Seletuskiri
põllumajandusministri määruse “Põllumajandusministri 16. märtsi 2010. aasta määruse nr 29
“Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja
tehnoloogiate arendamise alase koostöö tegemise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise
ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine” eelnõu juurde

1. Sissejuhatus
Põllumajandusministri 16. märtsi 2010. aasta määruse nr 29 “Põllumajandus- ja toidusektoris
ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase
koostöö tegemise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem
kord” muutmine kehtestatakse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise
seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5, § 60 lõike 4 ja § 621 lõike 2 alusel ning kooskõlas
nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18
lõike 4 alusel heaks kiidetud “Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.
Määruse eelnõu ja seletuskirja koostasid Põllumajandusministeeriumi kaubanduse ja
põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna turu arendamise büroo koosseisuväline
peaspetsialist Berit Jürgenson (tel 625 6560, e-post berit.jyrgenson@agri.ee) ning sama
osakonna nõunik Taavi Kand (tel 625 6249, e-post taavi.kand@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi
määruse eelnõule tegi Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna koosseisuväline teenistuja
- nõunik Kadri Jänes (tel 625 6539, e-post kadri.janes@agri.ee). Keeleliselt toimetas eelnõu
Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Leeni Silk (tel 625 6523, e-post
leeni.silk@agri.ee).
Põllumajandusministri 16. märtsi 2010. aasta määruse nr 29 “Põllumajandus- ja toidusektoris
ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase
koostöö tegemise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem
kord” (edaspidi määrus) muutmine on vajalik, et täiendada ja täpsustada määrust, võttes
arvesse käesoleva määruse ja teiste investeeringutoetuste määruste rakendamisel ilmnenud
puudusi ning seoses “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse”
muutmisega.
2. Eelnõu sisu
Eelnõu punktides 1 ja 2 täpsustatakse määruse preambulit ja § 1 tulenevalt “Euroopa Liidu
ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” täiendamisest §-ga 621, mille kohaselt
antakse võimalus rahastada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi toetuse saaja
tegevust riigieelarvelistest ja sildfinantseerimise vahenditest enne töö või teenuse eest
tasumist või vara soetamise eest tasumist. “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika
rakendamise seaduse” § 621 lõikes 2 on sätestatud volitusnorm, mille alusel kehtestatakse
eespool nimetatud rahastamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm.
Eelnõu punktis 3 täpsustatakse määruse § 2 lõike 1 punktide 1 ja 2 sõnastust. Muudatusega
sätestatakse nõue Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas 1 nimetatud toodete või
metsasaaduste ning nimetatud toodete ja saadustega seotud toodete müügist saadud
minimaalse müügitulu kohta. Muudatus võimaldab senisest paremini tagada toetuse sihipärase

kasutamise ja suunatuse nendele taotlejatele, kelle põhitegevuseks on põllumajandustoodete
või metsasaaduste tootmine või töötlemine.
Oma toodetud või töödeldud toodete ja saaduste turustamisest saadav müügitulu kas koos või
eraldi tähendab müügitulu, mis on saadud, kas oma toodetud toodete ja saaduste turustamisest
või oma töödeldud toodete ja saaduste turustamisest. See tähendab, et müügitulu, mis on
saadud nende toodete või saaduste müügist, mis ei ole taotleja enda poolt toodetud või
töödeldud, vaid kokku ostetud ja edasi müüdud, antud nõudele vastamise hindamisel ei
arvestata.
Taotleja peab olema tootmise või töötlemise ja turustamisega tegelenud vähemalt ühe
majandusaasta enne toetuse taotlemist, see tähendab, et taotluse esitamise aastale vahetult
eelnenud majandusaasta aruanne peab kajastama nimetatud oma toodetud või töödeldud
toodete ja saaduste turustamisest saadud müügitulu.
Samuti asendatakse määruse § 2 lõike 1 punktis 2 viide põllumajandusministri 11. märtsi
2010. a määrusele nr 25 viitega põllumajandusministri 6. jaanuari 2012. a määrusele nr 2,
kuna seni kehtinud määrus on kehtetuks tunnistatud ja asendatud uue määrusega.
Eelnõu punktis 4 täpsustatakse määruse § 2 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud nõudeid
taotlejale. Taotleja võlakordaja ja maksevõime näitaja arvutamisel tuleb senise toetuse
taotlemise majandusaastale eelneva majandusaasta asemel arvestada kahe eelneva
majandusaasta vastavate näitajate keskmisega. See tähendab, et näiteks 2012. aastal
esitatavate taotluste puhul arvutatakse esmalt võlakordaja ja maksevõime näitaja vastava
majandusaasta viimase päeva seisuga 2011. ja 2010. aasta kohta eraldi ning seejärel leitakse
saadud kahe näitaja aritmeetiline keskmine, mis peab olema võlakordaja puhul väiksem kui 2
või võrdne 2-ga ja maksevõime näitaja puhu suurem kui 1 või võrdne 1-ga.
