Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määruse nr 20
“Maapiirkonnas
majandustegevuse
mitmekesistamise
investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja
taotluse menetlemise täpsem kord”
lisa 7
(põllumajandusministri 12. novembri 2008. a määruse nr 108
sõnastuses)
(RTL 2008, 92, 1286 – jõust. 21.11.2008)

JUHEND KOOS NÄITEGA
Näitlik taotleja: põllumajandustootja, kes mitmekesistab oma ettevõtlust turismi valdkonnas (FIE ja
käibemaksukohustuslane)
Käesolev juhend ei ole taotluse menetlemisel ja toetuse määramisel juriidiline alusdokument. Toetuse
menetlemisel ja määramisel on alusdokumendiks meetme rakendusmäärus.

MAAPIIRKONNAS MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMISE
INVESTEERINGUTOETUSE AVALDUS SUURPROJEKTI KOHTA TOETUSE
TAOTLEMISE KORRAL
Avaldus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis kriipsutatakse selle rea
vastuse lahter horisontaalse joonega läbi. Valikvastuste korral märgitakse vastavasse ruutu sümbol
“X”. Kinnituste puhul avalduse D-osas vastatakse ’JAH’, kui see kinnitus taotleja kohta kehtib ja ’X’
või ’-’, kui ei kehti.
ÜLDANDMED

A-osa

Taotleja ärinimi
1.

Märgitakse
äriregistris
registreeritud
taotleja täpne
ärinimi.

FIE LEPA TRIINU

Taotleja või tema seadusjärgse Eesnimi
esindaja ees- ja perekonnanimi LEPA

2.

3.

Perekonnanimi

TRIINU

Märgitakse füüsilisest isikust
ettevõtja (edaspidi FIE) andmed
või
äriühingu
puhul
tema
seadusjärgse esindaja andmed.
Taotluse allkirjastab real 2
märgitud isik või taotlust esitama
volitatud isik vastava volikirja
alusel.

Taotleja või tema seadusjärgse
esindaja isikukood
Märgitakse real 2 näidatud isiku
isikukood.

4

5

7

2

0

0

9

5

0

1
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3

3

1

7

7

7

7

Äriregistri kood
4.

5.

Märgitakse taotleja äriregistrikood.
Äriregistri koodi omavad nii FIE-d
kui ka äriühingud.

Äriregistrisse kandmise kuupäev

pp

kk

aaaa

Märgitakse taotleja äriregistrisse
kandmise ( esmakande) kuupäev.

20

09

2003

1

2

Käibemaksukohustuslaseks
registreerimise number
6.

Märgitakse real 1 näidatud
taotleja
käibemaksukohustuslaseks
registreerimise
number juhul, kui see on olemas
(st kui taotleja on kantud
käibemaksukohustuslaste
registrisse)

Maksukohustuslaste
registrisse kandmise
kuupäev
7

E

E

6

7

pp

kk

aaaa

-

-

-

5

4

5

7

Selle rea lahtreid ei täideta, sest
nii FIE-del kui ka äriühingutel
peab olema äriregistris
registreeringu kood, mis
näidatakse real 5

Mittepõllumajandusliku
ettevõtlusega
turismiga) alustav põllumajandustootja

8.1

5

-

(sh

Ridadel 8.1–8.3 märgitakse sobiva vastusevariandi
korral vastavasse ruutu sümbol “X”. Sobivaks
vastusevariandiks saab olla ainult üks punktides 8.1–8.3
loetletud
tegevustest.
Korrektne
on
nende
vastusevariantide puhul, mis ei ole antud taotleja puhul
kohased, teha märge ’X’ vastavatesse EI- lahtritesse.
JAH märgib selles punktis põllumajandustootja, kes
mitmekesistab oma tegevust mittepõllumajandusliku
tegevuse (sh ka turismialase tegevuse) suunas.

JAH

EI

Mikroettevõtja, kes mitmekesistab või laiendab
oma tegevust, v.a turismi tegevusvaldkonnas
8.2

JAH märgib selles punktis mittepõllumajandusliku
ettevõtlusega tegelev muu mikroettevõtja, kes arendab
või mitmekesistab oma tegevust mittepõllumajandusliku
tegevuse suunas, va turismi valdkonna suunas (selle
kajastamiseks on punkt 8.3.)

JAH

EI

JAH

EI

Mikroettevõtja, kes mitmekesistab või laiendab
oma tegevust turismi tegevusvaldkonnas
8.3

9.

9.1

9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11.

7

JAH märgib selles punktis mittepõllumajandusliku
ettevõtlusega tegelev muu mikroettevõtja, kes arendab
või mitmekesistab oma tegevust turismi valdkonna
suunas

Taotleja pangarekvisiidid:
Arvelduskonto number
Märgitakse arvelduskonto number, millele soovitakse
väljamakstava toetusraha kandmist ning millelt
tasutakse
kavandatava
investeeringu
eest.
Arvelduskonto number peab olema kantud PRIA
kliendiregistri andmebaasi.
Read 9.1–9.3. jäetakse täitmata, kui investeering
tehakse kapitalirendi korras.

