
  

 
 
 

METSANDUSSAADUSTELE LISANDVÄÄRTUSE ANDMINE 
 

Patendi ja kasuliku mudeli taotlemise korral Patendiameti, patendivoliniku või 
Patendiinfo Keskuse kinnitus 

 
1. Äriühing 

1.1 Taotleja ärinimi 1  
1.2 Äriregistrikood 2 

        

1.3 Taotleja seadusjärgse esindaja 
ees- ja perekonnanimi 3 

Eesnimi Perekonnanimi 

1.4 Taotleja seadusjärgse esindaja 
isikukood 4 

           

2. Füüsilisest isikust ettevõtja 
2.1 Taotleja ärinimi 5  
2.2 Taotleja nimi 6 Eesnimi 

 
Perekonnanimi 
  

2.3 Taotleja äriregistrikood 7            
2.4 Taotleja esindaja ees- ja 

perekonnanimi 8 
Eesnimi Perekonnanimi 

2.5 Taotleja esindaja isikukood 9            
 
 

Patenditaotluse nr 10           

Kasuliku mudeli 
registreerimise 
taotluse nr 11 

          

 
Kui taotleja taotleb toetust leiutisele patendikaitse saamiseks 
Täidab Patendiamet 
 
Kinnitan, et leiutise suhtes on tehtud “Patendiseaduse” § 8 lõikes 2 sätestatud tehnika 
taseme kindlaksmääramiseks leiutise tehnika taseme eelotsing ning selle tulemuste 
põhjal on leiutis tõenäoliselt patentne. 
 
Märkused 
 
 
 
 
Kuupäev_____________                Nimi ja allkiri___________________________________ 
 
Kui taotleja taotleb toetust leiutisele kasuliku mudelina õiguskaitse saamiseks 
Täidab patendivolinik, Patendiinfo Keskus või Patendiamet 
 

Põllumajandusministri 12. aprilli 2010. a määruse nr 45 
“Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse 
saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem 
kord” lisa 6 
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Kinnitan, et leiutise suhtes on tehtud “Kasuliku mudeli seaduse” § 7 lõikes 1 sätestatud 
tehnika taseme kindlaksmääramiseks leiutise tehnika taseme eelotsing ning selle 
tulemuste põhjal on leiutis tõenäoliselt registreeritav kasulike mudelite registris. 
 
Märkused 
 
 
 
 
Kuupäev_____________                Nimi ja allkiri____________________________________ 
 
 
                                                 
1 Reale 1.1 märgitakse taotleja, st äriühingu (täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts või tulundusühistu) 
äriregistrisse kantud ärinimi. 
2 Reale 1.2 märgitakse real 1.1 märgitud äriühingu äriregistrikood. 
3 Reale 1.3 märgitakse taotleja seadusjärgse esindaja andmed.  
4 Reale 1.4 märgitakse real 1.3 märgitud isiku isikukood. 
5 Reale 2.1 märgitakse taotleja, st füüsilisest isikust ettevõtja äriregistrisse kantud ärinimi. 
6 Reale 2.2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja isiku nimi. 
7 Reale 2.3 märgitakse real 2.1 märgitud taotleja äriregistrikood. 
8 Reale 2.4 märgitakse taotleja esindaja andmed, kui kinnitust ei esita real 2.2 märgitud isik. 
9 Reale 2.5märgitakse real 2.4 märgitud isiku isikukood. 
10 Märgitakse leiutisele patendi taotlemiseks taotluse esitamisel saadud number. 
11 Märgitakse leiutisele kasuliku mudeli taotlemiseks taotluse esitamisel saadud number. 
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