinvesteeringud 
KOKKU      

42 Kinnisvarainvesteeringud           
43 Materiaalne põhivara 
44    Maa           
45    Ehitised           
46    Masinad ja seadmed           
47  Muu materiaalne põhivara           
48    Lõpetamata ehitus           
49    Ettemaksed materiaalse põhivara eest           
50 Materiaalne põhivara KOKKU      
51 Bioloogilised varad           
52 Immateriaalne põhivara 
53    Firmaväärtus           
54    Arenguväljaminekud           
55    Muu immateriaalne põhivara           
56       Arvutitarkvara           

57 
      Kontsessioonid, patendid, litsentsid, 
kaubamärgid 

          

58    Ettemaksed immateriaalse põhivara eest           
59 Immateriaalne põhivara KOKKU      
60 Põhivara KOKKU      
61 VARAD (AKTIVA)  KOKKU      
62 KOHUSTUSED ja OMAKAPITAL (PASSIVA) 
63 Kohustused 
64 Lühiajalised kohustused 
65 Laenukohustused 



66 Lühiajalised laenud ja võlakirjad           

67 
Pikaajaliste laenukohustuste 

tagasimaksed järgmisel perioodil 
          

68 
   Kapitalirendikohustuse tagasimaksed 

järgmisel perioodil 
          

69   Konverteeritavad võlakohustused           
70 Laenukohustused KOKKU      
71 Võlad ja ettemaksed 
72    Võlad tarnijatele           
73    Võlad töövõtjatele           
74       Töötasude kohustus           
75       Puhkusetasude kohustus           
76    Maksuvõlad           
77    Muud võlad           
78       Intressivõlad           
79       Dividendivõlad           
80       Muud viitvõlad           
81    Saadud ettemaksed           
82 Võlad ja ettemaksed KOKKU      
83 Sihtfinantseerimine           
84 Lühiajalised eraldised           
85 Lühiajalised kohustused KOKKU      
86 Pikaajalised kohustused 
87 Pikaajalised laenukohustused 

88 
   Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi 
kohustused 

          

89    Konverteeritavad võlakohustused           
90 Pikaajalised laenukohustused KOKKU      
91 Muud pikaajalised võlad 
92    Võlad hankijatele            
93    Võlad tütarettevõtetele           



94    Võlad emaettevõtetele           
95    Võlad sidusettevõtetele           
96 Muud pikaajalised võlad KOKKU      
97 Pikaajalised eraldised           
98 Sihtfinantseerimine           
99 Pikaajalised kohustused KOKKU      
100 Kohustused KOKKU      
101 Omakapital 
102 Aktsiakapital või osakapital           
103 Registreerimata aktsia- või osakapital           
104 Ülekurss           
105 Oma osad või aktsiad (miinus)           
106 Kohustuslik reservkapital           
107 Muud reservid           

108 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 
(kahjum)           

109 Aruandeaasta kasum (kahjum)           
110 Omakapital KOKKU      

111 KOHUSTUSED ja OMAKAPITAL 
(PASSIVA) KOKKU      

 



 
Tabel 6. Kasumiaruanded ja tööjõud  
Tabel 6a. Kasumiaruanne (skeem 1)17 
A B C D E F G 

  

  Taotluse esitamise 
majandusaastale 

eelnenud 
majandusaasta viimase 

päeva seisuga  

Taotluse esitamise 
majandusaasta 

viimase päeva seisuga 

Kavandatava esimese 
majandusaasta 

viimase päeva seisuga 

Kavandatava teise 
majandusaasta 

viimase päeva seisuga 

Kavandatava 
kolmanda 

majandusaasta 
viimase päeva seisuga 

1 Äritulud 
2 Müügitulu           
3 Muud äritulud           
3.1      sh sihtfinantseerimine tegevuskuludeks           

3.2 
sh põllumajandusliku tootmise 

sihtfinantseerimine           

3.3 
sh sihtfinantseerimine põhivara 

soetamiseks           

4 
Põllumajandusliku toodangu varude jääkide 
muutus           

5 
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude 
jääkide muutus           

6 
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks 
põhivara valmistamisel           

7 Äritulud KOKKU      
8 Ärikulud 
9 Kaubad, toore, materjal ja teenused           
10 Mitmesugused tegevuskulud           
11 Tööjõukulud           
12 Põhivara kulum ja väärtuse langus           
13 Muud ärikulud           
14 Ärikulud KOKKU      
15 Ärikasum (-kahjum)      