Kui taotleja on tegutsenud vähem kui kaks majandusaastat, arvutatakse võlakordaja ja
maksevõime näitaja vaid taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kohta.
Kahe eelneva majandusaasta näitajate keskmise näitaja kasutamine on vajalik, kuna annab
parema ülevaate taotleja majandustulemustest ja võimaldab paremini arvestada muutuvate
majandusoludega.
Eelnõu punktis 5 sätestatud muudatuse kohaselt on asjakohane asendada sõna “maksud”
sõnaga “maksuvõlg” tulenevalt “Maksukorralduse seaduse” §-st 111 ja järgnevatest
paragrahvidest, milles reguleeritakse maksuvõla ajatamisega seonduvalt. „Maksukorralduse
seaduse” § 32 kohaselt on maksuvõlg maksukohustuslase poolt tähtpäevaks tasumata jäetud
maksusumma, tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress ning tollivõlast
tulenev tähtpäevaks tasumata maksusumma ja sellelt arvestatud intress.
Eelnõu punktis 6 täpsustatakse, millise päeva seisuga peab taotleja antud nõuetele vastama.
Taotleja vastab määruse § 2 lõike 3 punktis 4 sätestatud nõudele, kui ta on täitnud turuinfo
esitamise, toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise, loomade heaolu, tarbijakaitse ning
keskkonnanõudeid taotluse esitamise tähtpäevale (tähtaja viimasele päevale) järgneva
päevani. See tähendab, et taotlejal ei tohi olla eespool nimetatud nõuete rikkumise eest
taotluse esitamise tähtpäevale järgneva päeva seisuga kehtivat karistust (isiku karistusandmed,
mis on kantud karistusregistrisse ning mis ei ole kustunud ja arhiivi kantud) „Karistusregistri
seaduse” tähenduses.
Eelnõu punktis 7 jäetakse määruse § 5 lõike 3 punktist 3 välja viide lõike 1 punktile 2
eesmärgiga sõnastada täpsemalt mitteabikõlblike kulude loetelu. Abikõlblikud ei ole
standardtarkvara, -arvutustehnika ja -sidevahendi, sealhulgas mobiiltelefoni ostmise ja
rentimise kulud. See tähendab, et antud toetuse raames on abikõlblikud sellise tarkvara,

seadme ning vahendi ostmise või rentimise kulud, mis on vajalikud projekti elluviimiseks ja
spetsiaalselt selleks välja töötatud, pidades silmas projekti vajadusi.
Eelnõu punktis 8 täiendatakse määruse § 5 lõike 3 punkti 9. Muudatusega sätestatakse, et
abikõlblikud ei ole ka kulutused koolitusreisidele.
Eelnõu punktis 9 sätestatud muudatuse kohaselt on asjakohane asendada määruse § 5 lõike 3
punktis 12 sõna “teostatavusuuringu” sõnadega “tehnilise teostatavuse uuringu”. Komisjoni
määruse (EÜ) nr 800/2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega
teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L
214, 09.08.2008, lk 3–47), artikli 32 kohaselt tehnilise teostatavuse uuringuteks antava abiga
valmistatakse ette rakendusuuringute alast või tootearendusalast tegevust. Käesoleva toetuse
raames on toetatavateks tegevusteks ka rakendusuuringute tegemine ja tootearenduse
elluviimine. See tähendab, et käesoleva toetuse raames ei ole toetatav teadusliku kirjanduse ja
eelnevate uuringutega tutvumine ning nende elluviimine, samuti eel-, alus-, tasuvus-, taustaja alusuuringuid ja muu seesugune tegevus. Kuna nimetatud tegevused on rakendusuuringu
või tootearenduse tegevuste kavandamise ja projekti plaani koostamise ning projekti raames
tehtavate tegevuste kirjelduse eeldusteks, peaksid need olema läbi viidud enne käesoleva
toetuse taotlemist.
Eelnõu punktis 10 täiendatakse määruse § 6 sõnastust, täpsustades, et nõuded
hinnapakkumuse kohta kehtivad ka toetuse saajale.