Arvelduskonto omaniku nimi
Märgitakse arvelduskonto omaniku nimi
Arvelduskonto viitenumber
Seda lahtrit ei täideta
Taotleja postiaadress ja kontaktandmed:
Ridadel 10.1-10.5 märgitakse vastavad taotleja andmed
Maakond
Vald/linn
Küla/alev/alevik
Tänav, maja ja postiindeks
Telefon, faks, e-post
Kavandatava investeeringuobjekti asukoht:

11256464646464

LEPA TRIINU
------------------------------

LÄÄNEMAA
VIGALA VALD
SOSSI KÜLA
LILLE TN 5, 15644
56 1211111, lepa.triin@xm.ee

7

Ridadele 11.1–11.5 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti asukoht, mis peab ühtima taotluse esitamise
piirkonnaga.
Ridadel 11.4 ja 11.5 tehakse märge ’X’ sobiva vastusevariande kõrval olevasse ruutu. Kui kavandatava
investeeringu asukoht on saarel, siis märgitakse kindlasti ka selle saare nimi, kus kavandatav investeeringuobjekt
asuma hakkab.

11.1
11.2
11.3
11.4

11.5

Maakond
LÄÄNEMAA
Vald/linn
VIGALA VALD
Küla/alev/alevik
SOSSI KÜLA
Paiknemine suursaarel
Suursaared on: Saaremaa, Hiiumaa ja
JAH
(saare nimi)
EI
Muhu
Paiknemine püsiasustusega väikesaarel
Püsiasustusega väikesaared on Abruka,
Ruhnu, Vilsandi, Kessulaid, Kõinastu,
JAH
(saare nimi)
EI
Kihnu, Manija, Osmussaar, Vormsi,
Piirissaar, Prangli
Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed:

12.

Read 12.1–12.4 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kes ei ole real 2
märgitud isik. Kui sellist isikut määratud ei ole, tuleb nimetatud ridadele tõmmata kriipsud.

12.1
12.2
12.3
12.4

Eesnimi
Postiaadress
Telefon, faks, e-post
Amet

Perekonnanimi

13. Tegevuse nimetus
Märgitakse lühidalt ja võimalikult
täpselt kavandatava tegevuse ja
sellega kaasneva investeeringu
objekti nimetus.

MULTIFUNKTSIONAALSE MAJUTUSHOONE EHITAMINE

13.1 Bioenergia-alane investeering
Märgitakse, kas kavandatav investeeringuobjekt on bioenergia-alane investeering, tehes
märke ’X’ vastava vastuse ruutu.

14. Tegevusvaldkond (EMTAK 2008
koodi järgi), millega investeeringuobjekt
on seotud ja millesse suunatud.

JAH

EI

I 55101 – HOTELL

Märgitakse
EMTAKi
2008
alusel
tegevusvaldkond, mille alla investeeringuobjekt
kuulub. Toetust ei saa taotleda, kui
investeeringuobjekt on seotud määruse § 3
lõigetes 2 ja 3 toodud tegevusvaldkondadega.
EMTAK 2008 koodid on kättesaadavad
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel
aadressil:
http://www.rik.ee/e-ariregister/emtak
EMTAKi 2008 tegevusala määramisel on
oluline jõuda EMTAKi neljanda tasemeni,
mille alusel saab juba valikut teha. Paljudel
juhtudel on EMTAKi neljanda taseme
tegevusala väga üldine, mistõttu on loodud
juurde lisatase, s.o EMTAKi viies tase – Eesti
rahvuslik tase. Viies tase on ühtlasi aluseks
korrektse tegevusalakoodi lõplikuks valikuks.
Näiteks kui investeeringuobjektiga seotud
tegevusvaldkonnaks on nahkrõivaste tootmine,
siis tuleb märkida C 14111.

15. Tegevuse, investeeringuobjekti elluviimise asukoht
Ridadel 15.1-15.3 märgitakse ära vastav piirkond, kus kavandatav tegevus ellu viiakse. Nimetatud piirkonnaks on vald või
väikelinn, mis on näidatud real 11.2 ning eristamine toimub selle alusel, mis maakonnas see asub ja kas ta piirneb või ei piirne
maakonnakeskusega. Märgitakse ’X’ sobiva rea JAH ruudus, teiste ridade puhul EI ruudus.

