SELETUSKIRI
maaeluministri määruse “Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine seoses
liisingumaksete abikõlblikkuse tähtaja muutmisega” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Maaeluministri määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise
seaduse (edaspidi ELÜPS) § 67 lõike 2 alusel.
Maaeluministri määrusega “Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine seoses
liisingumaksete abikõlblikkuse tähtaja muutmisega“ (edaspidi eelnõu) muudetakse kokku nelja
põllumajandus- ja maaeluministri määrust seoses liisingumaksete ja projektide elluviimise
abikõlblikkuse maksimaalse tähtaja lühendamisega. Kui varem pidi liisingu puhul asja
omandiõigus üle minema toetuse saajale viie aasta möödudes arvates Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid
hiljemalt 2023. aasta 31. detsembril, siis muudatuse järel peab asja omandiõigus üle minema
hiljemalt 2023. aasta 30. juuniks. Samuti peab projektides kavandatud tegevused ellu viima
olenevalt projekti pikkusest kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise
otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 30. juunil
Nimetatud muudatus tehakse järgmistes määrustes:
 põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määrus nr 25 “Maapiirkonnas
majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise
tingimused ning kord”;
 maaeluministri 8. mai 2015. a määrus nr 58 “Mikro- ja väikeettevõtjate
põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus”;
 maaeluministri 18. septembri 2015. a määrus nr 5 “Keskmise suurusega ettevõtjate ja
suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus”;
 maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 “Lühikeste tarneahelate või kohalike
turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“.
Eelnõu hõlmab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu
Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–
548) artikli 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi
arengukava) meetme 4 “Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liiki 4.2 “Toetus
investeerimiseks põllumajandustoodete töötlemisse, turustamisse või arendamisse”, meetme 6
“Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng” tegevuse liiki 6.4 “Investeeringud
majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse
suunas” ja meetme 16 „Koostöö“ tegevuse liigi 16.4 „Lühikesed tarneahelad ja kohalike
turgude arendamine“.
Määruse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi
osakonna maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroo peaspetsialist Allar Korjas (625 6162,
allar.korjas@agri.ee) ning põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori

1

arengu büroo juhataja Janeli Tikk (625 6299, janeli.tikk@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi
määruse eelnõule on teinud Maaeluministeeriumi õigusosakonna nõunik Jaana Lepik
(625 6202, jaana.lepik@agri.ee). Eelnõu keeletoimetaja on Maaeluministeeriumi
õigusosakonna peaspetsialist Laura Ojava (625 6523, laura.ojava@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu koosneb neljast paragrahvist, mille sisu oluliselt ei erine.
Eelnõuga muudetakse liisingumaksete abikõlblikkuse ja investeeringu elluviimist tõendavate
dokumentide esitamise maksimaalset tähtaega. Kolme määruse alusel on liisingumaksed
abikõlblikud, kui asja omandiõigus läheb üle viie aasta möödudes arvates PRIA poolt taotluse
rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2023. aasta 31. detsembril. Pärast muudatust on
liisingumaksed endiselt abikõlblikud, kui asja omandiõigus läheb üle viie aasta möödudes
arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid muutub kuupäev, mis ajaks
peab omandiõigus olenemata viie aasta täitumisest üle minema – selleks kuupäevaks on
2023. aasta 30. juuni.
„Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine“ määruse kohaselt tuleb projektis
kavandatud tegevused ellu viia olenevalt projekti pikkusest kuni viie aasta jooksul arvates PRIA
poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 31. detsembril.
Pärast muudatust tuleb endiselt projektis kavandatud tegevused ellu viia kuni viie aasta jooksul,
kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 30. juunil.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta,
nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 65 lõike 2
kohaselt on kulud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest toetuse saamiseks kõlblikud
juhul, kui need on tekkinud toetusesaajal ja need on tasutud hiljemalt 31. detsembril 2023.
Nimetatud lõike teine lause täpsustab, et lisaks on kulud toetuse saamiseks kõlblikud ainult
juhul, kui makseasutus (s.o PRIA) maksab asjaomase abi tegelikult välja enne 31. detsembrit
2023. Tagamaks, et PRIA jõuaks programmiperioodi lõppu jäävaid väljamakseid teha enne
2023. aasta 31. detsembrit, ja võimaldamaks PRIAle ka kuludokumentide menetlemiseks
mõistlik aeg, siis tuuakse nii abikõlblikkust tõendavate kuludokumentide esitamise kui ka
omandiõiguse ülemineku tähtaeg varasemaks. Kehtivate määruste alusel teeb PRIA toetuse
maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja
arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste kuludokumentide esitamisest.
Arvestades nimetatud aega ja võimalikku aega vaidemenetlusteks on vajalik, et asja
omandiõigus peab olema üle läinud hiljemalt 30. juunil 2023.
Samuti peavad kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid olema PRIAle esitatud hiljemalt
30. juunil 2023. Selleks on määrustes muudetud ka investeeringu elluviimist tõendavate
dokumentide esitamise aega liisulepingu alusel tehtava investeeringu puhul.
Muudatus ei puuduta neid, kes on saanud toetust juba toimunud taotlusvoorudes, kuna nende
taotlusvoorude puhul on tegevuste elluviimise tähtaeg enne 30. juunit 2023.
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3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL)
nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347,
20.12.2013, lk 320–469), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013,
lk 487–548) ning komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L
187, 26.06.2014, lk 1–78).
Eelnimetatud Euroopa Liidu õigusaktidega saab tutvuda internetis Euroopa Liidu õigusaktide
andmebaasis aadressil http://europa.eu.int/eur-lex.
4. Määruse mõjud
Määrus toob edasiste taotlusvoorude alusel toetuse saajate jaoks kaasa kohustuse teha
liisingulepingu alusel investeering mõnevõrra lühema aja jooksul, kui seda said teha senised
toetuse saajad. Arvestades, et toetuse suurus ja muud tingimused investeeringu elluviimiseks
toetuse saaja jaoks ei muutu ning kõnealune muudatus tuleneb juba mitu aastat kehtinud
Euroopa Liidu õigusaktist ja on isikute jaoks toetuse taotlemise ajaks teada, ei ole tegemist
olulise mõjuga.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega kulusid ega tulusid ei lisandu.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning
Rahandusministeeriumile eelnõude infosüsteemi EIS kaudu. Eelnõu esitati arvamuse
esitamiseks PRIA-le, kes ei esitanud eelnõu kohta lisaettepanekuid.
Rahandusministeerium
kooskõlastas
eelnõu
märkusteta.
MajandusKommunikatsiooniministeerium on kooskõlastanud määruse eelnõu vaikimisi.
(allkirjastatud digitaalselt)
Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler
kantsleri ülesannetes
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