16 Finantstulud ja -kulud 

17 
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate 
aktsiatelt ja osadelt           

18 
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate 
aktsiatelt ja osadelt           

19 
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt 
finantsinvesteeringutelt           

20 Intressikulud           
21 Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest           
22 Muud finantstulud ja -kulud           
23 Finantstulud ja -kulud KOKKU      
24 Kasum (kahjum) enne maksustamist      
25 Tulumaks           
26 Aruandeaasta kasum (-kahjum)      
 
 
Tabel 6b. Kasumiaruanne (skeem 2)18 

A B C D E F G 

  

  Taotluse esitamise 
majandusaastale 

eelnenud 
majandusaasta viimase 

päeva seisuga 

Taotluse esitamise 
majandusaasta 

viimase päeva seisuga 

Kavandatava esimese 
majandusaasta 

viimase päeva seisuga 

Kavandatava teise 
majandusaasta 

viimase päeva seisuga 

Kavandatava 
kolmanda 

majandusaasta 
viimase päeva 

seisuga 

27 Müügitulu           
28 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu           
29 Brutokasum (-kahjum)      
30 Turustuskulud           
31 Üldhalduskulud           
32 Muud äritulud           
32.1      sh sihtfinantseerimine tegevuskuludeks           
32.2 sh põllumajandusliku tootmise 

sihtfinantseerimine 
          



32.3 sh sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks 

          

33 Muud ärikulud           
34 Ärikasum (-kahjum)      
35 Finantstulud ja -kulud 

36 
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate 
aktsiatelt ja osadelt           

37 
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate 
aktsiatelt ja osadelt           

38 
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt 
finantsinvesteeringutelt           

39 Intressikulud           
40 Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest           
41 Muud finantstulud ja -kulud           
42 Finantskulud KOKKU      
43 Kasum (kahjum) enne maksustamist      
44 Tulumaks           
45 Aruandeaasta kasum (-kahjum)      

  
 
 

 
           

Tabel 6c. Tööjõud 
A B C D E F G 

    

Taotluse esitamise 
majandusaastale 

eelnenud majandusaasta 
viimase päeva seisuga 

Taotluse esitamise 
majandusaasta viimase 

päeva seisuga 

Kavandatava esimese 
majandusaasta viimase 

päeva seisuga 

Kavandatava teise 
majandusaasta viimase 

päeva seisuga 

Kavandatava 
kolmanda 

majandusaasta viimase 
päeva seisuga 

46 Taotleja aasta keskmine 
töötajate arv 

          

 
 



 
Tabel 7. Realiseerimine19 
A B C D E F G 

  
Toode 

Taotluse esitamise 
majandusaastale eelnenud 

majandusaasta  

Taotluse esitamise 
majandusaasta  

Kavandatav esimene 
majandusaasta  

Kavandatav teine 
majandusaasta  

Kavandatav kolmas 
majandusaasta 

1 Euroopa Liidu toimimise lepingu  lisas 1 nimetatud toodete või mittepuiduliste metsasaaduste ning nimetatud toodete ja saadustega seotud ettevõttes töödeldud 
toodete realiseerimine 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
2 Euroopa Liidu toimimise lepingu  lisas 

1 nimetatud toodete või mittepuiduliste 
metsasaaduste ning nimetatud toodete 
ja saadustega seotud ettevõttes 
töödeldud toodete realiseerimine 
KOKKU 

     

3 Muude toodete, kaupade ja teenuste realiseerimine 
              
              
              
              
4 Muude toodete, kaupade ja teenuste 

realiseerimine KOKKU      

5 Realiseerimise netokäive KOKKU      



Tabel 8. Kulud20 
A B C D E F G 

  

  Taotluse esitamise 
majandusaastale 

eelnenud majandusaasta 
viimase päeva seisuga 

Taotluse esitamise 
majandusaasta viimase 

päeva seisuga 

Kavandatava esimese 
majandusaasta viimase 

päeva seisuga 

Kavandatava teise 
majandusaasta viimase 

päeva seisuga 

Kavandatava kolmanda 
majandusaasta viimase 

päeva seisuga 

1 Kaubad, toore, materjal ja teenused 
              
              