Tulenevalt määrusest on maakonnakeskuseks asutusüksus (linn, vald, vallasisene linn), kus paikneb

maavalitsus.
Maavalitsuste paiknemisest saab ülevaate veebilehelt (http://www.eesti.ee/est/riik/asutused/maavalitsused/).
Kui investeering tehakse real 15.1 märgitud piirkonnas, siis antakse toetust kuni 30% toetatava tegevuse
investeeringuobjekti maksumusest. Kui investeering tehakse real 15.2 märgitud piirkonnas, siis antakse toetust kuni
40% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest. Kui investeering tehakse real 15.3 märgitud piirkonnas,
siis antakse toetust kuni 50% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest.
Tegevuse elluviimise koht asub Harju
15.1 maakonna vallas või väikelinnas, mis ei
JAH
EI
piirne Tallinnaga
Tegevuse elluviimise koht asub vallas või
väikelinnas,
mis
piirneb
15.2
JAH
EI
maakonnakeskusega ega ei asu Harju
maakonnas
Tegevuse elluviimise koht asub vallas või
väikelinnas,
mis
ei
piirne
15.3
JAH
EI
maakonnakeskusega ega asu Harju
maakonnas

TOETATAVAD TEGEVUSED

B-osa

Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla
väljastatud varem, kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.
Veerus “Taotletava toetuse suurus” arvutatakse taotletava toetuse suurus tegevuse käibemaksuta maksumuse summast, kui
taotleja on käibemaksukohustuslane, ja tegevuse käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.
Taotletava toetuse suurus märgitakse täiskroonides.

16. Investeeringuobjektid, mille kohta taotletakse toetust

Toetatavad tegevused

16.1

16.2

16.3
16.4

Investeeringuobjekti
maksumus
kroonides sendi
täpsusega ilma
käibemaksuta

Käibemaks
sendi
täpsusega

Toetuse
protsent

Taotletava
toetuse
suurus

-----------------

---------

----------

---------

-------------------

-------------

---------

----------

----------

---------------------

------------

---------

---------

-----------

---------------------

---------------

---------

--------

---------

Investeeringuobjekti
täpne nimetus

Uue hoone püstitamine -----------------------Olemasoleva hoone või
hoone osa ehitamine
Kavandatava ehitamise
või hoone parendamise
(p 16.3) osaks võib olla
ka tee ja parkla ehitamine
kui see tee ja parkla on
eratee “Teeseaduse” § 52
tähenduses
ja
on
ehitusprojekti
alusel
juurdepääsuks
kavandatavale ehitisele,
mille
ehitamise
ja
parendamise
kohta
taotletakse toetust selle
määruse alusel, ning kui
nimetatud tee ja parkla
ehitamise kulude osakaal
ehitise
ehitamise
ja
parendamise abikõlblikus
maksumuses ei ületa 30%.

Hoone või hoone osa
parendamine
Vt p. 16.2 kommentaari
Uue rajatise ehitamine

16.5

Olemasoleva
ehitamine

rajatise

-------------

--------------

----------

---------

------------

MULTIFUNKTSIONAALSE
MAJUTUSHOONE
EHITAMINE

3 000 000,00

600 000,00

50

1500 000.00

MAJUTUSHOONENI
VIIVA TEE JA
PARKLA
EHITAMINE

600 000,00

120 000,00

50

300 000,00

LOETLEDA
ASJAEDE OST

500 000,00

100 000,00

50

250 000,00

Majutusteenuse
osutamiseks
uue
voodikoha rajamine
Uue
voodikoha
rajamisena
käsitatakse
hoone
püstitamist,
laiendamist
või
rekonstrueerimist
“Ehitusseaduses”
sätestatud
nõuete
kohaselt.
Kavandatava ehitamise
või hoone parendamise
(p.16.7) osaks võib olla
tee ja parkla ehitamine
kui see tee ja parkla on
eratee “Teeseaduse” § 52
tähenduses
ja
on
ehitusprojekti
alusel
juurdepääsuks
kavandatavale ehitisele,
mille
ehitamise
ja
parendamise
kohta
taotletakse toetust selle
määruse alusel, ning kui
nimetatud tee ja parkla
ehitamise kulude osakaal
ehitise
ehitamise
ja
parendamise abikõlblikus
maksumuses ei ületa 30%.

16.6

Toetatavaks tegevuseks
on ka majutusteenuse
osutamiseks
uue
majutusruumi sisustamine
vajaliku
materiaalse
põhivaraga.

Majutusteenuse
osutamiseks
olemasoleva voodikoha
parendamine
16.7

Toetatavateks tegevusteks
on määruse kohaselt
majutusteenuse
osutamiseks
uue
voodikoha rajamine (vt p
16.6)
ning
hoone
parendamine

Masina
ja seadme
ostmine
ja
.............
paigaldamine
(LOETLEDA)
16.8
Suurprojektide korral ASJADE OST
ei ole lubatud traktorite
ostmine.
Kavandatavate
investeeringuobjektide
16.9
maksumus kokku (read 16.1–16.8)
16.10 sh kapitalirendi korras ostetav
17. Ettevalmistavad tööd investeeringu osana

650 000,00

130 000,00

50

325 000

4 750 000,00

950 000,00

50

2 375 000

650 000,00

130 000,00

50

325 000

Kuna ettevalmistavad tööd ei ole suurprojektide puhul lubatud, siis ridasid 17.1-17.4 ei täideta

