Põllumajandusministri 08. juuni
2010. a määruse nr 68
“Põllumajandusliku tegevusega
alustava noore ettevõtja toetuse
saamise nõuded, toetuse taotlemise
ja taotluse menetlemise täpsem
kord”
lisa 2

PÕLLUMAJANDUSLIKU TEGEVUSEGA ALUSTAVA NOORE ETTEVÕTJA

TOETUSE AVALDUS
(JUHEND)
Käesolev juhend ei ole taotluse menetlemisel ja toetuse määramisel juriidiline
alusdokument. Selliseks alusdokumendiks on meetme määrus.
Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta sellele reale sümboli “X”.
ÜLDANDMED
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Taotleja ärinimi
Sellele reale märgitakse
juriidilise isiku, FIE
ärinimi või füüsilise isiku
ees- ja perekonnanimi.
Taotleja või tema
seadusjärgne esindaja
Sellele reale märgitakse
taotleja või tema
seadusjärgse esindaja
andmed
Äriregistri kood ja
registreerimise kuupäev
Sellele reale märgitakse
taotleja registrikood
Käibemaksukohustuslaseks
registreerimise number
Sellele reale märgitakse
taotleja
käibemaksukohustuslaseks
registreerimise number
Taotluse menetlemise
ajaks määratud kontaktisik
Siia märgitakse isik ja
tema kontaktandmed,

Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood

E

E

Eesnimi:
Perekonnanimi:
Postiaadress:
Telefon/faks:

A-osa

kellega on võimalik
kontakteerida täiendavate
selgituste saamiseks
Kavandatava
investeeringuobjekti asukoht
Nendele ridadele märkida
kavandatava
investeeringuobjekti asukoht
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e-post:
Amet:
Maakond
Linn/vald
Küla/alev/alevik

7 Füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik on omandanud

põllumajandusega tegeleva osaühingu kõik osad või füüsilisest isikust
ettevõtjale kuulunud põllumajandusettevõtte

Kui taotleja on omandanud eelnevalt vähemalt kaks
majandusaastat tegutsenud oma vanemale või vanavanemale
kuulunud põllumajandusega tegeleva osaühingu kogu osaluse
või vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtjale
kuulunud kogu põllumajandusettevõtte, siis märkida sellele reale
“JAH”. Kui taotleja ei ole omandatud eelpool nimetatud
põllumajandusettevõtet, siis märkida sellele reale “EI”
8 Omandatud ettevõtte nimi
Kui taotleja on omandanud eelnevalt vähemalt
kaks majandusaastat tegutsenud oma vanemale
või vanavanemale kuulunud põllumajandusega
tegeleva osaühingu kogu osaluse või vanemast
või vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtjale
kuulunud kogu põllumajandusettevõtte, märkida
omandatud ettevõtte nimi
Taotleja varasem põllumajandusliku ettevõtluse kogemus
Avalduse B-osas peab kajastuma FIE või osaühingu puhul kõikide osanike varasem
põllumajandusliku ettevõtluse kogemus
FIE või osaühingu puhul kõik osanikud alustavad esimest korda
põllumajandusliku ettevõtlusega (JAH/EI)
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Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav
füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust
osanikuga osaühing.
Kui taotleja vastab määruse seletuskirja §2 lõikes 3 toodud
selgituste kohaselt esimest korda alustajaks, vastab taotleja
„JAH“
FIE või osaühingu osanik on eelnevatel aastatel tegelenud
põllumajandusliku ettevõtlusega (FIEna või omanud osalust
põllumajandusega
tegelevas
äriühingus)
(JAH/EI)

Kui taotleja (osaühingu puhul osaühingu osanik) on FIEna
tegelenud põllumajanduslikku ettevõtlusega
või omanud
osalust põllumajandusega tegelevas äriühingus, tuleb lahtrisse

B-osa

märkida „JAH“. Kui taotleja ei ole tegelenud põllujanduslikku
ettevõtlusega, märkida lahtrisse „EI“

11

Taotleja taotluse esitamisele eelneva põllumajandusliku tegevuse
ülevaade (kahe või enama osanikuga osaühingu puhul osanike kaupa)
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Taotleja nimi (OÜ puhul
osaniku nimi)
FIE VÕI OÜ OSANIK OLI PÕLLUMAJANDUSLIKU MAJANDUSTEGEVUSEGA
TEGELEV FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA

12.1.