2 Kaubad, toore, materjal ja teenused 
KOKKU      

3    sh toore KOKKU21           

4 
sh ühistu liikmetelt ostetud toore 

KOKKU21 
          

5 Mitmesugused tegevuskulud 
  sh rendikulu           
              
              
6 Mitmesugused tegevuskulud KOKKU      
7 Tööjõukulud 
8 - palgakulu           
9 - sotsiaalmaks           
10 - kulud erisoodustustele           
11 Tööjõukulud KOKKU      
12 Kulum           
13    sh põhivara kulum           
14 Muud ärikulud 
              
              
15 Muud ärikulud KOKKU      
16 Kulud KOKKU      



Tabel 9. Raha liikumine22 
A B C D E F 

  
  Taotluse esitamise 

majandusaasta viimase 
päeva seisuga 

Kavandatava esimese 
majandusaasta viimase 

päeva seisuga 

Kavandatava teise 
majandusaasta viimase 

päeva seisuga 

Kavandatava kolmanda 
majandusaasta viimase 

päeva seisuga 

1 Raha jääk perioodi alguseks         
2 Rahalised sissetulekud 
3 Laekumised toodangu ja teenuste müügist 
            
            
            
4 Laekumised toodangu ja teenuste müügist KOKKU     
5 Investeeringutoetuse laekumine       X 
6 Ostjatelt eelmisel majandusaastal laekumata arved          
7 Tagastatav käibemaks23         
8 Lühiajalised laenud24         
9    sh investeeringuobjektiga seotud lühiajaline laen         
10 Pikaajalised laenud         
11    sh investeeringuobjektiga seotud pikaajaline laen         
12 Muud laekumised 
            
            
13 Muud laekumised KOKKU     
14 Rahalised sissetulekud KOKKU     
15 Rahalised väljaminekud 

Kaubad, toore, materjalid ja teenused  
          
          
          

16 
 
 

          



17 Kaubad, toore, materjalid ja teenused KOKKU     
18 Mitmesugused tegevuskulud 
            
            
            
19 Mitmesugused tegevuskulud KOKKU     
20 Muud ärikulud         
21 Tööjõukulud 
22 - palgakulu         
23 - sotsiaalmaks         
24 - kulud erisoodustustele         
25 Tööjõukulud KOKKU     
26 Muud väljaminekud 
27 Investeeringud         
28    sh investeering, mille kohta taotletakse toetust25       X 
29       sh investeeringuobjektid26       X 
30 sh kapitalirendi korras tehtav investeering       X 
31 Muud väljaminekud 

            
            
            
            
32 Muud väljaminekud KOKKU     
33 Eelmise majandusaasta võlad hankijatele         
34 Maksuvõlad         
35 Makstav käibemaks27         
36 Kasutusrendi maksed28         
37 Laenude intressid 
38 - lühiajaliste laenude intressid         
39 - pikaajaliste laenude intressid         



40 - kapitalirendi intressid         
41 Laenude intressid KOKKU     
42 Laenude tagasimaksmine 
43 - lühiajalised laenud         
44 - pikaajalised laenud         
45 - eelmiste perioodide kapitalirendi põhiosa         
46 Laenude tagasimaksmine KOKKU     
47 Rahalised väljaminekud KOKKU     
48 Raha jääk pärast väljaminekute mahaarvamist29     
 
 
Tabel 10. Investeeringuobjektid 
A B C D E F G H I 

Investeeringuobjekti rahastamine, EUR 
  

  Käibemaksuga 
kogumaksumus, 

EUR 

sh 
abikõlblikud 
kulud30, EUR 

Taotletava 
toetuse määr 

(F/D), %  
Taotletav 

toetus 
Omavahendid 

Laenu-
vahendid 

Laenuvahendite 
allikad31 

1 Investeeringuobjektid32 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

2 Investeeringuobjektid KOKKU       X 



 
Tabel 11. Riskianalüüs ja muu lisateave äriplaani kohta 
A B 
1 Kavandatava investeeringuga kaasnevate riskide lühikirjeldus: 
    
2 Kavandatava investeeringuga kaasnevaid riske vähendavate tegevuste lühikirjeldus: 
    
3 Lisateave äriplaani kohta:33 
    
4 Eelnenud aastatel SAPARD-i, “Eesti riikliku arengukava aastateks 2004-2006”, “Eesti maaelu arengukava 2004-2006 ja “Eesti 

maaelu arengukava 2007-2013” programmide raames saadud investeeringutoetusi on kasutatud sihipäraselt34 JAH   EI    

5 Ettevõtte paiknemise skeem35 
    

 
                                                 