17.1

17.2

Kavandatava
investeeringuobjekti
ga seotud
projekteerimistöö
maksumus
Kavandatava
investeeringuobjekti
projekteerimiseks
vajaliku
ehitusgeoloogilise ja
ehitusgeodeetilise
töö maksumus

------------------------

------------------- -------------

----------

-------------

------------------------

------------------- -------------

----------

-------------

----------------

--------------

----------

-------------

--------------------

--------------

-----------

--------------

100 000,00

20 000,00

50

50 000

500 000,00

100 000,00

50

250 000

Ettevalmistavate tööde maksumus kokku (read
17.1-17.2)
17.4
Ettevalmistavate tööde maksumus, mille
kohta taotletakse toetust ning mis ei ületa: 1)
12% ridadel 16.9 ja 21.1 märgitud
investeeringuobjektide ja sümboolika
maksumuste summat; 2) real 17.3 märgitud
summat
18. Turundustegevus investeeringu osana
Infokandja
ja
NIMETADA
18.1 jaotusmaterjali
TÄPSEMALT
koostamine
17.3

18.2

Veebilehe loomine

MAJUTUSKESKUSE
VEEBILEHE
LOOMINE

18.3

18.4

Riigisisesel
messil
esmakordne osalemine

-------------------------

Turundustegevuse maksumus kokku (read
18.1–18.3)

-----------------------

---------------

------------

----------

600 000,00
(Näite puhul on
abikõlblikkuse
piirmäär 588 000
krooni)

120 000,00

50

300 000

588 000,00

117 600

50

294 000

(Näite puhul on
abikõlblikkuse
piirmäär 147 000
krooni)

50 000,00

50

50 000

100 000,00

50 000,00

50

50 000

Turundustegevuse maksumus, mille kohta
taotletakse toetust ning mis ei ületa: 1) 12%
ridadel
16.9
ja
21.1
märgitud
investeeringuobjektide
ja
sümboolika
maksumuste summat; 2) real 18.4 märgitud
summat
18.5

Kui reale 18.4 märgitud turundustegevuse maksumus
ületab 12% ridadel 16.9 ja 21.1 märgitud
investeeringuobjektide ja sümboolika maksumuse
summat, siis märgitakse reale 18.5 abikõlbliku
turundustegevuse maksumus, mis arvutatakse
valemiga: 0,12 x (rida 16,9 + rida 21.1).
Abikõlblikkuse
piirmäär
näite
puhul
(4 750 000+150 000)*12% = 588 000 krooni

on:

19. Omanikujärelevalve tegemine
100 000,00
19.1

Omanikujärelevalve
Sellise
omanikujärelevalve
tegemise
maksumus, mille kohta taotletakse toetust
ning mis ei ületa: 1) 3% ridadel 16.9 ja 21.1
märgitud
investeeringuobjektide
ja
sümboolika summat; 2) real 19.1 märgitud
summat

19.2

Kui reale 19.1 märgitud omanikujärelevalve
maksumus ületab 3% ridadel 16.9 ja 21.1 märgitud
investeeringuobjektide ja sümboolika maksumuse
summat, siis reale 19.2 märgitakse abikõlblik
omanikujärelevalve maksumus, mis arvutatakse
valemiga: 0,03 x (rida 16.9 + rida 21.1).
Abikõlblikkuse
piirmäär
näite
puhul
(4 750 000+150 000)*3% = 147 000 krooni

on:

20. Investeeringuobjekti esemega seotud litsentsi ostmise, patendi või kasuliku mudeli kaitsmisega seotud tasud ja
lõivud
20.1

Real 20 nimetatud
tegevuste maksumus

---------------------

----------------

21. Investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika maksumus
Investeeringuobjekti
tähistamiseks vajaliku
150 000,00
21.1
SÜBOOLIKA OST
sümboolika
maksumus
22. Toetatavate tegevuste maksumus
Investeeringuobjekti maksumus KOKKU
5 600 000,00
22.1
(read 16.9, 17.3, 18.4, 19.1, 20.1, 21.1)

-------------

-----------

------------

30 000,00

50

75 000

1 120 000,00

50

2 800 000

22.2

Investeeringuobjekti
abikõlbliku
maksumus KOKKU
(read 16.9, 17.4, 18.5, 19.2, 20.1, 21.1)
Investeeringuobjekti
abikõlbliku
maksumus KOKKU

kulu
5 588 000,00

1 117 600,00

50

2 794 000

--------------------

---------------

------------

----------

kulu

Kui rea 22.2 veergu “Taotletava toetuse suurus”
märgitud taotletav toetus ületab maksimaalse
lubatava toetuse summa, siis märgitakse rea 22.2.1
22.2.1 veergu “Taotletava toetuse suurus” taotletavaks
toetuse summaks summa, mis vastab määruses
sätestatud määradele.
Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral on ühe
taotleja kohta toetuse minimaalne suurus 1 564 661
krooni ning toetuse maksimaalne suurus 4 693 980
krooni.

