
 

 

Põllumajandusministri 26.03.2015 määrus nr 28 “Piima tootmiskvoodi rakendamise, 

määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, suuruse ning 

kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise 

ja arvestuse pidamise, samuti kvoodi suuruse korrigeerimise täpsemad nõuded ja 

ekvivalentkogused ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, 

maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord”     
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1. APRILLIL 2014. A ALGAVAL KVOODIAASTAL INDIVIDUAALSE KVOODI ÜLETAMISE 

EEST ARVESTATUD TASU MAKSMISE AJATAMISE TAOTLUS  

 

 

1. 1. TAOTLEJA ANDMED    

 

Nimi või ärinimi: 

 

 

 

Isikukood: 

           
 

Registrikood: 

        
 

Äriühingu esindaja ees- ja perekonnanimi: 

 

 

Kontakttelefon: 

 

 

Soovin ajatada piimakvoodi ületamise eest määratud trahvisumma alljärgnevalt: 

1. Makse 1. oktoobriks 2015 ……………… € 

2. Makse 1. oktoobriks 2016 ……………… € 

3. Makse 1. oktoobriks 2017 ……………… € 

 

Esitan andmed vähese tähtsusega abi brutotoetusekvivalendi (abi elemendi) leidmiseks teise ja kolmanda 

osamakse kohta
1
: 

 

Oman krediidireitingut: 

 

EI oma krediidi- või finantseerimisasutuse või reitinguagentuuri väljastatud bilansile tuginevat 

krediidireitingut (märkida, millised tagatised (kõrged, keskmised, väikesed) on) 

 

 Tagatised*  

                                                           
1
 Täidetakse kooskõlas Euroopa Komisjoni teatisega viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi 

läbivaatamise kohta (ELT C 14, 19.01.2008, lk 6-9). http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008XC0119(01). Abi element on nn turuintressi ja kohaldatava nullintressi 

vahe. Turuintress moodustub ühe aasta Euriborist + marginaalist vastavalt ettevõtja reitingule ja tagatistele 

(marginaalid on nähtavad allolevas tabelis). Isikutele, kes ei oma krediidireitingut, kohaldatakse marginaale nagu 

oleks tegemist reitinguga „CCC ja madalam“ (marginaal vähemalt 4%).  

Krediidireitingu kategooria  Tagatised  

Kõrged  Keskmised  Väikesed  

Kõrge (AAA-A) 0,6% 0,75% 1% 

Hea (BBB) 0,75% 1% 2,2% 

Rahuldav (BB) 1% 2,2% 4% 

Madal  (B) 2,2% 4% 6,5% 

Nõrk/finantsraskustes (CCC ja madalam) 4% 6,5% 10% 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008XC0119(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008XC0119(01)


Kõrged  Keskmised  Väikesed  

Reitingu puudumisel võrdsustakse  

ettevõtja reitinguga nõrk/finantsraskuses (CCC ja madalam) 

   

 

 

 

 

JAH, oman krediidi- või finantseerimisasutuse või reitinguagentuuri väljastatud bilansile 

tuginevat krediidireitingut (märkida, mis reiting ja millised tagatised (kõrged, keskmised, väikesed)  

on)  

 

Krediidireitingu kategooria  Tagatised*  

Kõrged  Keskmised  Väikesed  

Kõrge (AAA-A)    

Hea (BBB)    

Rahuldav (BB)     

Madal  (B)    

Nõrk/finantsraskustes (CCC ja madalam)    

* Suure tagatisega on tegemist juhul, kui kvoodiületustasu moodustab kuni 30% tagatisest, keskmise tagatisega 

on tegemist juhul, kui kvoodiületustasu moodustab 31-59% tagatisest ja väikese tagatisega on tegemist juhul, kui 

kvoodiületustasu moodustab 60% või enam tagatisest.  

 

 

 

Kinnitan oma allkirjaga, et jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta põllumajanduslik 

vähese tähtsusega abi ei ületa koos taotletava abiga põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ülemmäära 

15 000 eurot ning vastan muudele määruses (EL) nr 1408/2013 nimetatud nõuetele.  

 

 

Taotluse allkirjastaja nimi     Kuupäev 

Taotluse allkirjastaja isikukood    Allkiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