1 Tabeli 1 reale 1 märgitakse äriregistrisse kantud taotleja ärinimi. 
2 EMTAK – Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator. Tabeli 1 ridadele 5.1–5.14 märgitakse “JAH” sellele reale, millel märgitud tegevusala vastab taotleja 
põhitegevusalale. Kui taotleja tegeleb mitme toiduainete töötlemise alamvaldkonnaga, võib märkida valdkonnana üldisema tegevusala vastavalt ridadel 5.1–5.14 toodud 
jaotisele. 
3 Tabel 2 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Tabelisse märgitakse toodang tonnides, kilogrammides vm mõõtühikutes. 
4 Tabelis 3 esitatakse investeeringu objektiga sama liiki ehitiste, masinate, seadmete või muu põhivara loetelu. 
5 Tabeli 4a reale 1 märgitakse lühidalt investeeringu eesmärk ja tegevused, selgitatakse, kuidas kavandatav investeering täidab määruse §-s 4 sätestatud eesmärke, ning 
selgitatakse, mil moel investeering mõjutab taotleja investeeringujärgset majandustegevust. 
6 Tabeli 4a real 2 kirjeldab suurettevõtjast taotleja, kuidas kavandatav investeering vastab määruse § 3 lõikes 5 sätestatud nõuetele. Vajaduse korral viidatakse äriplaani muule 
osale või taotlusele lisatud muule dokumendile, milles nimetatud nõuetele vastavust täpsemalt kirjeldatakse. 