KOKKU TAOTLEN TOETUST JÄRGMISES SUMMAS:

2 794 000

EEK

INVESTEERINGU TEGEMISE AEG, KAPITALIRENT JA MÜÜGITULU
Alguskuupäev (pp.kk.aaaa)

23.

24.

25.

25.1

25.2

Kavandatava investeeringu tegemise aeg
01.02.2011
Märgitakse kavandatava investeeringu tegemise
alguskuupäev
ja
lõppkuupäev.
Kavandatava
investeeringu tegemist ei või alustada varem ja
investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või
olla väljastatud varem, kui taotluse esitamise päevale
järgneval päeval. Investeering peab olema tehtud
kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse
rahuldamise otsuse tegemisest.
Kapitalirendile andja
Märgitakse kapitalirendile
andja ärinimi juhul, kui
taotleja
kavandatav
investeeringuobjekt
Pank Aa ja Oo AS
ostetakse
kapitalirendi Pank Cc ja Kk AS
korras. Kui kapitalirendile
andjaid on mitu, märgitakse
kõikide
kapitalirendile
andjate ärinimed.
Eelmise majandusaasta kogu müügitulu, sh
Müügitulu hulka ei kuulu muud äritulud. Müügitulu summa näidatakse
ilma käibemaksuta, kui taotleja on käibemaksukohustuslane.
omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või omatoodetud
põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete
müügitulu kokku
Märgitakse müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist
ja/või nende saaduste töötlemisest saadud toodete müügist, mis sisaldub
real 25 näidatud müügitulu summas.
omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või omatoodetud
põllumajandussaaduste töötlemisest saadud müügitulu osakaal kogu
müügitulust
Märgitakse omatoodetud põllumajandussaaduste ja/või nende
töötlemisest saadud müügitulu osatähtsus kogu müügitulust. Arvutamise
valem: (omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja/või nende
töötlemisest saadud müügitulu kokku (rida 25.1) / kogu müügitulu (rida
25)) x 100.

C-osa

Lõppkuupäev (pp.kk.aaaa)

01.05.2012

1 000 000

EEK

800 000

EEK

80

%

25.3

25.4

25.5

25.6

Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud toodete või
mittepuiduliste metsasaaduste ja nimetatud toodete või saadustega
seotud toodete töötlemisest saadud müügitulu kokku
Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud toodete või
mittepuiduliste metsasaaduste ja nimetatud toodete või saadustega
seotud toodete töötlemisest saadud müügitulu osakaal kogu müügitulust
Osakaal kogu müügitulust arvutatakse valemiga: ( rida 25 summa / rida
25.3 summa) x 100.
metsandussaaduste töötlemisest või metsa majandamisest saadud
müügitulu kokku
metsandussaaduste töötlemisest või metsa majandamisest saadud
müügitulu osakaal kogu müügitulust
Tegevuse müügitulu osakaal kogu müügitulust arvutatakse järgmise
valemiga: (tegevuse müügitulu/kogu müügitulu) x 100.

---------
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---------

%
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--------

%

TAOTLEJA KINNITUSED

D-osa

Taotleja märgib ridadele 26–38 reale “JAH”, millega kinnitab toodud väitega nõustumist. Kui real toodud väide/kinnitus
taotleja antud taotleja kohta ei kehti, tehakse vastava kinnituse lahtrisse märge ’X’

26.
27.

28.
28.1
28.2
28.3
28.4
29.
30.
30.1
30.2
30.3
30.4
31.
32.

33.

34.
35.

Kinnitan nõusolekut kanda kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja
arvelduskontole
Kinnitus antakse juhul, kui investeering kavandatakse teha liisingu abil
Kinnitan, et kavandatavate investeeringuobjektide maksumuse hulka on arvestatud
vaid määruse §-s 5 nimetatud toetatavate tegevuste abikõlblikud kulud
Kinnitan, et:

JAH
JAH

Taotleja valib ridadelt 28.1–28.4 sobiva(d) variandi(d) ja märgib asjakohasele reale “JAH”,
sõltuvalt sellest, mis toimub investeeringu tulemusena. Oluline on see, et taotleja ei jätaks
punkti 28 täiesti täitmata.