12.1.1

Ridasid 12.1 kuni 12.1.2 tuleb täita juhul kui taotleja (osaühingu puhul
osaühingu osanik) on eelnevalt FIE-na tegelenud põllumajanduslikku
ettevõtlusega
Äriregistrisse kandmise või Maksu- ja Tolliametis
registreerimise kuupäev

Märkida FIE-ks registreerimise kuupäev

Müügitulu kokku ja müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende
töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist majandusaastate kaupa taotluse
esitamisele eelnenud majandusaastatel alates ettevõtja äriregistrisse kandmise või
Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksu-ja tollikeskuses registreerimise kuupäevast
Aasta
Kogu
Müügitulu omatoodetud
Märkused
müügitulu
põllumajandussaaduste
(kroonides)
müügist või nende
12.1.2
töötlemisel saadud
põllumajandustoodete
müügist (kroonides)

FIE-l VÕI OÜ OSANIKUL ON OLNUD OSALUS PÕLLUMAJANDUSSAADUSI
TOOTVAS ÄRIÜHINGUS

12.2

12.2.1

12.2.2

Ridasid 12.2.1 kuni 12.3.2 tuleb täita juhul kui taotleja (osaühingu puhul
osaühingu osanik) on eelnevalt omanud osalust põllumajandussaadusi tootvas
äriühingus. Märkuse lahtrisse märkida äriühingu nimi
Osaluse omandamise kuupäev
Aasta (taotluse
esitamise aastale
eelnenud
majandusaastatel
alates taotleja
osaluse
omandamise
aastast)

Äriühingu
müügitulu
majandusaastate
kaupa
(kroonides)

Äriühingu müügitulu
omatoodetud
põllumajandussaaduste
müügist või nende
töötlemisel saadud
põllumajandustoodete
müügist (kroonides)

Osaniku
osaluse
%

Märkused

12.3
12.3.1

12.3.2

FIE-l VÕI OÜ OSANIKUL ON OLNUD OSALUS PÕLLUMAJANDUSSAADUSI
TOOTVAS ÄRIÜHINGUS (2)

Osaluse omandamise kuupäev
Aasta (taotluse
esitamise aastale
eelnenud
majandusaastatel
alates taotleja
osaluse
omandamise
aastast)

Äriühingu
müügitulu
majandusaastate
kaupa
(kroonides)

Äriühingu müügitulu
omatoodetud
põllumajandussaaduste
müügist või nende
töötlemisel saadud
põllumajandustoodete
müügist (kroonides)

Osaniku
osaluse
%

Märkused

Põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks kavandatavad tegevused

C-osa

Tegevuste kavandamisel tuleb arvestada, et põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks kavandatud investeeringute
rahaline maht (määrusega lubatud põhivara ost) kokku peab olema vähemalt 50% taotletava toetuse mahust. Investeeringutesse
kavandatud toetuse osa tuleb kanda ridadele 15.1 kuni 17.4. Muud kavandatud tegevused (nt. käibevara ost), mis on mõeldud
põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks, kanda ridadele 18.1 kuni 18.3. Vajadusel lisada saab tabelisse uusi ridu
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Taotleja põhitegevusala järgmiseks viieks aastaks alates toetuse
taotlemise aastast
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Tegevusvaldkond, kuhu
kavandatakse toetusega
investeerida
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Taimekasvatus-, puu- ja köögivilja saadused, kartul