                                                                                                                                                                                                                                           
7 Tabeli 4a ridade 3.1–3.4 puhul märgitakse "JAH" reale, millel nimetatud innovaatilist eesmärki investeering täidab. 
8 Tabeli 4a real 3.5 põhjendatakse ridadel 3.1–3.4 nimetatud innovaatiliste eesmärkide olemasolu ja määruse lisa 4 hindamiskriteeriumi 5 juurest lisahindepunktide määramise 
õigustatust. Vajaduse korral viidatakse äriplaani muule osale või taotlusele lisatud muule dokumendile, milles nimetatud hindamiskriteeriumide alusel hinnatavaid eesmärke 
täpsemalt käsitletakse. 
9 Tabeli 4a ridade 4.1–4.5 puhul märgitakse “JAH” reale, millel märgitud keskkonnasäästlikku eesmärki  investeering täidab. 
10 Tabeli 4a real 4.6 põhjendatakse ridadel 4.1–4.5 nimetatud keskkonnasäästliku eesmärgi olemasolu ja määruse lisa 4 hindamiskriteeriumi 6 juurest lisahindepunktide 
määramise õigustatust. Vajaduse korral viidatakse äriplaani muule osale või taotlusele lisatud muule dokumendile, milles nimetatud hindamiskriteeriumide alusel hinnatavaid 
eesmärke täpsemalt käsitletakse. 
11 Tabeli 4a ridade 5.1–5.5 puhul märgitakse "JAH" reale, millel toodud toetuse ergutava mõju aspektiga investeering on seotud. Rida 5 täidetakse vaid juhul, kui taotleja on 
suurettevõtja. Määruse § 4 lõike 7 kohaselt peab suurettevõtjast taotleja korral toetusel olema komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 3 kohaselt investeeringu tegemisele 
ergutav mõju. 
12 Tabeli 4a real 5.6 kirjeldatakse täpsemalt projekti puhul väljatoodud ergutavat mõju näitava kriteeriumi täitmist. Vajaduse korral lisatakse viited taotluse või taotlusele 
lisatud muude dokumentide osadele, mis väljatoodud ergutava mõju kriteeriumi täitmist täpsemalt kirjeldavad. 
13 Tabeli 4a reale 7 märgitakse, kas toodete turustamise viis on müük hulgi- või jaekaubandusele, toitlustusettevõtetele, eksport (märgitakse peamised sihtriigid) või muu. 
14 Tabeli 4a reale 8 märgitakse, kas uute toodete turustamise viisiks on kavandatud müük hulgi- või jaekaubandusele, toitlustusettevõtetele, eksport (märgitakse peamised 
sihtriigid) või muu ja vajaduse korral viidatakse taotlusele lisatud teisele dokumendile, mis nimetatud asjaolusid kinnitab. 
15 Tabeli 4b real 2 nimetatakse ainult need taotleja toodetud tooted, mis on Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas 1  nimetatud tooted, mittepuidulised metsasaadused või 
nimetatud toodete ning saadustega seotud tooted. 
16 Tabeli 4c reale 2 märgitakse investeeringuga sisuliselt seonduvate projektide ja investeeringute andmed. Sisuliselt seonduvaks loetakse projektid ja investeeringud, mille 
eelnev tegemine on hädavajalik investeeringu tegemiseks või mille tegemata jätmine takistab kavandatava investeeringu tegemist. 
17 Andmed esitatakse täiseurodes. Esitama ei pea taksonoomiaga hõlmatud andmeid, mis on raamatupidamise seaduses sätestatud korras esitatud registrile avaldamiseks koos 
majandusaasta aruandega. 
18 Taotleja, kes kasutab kasumiaruande skeemi 2 ja täidab tabeli 6b, täidab tabelist 6a read  11 ja 12. Andmed esitatakse täiseurodes. Esitama ei pea taksonoomiaga hõlmatud 
andmeid, mis on raamatupidamise seaduses sätestatud korras esitatud registrile avaldamiseks koos majandusaasta aruandega. 
19 Tabel 7 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse täiseurodes ilma käibemaksuta. Realiseerimise netokäibes ei arvestata taotleja toodetud 
toodete kasutamist ümbertöötlemisel ettevõtte sees. Esitama ei pea taksonoomiaga hõlmatud andmeid, mis on raamatupidamise seaduses sätestatud korras esitatud registrile 
avaldamiseks koos majandusaasta aruandega. 
20 Tabel 8 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse täiseurodes ilma käibemaksuta. Esitama ei pea taksonoomiaga hõlmatud andmeid, mis on 
raamatupidamise seaduses sätestatud korras esitatud registrile avaldamiseks koos majandusaasta aruandega. 
21  Täidetakse juhul, kui taotleja on põllumajandustootjate ühistu või selle valitseva mõju all olev ettevõtja. 
22 Tabel 9 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse täiseurodes ilma käibemaksuta. Lahtreid, mis on tähistatud sümboliga “X”, ei täideta. Esitama 
ei pea taksonoomiaga hõlmatud andmeid, mis on raamatupidamise seaduses sätestatud korras esitatud registrile avaldamiseks koos majandusaasta aruandega. 
23 Tabeli 9 reale 7 märgitakse riigi poolt taotleja arvelduskontole tagastatav käibemaks. 
24 Märgitakse asjaomasel majandusaastal võetud ja taotleja arvelduskontole või kassasse laekuvad laenusummad. 
25 Tabeli 9 rea 28 veergudesse C, D ja E märgitakse investeeringud kokku tabeli 10 kohaselt. 
26 Tabeli 9 rea 29 veergudesse C, D ja E märgitakse investeeringud objektidesse tabeli 10 rea 2 kohaselt. 
27 Tabeli 9 reale 35 märgitakse riigile taotleja arvelduskontolt käibemaksuna makstav summa. 
28 Tabeli 9 reale 36 märgitakse kasutusrendi maksete tasumine koos intressidega. 



                                                                                                                                                                                                                                           
29 Tabeli 9 rida 48 arvutatakse järgmiselt: rea 1 andmetele liidetakse rea 14 andmed ja saadud summast  lahutatakse rea 47 andmed. 
30 Abikõlblike kulude hulka tohib arvata ainult määruse §-s 5 lubatud kulutused. 
31 Tabeli 10 I veergu märgitakse krediidiasutuse või kapitalirendile andja või muu kreeditori nimi. 
32 Tabeli 10 reale 1 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti nimetus määruse lisa 1 punktis 15.1 toodud loetelu kohaselt. Juhul kui sama nimetuse ja maksumusega 
objekte on rohkem kui üks, võib need näidata ühel real koos, märkides samas ka nende arvu. 
33 Tabeli 11 reale 3 võib taotleja vajaduse korral märkida veel vajaliku lisateabe äriplaani kohta. 
34 Tabeli 11 rea 4 täidab taotleja, kes on saanud põllumajanduse ja maaelu programmi raames investeeringutoetust. Taotleja märgib “JAH”, kui ta on varasematel aastatel 
saadud põllumajanduse ja maaelu programmi investeeringutoetust kasutanud sihipäraselt. 
35 Tabeli 11 real 5 esitab taotleja skeemi, kuidas jõuda kavandatava investeeringuobjekti asukohta. 
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