tegemist on ettevõtte laiendamisega
olemasoleva ettevõtte toodangu mitmekesistamisega
uue toote lisamisega
tootmisprotsessi põhjaliku muutmisega
Kinnitan, et loon toetuse abil uue töökoha
Kinnitan, et investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta lõpuks:
Ridadel 30.1-30.4 antavad kinnitused põhinevad tulevikku suunatud prognoosidel
on ettevõtte kolme aasta müügitulu suurenenud kokku vähemalt 20% taotletud toetuse
summast tegevusvaldkonnas, mille kohta toetust saadi
on ettevõtte investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta
majandustegevus kasumis
ei ole ettevõtte võlakordaja investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta
majandustegevuse põhjal suurem kui 0,7
on ettevõtte maksevõime näitaja investeeringu tegemisele järgneva kolmanda
majandusaasta majandustegevuse põhjal suurem kui 1
Kinnitan, et taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär ei oma osalust
üksteise äriühingus ega kuulu üksteise juhatusse või nõukokku
Kinnitan, et kavandatava investeeringu tegemist ei alustata varem ja investeeringu
tegemist tõendavad dokumendid ei ole väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale
järgneval päeval
Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni PRIA poolt viimase toetusosa
väljamaksmiseni teavitan viivitamata PRIAt kirjalikult käibemaksukohustuslaseks
registreerimisest “Käibemaksuseaduse” § 20 lõike 3 või 4 alusel
Selle kinnituse annavad taotlejad, kes toetuse taotlemise hetkel ei ole
käibemaksukohustuslased, märkides siia ’JAH’. Taotlejad, kes on taotlemise ajal
käibemaksukohustuslased, märgivad siia kas ’-’ või ’X’
Kinnitan, et teen investeeringu maapiirkonnas
Määruse kohaselt peab investeering olema ellu viidud maapiirkonnas
Kinnitan, et ei ole saanud toetust, mis on kuulunud tagasi maksmisele või tulnud tagasi
maksta

JAH
JAH
JAH

JAH
JAH
JAH
JAH
JAH
JAH

-

JAH
JAH

36.

37.

38.

Märgitakse ’JAH’, kui taotlejalt ei ole toetusi tagasi nõutud. Kui aga taotlejal on
tulnud toetust tagasi maksta, siis tuleb siia märkida ’-’ või ’X’ ja täita rida 36
Kinnitan, et kui olen varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa
Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud
tagasimaksmisele, olen tagasimaksmisele kuulunud summa tähtaja jooksul tagasi
maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral olen tagasimaksed tasunud
ettenähtud tähtaja jooksul ja summas
Märgitakse ’JAH’, kui taotlejalt on toetust tagasi nõutud ja see on tasutud või on
tasumine ajatatud ning tagasimaksed sooritatud ajakava kohaselt. Kui taotlejalt ei ole
toetusi tagasi nõutud, tuleb ’JAH’ märkida reale 35 ning siia märkida ’-’ või ’X’
Kinnitan, et ei ole kavandatava investeeringu kohta saanud ega taotle toetust teises
maakonnas
Kinnitan, et ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta või
investeeringuobjektiga seotud turu-uuringu, turundustegevuse, omanikujärelevalve ja
litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmise kohta toetust riigieelarvelistest või
muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi

VAJALIKUD LISAANDMED

-

JAH

JAH

E-osa

ANDMED VIIMASE KOLME AASTA JOOKSUL SAADUD AVALIKU SEKTORI TOETUSTE KOHTA
Taotleja märgib ridadele 39–42 andmed viimase kolme aasta jooksul saadud avaliku sektori toetuste kohta, sh need
taotlused, mis on esitatud, ent mille kohta ei ole veel rahuldamise otsust tehtud. Vajaduse korral saab lisada uusi ridu.
Toetuse andja nimi ja selle programmi
39.
----------------------------------------------------------------------nimetus, mille raames toetust taotleti
40.
41.

42.

Projekti/investeeringu nimetus

-----------------------------------------------------------------------

Toetuse summa (taotletava toetuse
summa, juhul kui taotluse rahuldamise ---------------------------------------------------------------------otsust ei ole tehtud)
Taotluse rahuldamise otsuse tegemise
kuupäev (taotluse esitamise kuupäev,
---------------------------------------------------------------------juhul kui taotluse rahuldamise otsust
ei ole tehtud)

TAOTLEJA ANDMED ETTEVÕTTE SUURUSE KOHTA

43.
43.1
43.2

44.

44.1
44.2

Käesolevaga kinnitan, et olen:
Taotleja määratlemisel mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjaks juhindutakse komisjoni määruse
(EÜ) nr 800/2008 lisas 1 nimetatud mikroettevõtte, väikeste või keskmise suurusega ettevõtete määratlusest.
Sobiva vastusevariandi korral märkida vastavasse ruutu “X”.
mikroettevõtja
väikese või keskmise suurusega ettevõtja
Kinnitan, et 25% või enam ettevõtja hääleõigusest ning osa- või aktsiakapitalist ei kuulu riigile,
kohalikule omavalitsusüksusele või muule avalik-õiguslikule juriidilisele isikule:
Kui taotleja, kelle osa- või aktsiakapitalis kuulub 25% või enam riigile, kohalikule omavalitsusüksusele või
muule avalik-õigusliku juriidilisele isikule, või taotleja, kelle suhtes on riigil, kohalikul omavalitsusüksusel või
muul avalik-õiguslikul juriidilisel isikul hääleõigus 25% või enam, siis ei loeta teda komisjoni määruse (EÜ) nr
800/2008 lisa 1 tähenduses mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjaks.
Sobiva vastusevariandi korral märkida vastavasse ruutu “X”.
JAH
EI

45.