15.1

Teraviljakasvatus

15.2

Õli- jt tehniliste kultuuride
kasvatamine

15.3

Heintaimede kasvatamine

15.4

Puu- ja köögiviljade ning
marjade kasvatamine

15.5

Kartul

15.6

Muu taimekasvatus

16

Investeeringuobjekti nimetus

Liha- ja piimatootmine ning muu loomakasvatus

Investeeringuobjekti
maksumus kroonides

Käibemaks

Taotletav
toetus

16.1

Piimatootmine

16.2

Lihaveisekasvatus

16.3

Seakasvatus

16.4

Lamba- ja kitsekasvatus

16.5

Kodulinnud

16.6

Muu loomakasvatus (sh
suguloomade kasvatus)
Muu põllumajandustootmine
Seenekasvatus
Mesindus

17
17.1
17.2
17.3

17.4
18
18.1
18.2
18.3
19
20

Aiandus, sh lillede ja
dekoratiivtaimede kasvatamine
Muu põllumajandustootmine
Muud kavandatud tegevused

Kavandatavate investeeringuobjektide maksumus KOKKU
KOKKU TAOTLEN
TOETUST SUMMAS:

EEK

TAOTLEJA KINNITUSED

Taotleja kinnitab ridadel 21 kuni 28 nimetatud tingimustele vastavust ning kohustuste võtmist
avalduse lõpus antava alllkirjaga
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Kavandan põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks vajalike
investeeringute rahaliseks mahuks kokku vähemalt 50% taotletava toetuse mahust.
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Viin äriplaanis kavandatud tegevused ellu taotluse esitamise aastale järgneva kahe
majandusaasta jooksul.
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Hiljemalt äriplaanis nimetatud tegevuste elluviimisele järgnenud majandusaastast alates igal
aastal moodustab omatoodetud põllumajandussaaduste müügist ja omatoodetud
põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügist kas koos või eraldi
saadud müügitulu kui pean “Raamatupidamise seaduse” kohaselt tekkepõhist
raamatupidamise arvestust, või taotleja Maksu- ja Tolliametile esitatud tulu deklareerimise
vormi E alusel arvutatud kogu müügitulust, kui pean “Raamatupidamise seaduse” kohaselt
kassapõhist raamatupidamise arvestust, vähemalt 50% kogu müügitulust.
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Taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks saan omatoodetud
põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist
tulu rohkem kui 37 552 krooni.
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Saan taotluse esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal omatoodetud
põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud
põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi vähemalt 80% taotletud toetuse
summast.
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Täidan toetuse saamiseks esitatud nõudeid ning säilitan ja kasutan toetuse abil soetatud
investeeringuobjekti sihipäraselt vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse
väljamaksmisest.
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Kui olen varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või olen saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele,
olen tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise
ajatamise korral olen tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtajal ja summas.

28

Ma ei ole taotluse rahuldamise ajaks tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18
kuu taotluse esitamise aastale eelnevatel aastatel või ei olnud aastane müügitulu omatoodetud
põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist
suurem kui 37 552 krooni ajal, kui olin füüsilisest isikust ettevõtja või omasin äriühingus
osalust, millega sain otseselt või kaudselt mõjutada selle äriühingu tegevust.

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik toetuse taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks
esitatavatele nõuetele. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.
Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal olema majanduslikult jätkusuutlik ning vastama toetuse seire ja
hindamisega seotud järelepärimistele ja küsitluslehtedele. Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed
põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning kasutada neid toetuse määramisel ja maksmisel.

(allkiri)

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)

(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)
Taotluse allkirjastab real 2 märgitud isik (taotleja seadusjärgse esindusõigusega isik) või taotlust
esitama volitatud isik.

NB! Kui allkirjastajaks on volitatud isik, tuleb taotlusega koos esitada kindlasti ka volitus.
(vastuvõtja allkiri)

