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ARVESTUS TOOTJARÜHMA LIIKMETE  
MAJANDUSTEGEVUSE KOHTA1 

 
ÜLDANDMED                                                            A-osa

1 Tootjarühma nimi või ärinimi  
 

2 Äriregistri või sihtasutuste ja 
mittetulundusühingute registri kood 

         

3 Käibemaksukohustuslaseks 
registreerimise number 

E E          

Eesnimi  
Perekonnanimi  

4 Tootjarühma 
seadusjärgne 
esindaja   Isikukood             

Eesnimi  
Perekonnanimi  
Postiaadress  
Telefon/faks  
e-post  

5 Kontaktisik 

Amet  
6 Viitenumber  

TOOTJARÜHMA LIIKMETE MAJANDUSTEGEVUS                            B-osa
Tootjarühma vähemalt viis liiget, kelle toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote 
müügitulu kokku moodustab kahel eelnenud majandusaastal2 vähemalt 50% tootjarühma liikme kogu 
müügitulust ja ületas 6391 eurot.3 
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Liikme kogu müügitulu (eurot) sh liikme toodetud 
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töötlemisel saadud toote müügitulu 
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Tootjarühma liikme 
ärinimi 
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eelmisel 
majandusaastal 

üleeelmisel 
majandusaastal 

eelmisel 
majandusaastal 

1      
2      
3      
4      

7 

5      
8 Tootjarühma liikme kogumüügitulu ja müügitulu tunnustatud tootest 4 

A B C D E F  
Jrk Tootjarühma liikme Liikme toodetud Liikme Liikme Tootjarühma 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123112010001


nr ärinimi põllumajandus-
toote ja selle 
töötlemisel 
saadud toote 
müügitulu 

müügitulu 
tunnustatud 
toote 
turustamisest  
 

müügitulu 
tunnustatud 
toote 
turustamisest 
tootjarühma 
kaudu  

kaudu 
turustatud 
tunnustatud 
toote 
osakaal5 

      
9 Tootjarühm kokku    X 
 
 
                                                 
1 Tootjarühma liikmete arvestus on tunnustamise taotluse esitamisel taotluse esitamise aastale vahetult 
eelnenud majandusaasta lõpu seisuga või tunnustamise järgselt arvestuse esitamise aastale vahetult 
eelnenud majandusaasta lõpu seisuga. 
2 Tunnustamise taotlemisel peetakse kahe eelnenud majandusaasta all silmas taotluse esitamise aastale 
eelnenud kaht järjestikust majandusaastat, tunnustatud tootjarühmana tegutsemise ajal peetakse kahe 
eelnenud majandusaasta all silmas igale tunnustatud tootjarühmana tegutsemise aastale eelnenud kaht 
järjestikust majandusaastat. 
3 Rida 7 täidetakse nende tootjarühma liikmete kohta, kelle toodetud põllumajandustoote ja selle 
töötlemisel saadud toote müügitulu kokku moodustab kas kahel tunnustamise taotlemisele eelnenud 
majandusaastal või kahel tootjarühma liikmete majandustegevuse arvestuse esitamise aastale eelnenud 
majandusaastal vähemalt 50% tootjarühma liikme kogu müügitulust ja ületas 6391 eurot. Määruse § 2 lõike 
2 punkti 1 ja § 7 lõike 1 punkti 1 kohaselt peab tootjarühmal nii tunnustamise taotlemise hetkel kui pärast 
tootjarühma tunnustamist igal ajahetkel olema vähemalt viis antud nõuetele vastavat liiget. 
4 Rida 8 täidetakse kõigi tootjarühma liikmete kohta iga liikme kohta eraldi. Juhul kui tootjarühm on 
tunnustatud mitme toote kohta, peab iga liige arvestust iga toote kohta eraldi. Arvestus esitatakse 
tunnustamise taotluse esitamisel taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta lõpu seisuga 
või tunnustamise järgselt arvestuse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta lõpu seisuga. 
5 Veergu F märgitakse veergu E märgitud müügitulu osakaal veergu D märgitud müügitulus. 
 
 
 
 
 