Taotleja tüüp:
Märgitakse esmalt kolmest põhitüübist taotlejale vastav tüüp, tehes vastavasse ruutu ’X’ ja selle tüübi
alajaotuses taotleja kohta käivate väidete ees olevates ruutudes samuti ’X’.

autonoomne ettevõtja

taotleja osalus teise äriühingu osa- või aktsiakapitalis on väiksem kui 25% või
taotleja hääleõigus teises äriühingus on väiksem kui 25%;
taotleja, kelle osa- või aktsiakapitalis on riigi, kohaliku omavalitsusüksuse või muu
avalik-õigusliku juriidilise isiku või teise ettevõtja osalus koos või eraldi väiksem kui
25%, või taotleja, kelle suhtes ei oma riik, kohalik omavalitsusüksus või avalikõiguslik juriidiline isik või teine ettevõtja suuremat hääleõigust kui 25%;
taotleja ei koosta konsolideeritud aastaaruandeid ja teda ei arvestata konsolideeritud
aastaaruandeid koostava ettevõtja aruannetes ning ta ei ole seega seotud ettevõtja
Märgitakse ’X’ taotleja kohta käiva väite ees olevasse ruutu

partnerettevõtja

taotleja osalus teise äriühingu osa- või aktsiakapitalis on 25–50% või taotleja
hääleõigus teises äriühingus on 25–50%;
taotleja, kelle osa- või aktsiakapitalis on teise ettevõtja osalus 25–50%, või taotleja,
kelle suhtes on teisel ettevõtjal hääleõigus 25–50%;
taotleja ei koosta teist ettevõtjat hõlmavaid konsolideeritud aastaaruandeid ning teda
ennast ei hõlma teise ettevõtja või sellega seotud ettevõtjate koostatud konsolideeritud
aastaaruanded
seotud ettevõtja
taotleja osalus teise äriühingu osa- või aktsiakapitalis on üle 50% või taotleja
hääleõigus teises äriühingus on üle 50%;
taotleja, kelle osa- või aktsiakapitalis on teise ettevõtja osalus üle 50%, või taotleja,
kelle suhtes on teisel ettevõtjal hääleõigus üle 50%;
taotleja koostab teist ettevõtjat hõlmavaid konsolideeritud aastaaruandeid ning teda
ennast hõlmavad teise ettevõtja või sellega seotud ettevõtja koostatud konsolideeritud
aastaaruanded
Taotleja kategooria (mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja) määramiseks kasutatud andmed
Taotleja kategooria määratlemine on kirjeldatud komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 lisa 1artiklis 2
Nimetatud määruse terviktekst on interneti aadressil:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:ET:PDF

46.

46.1

46.2

Artikkel 2
Töötajate arv ja rahalised künnised, mis määravad kindlaks ettevõtte kategooria
1. Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) kategooriasse kuuluvad ettevõtted, millel on
vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43
miljonit eurot.
2. VKEde kategoorias loetakse väikesteks need ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 50 inimesele ja mille
aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.
3. VKEde kategoorias loetakse mikroettevõteteks need ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja
mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.
Kui taotleja on oma kategooria määratlenud, tuleb edasi selgitada vastavalt real 45 näidatud ettevõtja tüübile
vajalike näitajate suurused. Juhised selleks on antud eelnimetatud Komisjoni määruse lisa 1 artiklis 6 ning
sellest artiklist tuleneb et: kui taotleja on autonoomne ettevõtja, esitab ta ainult oma ettevõtte töötajate arvu ja
käibe suuruse ja/või bilansi mahu (edaspidi majandusnäitajad); kui taotleja on partnerettevõtja, liidab ta oma
andmetele andmed partnerettevõtjate töötajate arvu ja vastavad majandusnäitajad võrdeliselt kapitaliosaluse
või hääleõigusele; kui taotleja on seotud ettevõtja, liidab ta oma andmetele 100% ulatuses seotud ettevõtjate
töötajate arvu andmed ja vastavad majandusnäitajad.
Vaatlusperiood:
Andmed
esitatakse
viimase
kinnitatud
majandusaasta andmete alusel ja peavad olema
arvutatud majandusaasta põhiselt.
Töötajate arv (ATÜ):
Komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 lisa 1
artikli 5 kohaselt on töötajate arv aasta tööühikute
arv (ATÜ), st kogu vaatlusaluse võrdlusaasta
jooksul asjaomases ettevõttes või selle heaks

Alguskuupäev (pp.kk.aaaa)

Lõppkuupäev (pp.kk.aaaa)

