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Albu Vallavolikogu 22. veebruari 2006.a. 

määrusele nr 7 

Ettevõtlustoetuse taotlus 

Taotleja andmed 

Ärinimi  

Ettevõtlusvorm  

Äriregistrisse kandmise kuupäev  Asutamisel ettevõtja 
asutamislepingu kuupäev 

 

Äriregistri kood /Äriregistrisse 
kandmata taotleja isikukood 

 

KMKR number  

Tegutsemiskoha aadress  

Postiaadress  

Ettevõtte telefonid   

Elektronposti aadress  Veebiaadress  

Taotleja esindusõiguslik isik 

Nimi  

Ametikoht  

Telefonid   

Elektronposti aadress  

Esinduse alus  

Taotleja omanikud ja osaluse suurus, osaluse suurus rahaliselt Osa . Osa (%)  . 

   

   

   

   

Kokku   

Projekti iseloomustavad andmed 

Ettevõtja tegevusvaldkond  

Projekti nimi  

Projekti alguskuupäev  

Projekti elluviimise lõppkuupäev  



Projekti lühikirjeldus ja investeeringu 
otstarbekuse põhjendus 

 

Projekti finantseerimine 
Summa käibemaksuga, juhul kui 
arve esitaja on käibemaksu 
kohustuslane 

Osakaal (%) 

Omafinantseering   

Toetus   

Maksumus kokku  100,00% 

Projekti finantseerimise eelarve kululiikide lõikes (summad 
käibemaksuga, juhul kui arve esitaja on käibemaksu kohustuslane) 

Toetus Oma- 
finantseering  

Kokku 

1.     

2. 

 

    

3.     

4.     

5.     

6.     

 Kokku    

 

Vajalikud tõendusdokumendid (tähistatud tärniga *  ja  esitatakse paberkandjal taotluse esitamisel või esimesel nõudmisel) 

Asutamisel oleva ettevõtja puhul asutamislepingu või –otsuse koopia* 

Asutamislepingu või –otsuse kuupäev  

Maksu- ja Tolliameti tõend* 

Väljastamise kuupäev  Maksuvõla suurus  

Esindusõiguse üleandmisel volikiri esindusõiguse andmise kohta taotlusega seotud toiminguteks* 



Väljastusaeg Kelle poolt (volitaja peab olema 
esindusõiguslik isik ) 

Kellele Kehtivuse aeg 

    

 

Ettevõtte tegutsemiseks vajaliku ehitise või maa omandi- või kasutusõigust tõendavad dokumendid* 

Üürileping Ettevõtte omandiõigust tõendavad dokumendid 

Kuupäev   Omandiõiguse 
ülemineku kuupäev 

 

Üürileandja nimi  

Kehtivuse aeg  

Üüripinna aadress  

Omandiõiguses oleva 
maa kinnistu nimi või 
ehitise aadress 

 

Hinnapakkumised* (soetatava põhivara detailne nimekiri lisada äriplaanile) 

Tarnija nimi Pakkumise 
kuupäev 

Soetatav põhivara või põhivara komplekt Maksumus 
käibemaksuga, 
juhul kui arve 
esitaja on 
käibemaksu 
kohustuslane 

    

    

    

    

    

    

Kinnitan oma allkirjaga alljärgnevat: 
1. Kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja 

ehtsad;  
2. Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;  
3. Taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks; 
4. Taotlejal puudub maksuvõlg riiklike maksude osas, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud; 
5. Füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja ei oma rohkem kui 5 (viie) protsendilist osalust või ei 

kuulu juhtkonna koosseisu samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas juriidilises isikus 
või temaga tulumaksuseaduse mõistes seotud isik ei oma osalust või ei kuulu juhtkonna 
koosseisu samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas juriidilises isikus või temaga 
tulumaksuseaduse mõistes seotud isik ei tegutse füüsilisest isikust ettevõtjana samal 
tegevusalal ja samas asukohas;  

6. Äriühingust taotleja osanikud või juhatuse liikmed ei oma rohkem kui 5 (viie) protsendilist 
osalust või ei kuulu juhtkonna koosseisu samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas 
juriidilises isikus või nendega tulumaksuseaduse mõistes seotud isikud ei oma osalust või ei 
kuulu juhtkonna koosseisu samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas juriidilises isikus.  

 

Taotleja esindusõigusliku isiku nimi  

Allkiri  

Kuupäev  

 
 