01.01.2009

31.12.2009

5,0

täistööajaga töötanud isikute arv. Nende inimeste
töö, kes ei ole töötanud terve aasta – osalise
tööajaga inimeste töö, olenemata kestusest, ja
hooajatöötajate töö –, võetakse arvesse ATÜ
murdosadena: aasta töötunnid jagatakse ühe
töötaja normtundidega aastas. Märkida ühe
komakohaga. Ühe töötaja normtöötundide
arvestamise aluseks on vastava aasta kalendaarse
tööajafondi arvestus, kus määratakse kindlaks
vastava aasta normtöötundide arv. Kalendaarse
tööajafondi arvestuse kohaselt on: 1) 2010. aasta
normtöötundide arv 2020 2) 2009. aasta
normtöötundide arv 2004; 3) 2008. aasta
normtöötundide arv 2018; 4) 2007. aasta
normtöötundide arv 2023.
Müügikäive, tuhat krooni:
Ettevõtja võib valida, kas ta võtab enda
määratlemisel
aluseks müügikäibe või
bilansimahu (rida 46.3.2). Sobiva vastusevariandi
46.3.1 korral märgitakse vastavasse ruutu sümbol “X”.
Ettevõtja valib seega ridadest 46.3.1 ja 46.3.2
vähemalt ühe, mille puhul finantsandmed vastavad
väikese ja keskmise suurusega ettevõtte lubatud
majandusandmetele
46.3.2

Bilansimaht, tuhat krooni:

1 000 krooni

-------------------------------------------------------
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47.

48.

Ettevõtja kavandatav tegevus:
Täidavad kõik taotlejad. Sobiva vastusevariandi puhul märgitakse vastavasse ruutu “X”.
turism
käsitööndus
jaemüük
taastuvenergia tootmine

muu

Kavandatav investeering turismi tegevusvaldkonnas ja investeeringu maksumus:
Read 48–51 täidab taotleja, kelle kavandatav tegevus on suunatud turismi valdkonda. Sobiva vastusevariandi
puhul märgitakse vastavasse ruutu “X”.
KOGUMAKSUMUS
Märgitakse
valitud
investeeringuobjekti
kogumaksumus

väikesemahuline infrastruktuur (infopunkt, turismiasukoha
teeviit)

ABIKÕLBLIKU KULU
MAKSUMUS
Märgitakse
valitud
investeeringuobjekti
maksumuse abikõlbliku kulu
maksumus

KOGUMAKSUMUS
Märgitakse
valitud
investeeringuobjekti
kogumaksumus

puhke- ja majutusega seotud infrastruktuur

ABIKÕLBLIKU KULU
MAKSUMUS
Märgitakse
valitud
investeeringuobjekti
maksumuse abikõlbliku kulu
maksumus

KOGUMAKSUMUS
maaturismi arendus ja turundus

Märgitakse
valitud
investeeringuobjekti
kogumaksumus

5 600 000

ABIKÕLBLIKU KULU
MAKSUMUS
Märgitakse
valitud
investeeringuobjekti
maksumuse abikõlbliku kulu
maksumus

5 588 000

Kavandatav investeering turismi tegevusvaldkonnas on:
Märgitakse ’X’ sobivasse lahtrisse
uus turismitegevus

49.

olemasoleva turismitegevuse arendamine
50.

Turistide/külastajate arv aastas:

50.1

ööbimisega külastused enne taotlemist

TURISTIDE ARV

0
TURISTIDE ARV

50.2

päevakülastajad enne taotlemist

51.

Majutuskohtade arv:
majutuskohtade arv enne taotlemist
Märgitakse majutuskohtade arv enne taotluse
esitamist, kui investeering on suunatud uute
majutuskohtade loomisele
majutuskohtade arv pärast investeeringu tegemist

51.1

51.2

0

0

Märgitakse majutuskohtade arv peale investeeringu
tegemist. Ei toetata investeeringuid, mille eesmärk on
rajada rohkem kui 30 voodikohaga majutusettevõte. Seega
olemasolevate ja uute loodavate majutuskohtade arv kokku
ei tohi ületada 30 voodikohta.

30

Taotleja loob toetuse abil

52.

Märgitakse toetuse abil loodavate töökohtade arv. Uue
töökoha loomise juures ei eeldata seda, et taotleja peab
tööle võtma uue inimese, vaid seda, et toetuse abil tehtava
investeeringuga luuakse ettevõttesse uus ja paremate
tingimustega töökoht, mis on seotud investeeringuga ning
kuhu võib töötaja leida ka enda olemasolevate töötajate
seast. Toetuse abil töökoha loomise juures tuleb järgida
määruses sätestatud nõudeid, mille kohaselt peab taotleja
looma töökoha hiljemalt kahe aasta jooksul arvates PRIA
poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning
säilitama toetuse abil loodud töökohta vähemalt viis
aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa
väljamaksmisest.

töökohta

4

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise
investeeringutoetuse taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.
Kinnitan esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.
Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal olema majanduslikult jätkusuutlik ning vastama
järelepärimistele ja küsitluslehtedele.
Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning
kasutada neid taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsuse, taotluse osalise rahuldamise otsuse,
taotluse rahuldamise otsuse muutmise ja kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisel ning toetuse maksmise
otsustamisel.
__________________________
(allkiri)

LEPA TRIINU

2

1

0

6

2

0

1

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)

0

(taotleja või tema esindaja ees- ja
perekonnanimi)
Vastuvõtja allkiri………………………..