Eelnõu punktis 11 täiendatakse määruse § 7 lõikega 21, millega täpsustatakse, et toetust on
võimalik saada määruse § 7 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud toetusmäärast 15
protsendipunkti võrra rohkem, kuid mitte rohkem kui 80% projekti abikõlbliku kulu
maksumusest, kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, kes teevad omavahel
tõhusat koostööd, või kui taotleja ja projektis osalev partner teevad omavahel tõhusat
koostööd. Euroopa Komisjoni teatise “Ühenduse raamistik teadus- ja arendustegevuseks ning
innovatsiooniks antava riigiabi kohta” punkti 5.1.3 kohaselt ei loeta alltöövõttu tõhusaks
koostööks. See tähendab, et kui taotleja või partner ostab projekti raames ettevõtjalt teenust,
materiaalset või immateriaalset vara, ei loeta seda vara või teenuse pakkujat projektis
osalejaks ega sellist koostööd piisavaks kõrgema toetusmääraga toetuse andmiseks. Seega, kui
toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt ja nad soovivad toetust saada kõrgema
toetusmääraga, ei tohi nad kavandatava projekti raames üksteisele teha töid või osutada
teenuseid või müüa kaupu. Samuti ei tohi taotleja kavandatava projekti raames projektis
osalevale partnerile teha töid või osutada teenuseid või müüa kaupu. Projektis osaleval
partneril on lubatud projektis ette nähtud tööde ja teenuste osutamine taotlejale.
Eelnõu punktis 12 jäetakse määruse § 7 lõike 3 punktist 2 välja tekstiosa, mis viitab Euroopa
Komisjoni teatistele “Ajutine ühenduse riigiabi meetmete raamistik praeguses finants- ja
majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks” (ELT C 16, 22.01.2009, lk 1–9) ja
“Euroopa Liidu riigiabi meetmete ajutine raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis
rahastamisele juurdepääsu toetamiseks” (ELT C 6, 11.01.2011, lk 5–15), kuna nende teatiste
kehtivusaeg lõppes 31. detsembril 2011. aastal.
Eelnõu punktis 13 muudetakse määruse § 8 lõike 3 punkti 2 sõnastust kuna rahandusministri
22. aprilli 2004. a määruse nr 80 “Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm”
aluseks oleva “Konkurentsiseaduse” § 33 lõige 4 kehtis kuni 2011. aasta 31. detsembrini.

Sellest tulenevalt kehtestatakse rahandusministri määruse lisas olnud vähese tähtsusega abi
teatise vorm eelnõu punktis 34 määruse lisana 7.
Eelnõu punktis 14 tunnistatakse kehtetuks määruse § 8 lõike 3 punkt 3, kuna asjaomaste
Euroopa Komisjoni teatiste kehtivusaeg lõppes 31. detsembril 2011. aastal. Sellest tulenevalt
ei pea toetuse taotleja enam esitama ka lisas 4 toodud vormi kohast teatist ühisturuga
kokkusobiva piiratud summas antava abi saamise ja 2008. aastal saadud vähese tähtsusega abi
kohta, mistõttu tunnistatakse eelnõu punktis 33 lisa 4 kehtetuks.
Eelnõu punktis 15 tunnistatakse kehtetuks määruse § 10 lõiked 4–51, sest alates 1. jaanuarist
2012 jõustunud „Karistusregistri seaduse“ kohaselt avaneb Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) ligipääs karistusregistri andmetele ning tal on
võimalik taotleja vastavust määruse § 2 lõike 2 punktis 4 sätestatud nõuetele kontrollida ilma
teiste järelevalveasutuste poole pöördumata.
Eelnõu punktides 17 ja 20 sätestatud muudatused on tingitud taotluste hindamiskorra
muutumisest, mille kohaselt hinnatakse igal juhul kõiki nõuetele vastavaid taotlusi, sest
hindamiskriteeriumide osas peab olema saavutatud nüüdsest teatud miinimum. Eelnõu
kohaselt kuuluvad rahuldamisele kõik need nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud
vähemalt 30% maksimaalsest hindepunktide summast, ning kui kõigi nõuetele vastavate
taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse
üksnes need paremusjärjestusse seatud parimad nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud
vähemalt 30% maksimaalsest hindepunktide summast ja jäävad meetme 1.7.1 ehk toetatava
tegevuse eelarve piiresse. Juhul kui taotlus saab hindamisel vähem kui 30% maksimaalsest
hindepunktide summast, jäetakse taotlus rahuldamata “Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 2 punkti 3 alusel. Antud muudatuse
eesmärgiks on tagada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) ja riigieelarve
vahendite sihipärasem kasutamine läbi toetust saavate projektide parema kvaliteedi tagamise.
Eelnõu punktides 18 ja 19 täpsustatakse, kuidas saadakse taotluse hindepunktide summa.
Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, siis hinnatakse iga hindamiskriteeriumi
alusel kõiki taotlejaid eraldi ja taotluse hindepunktide summa saamiseks arvutatakse taotluse
hindepunktide aritmeetiline keskmine. Üldjuhul liidetakse taotluse hindepunktide summa
saamiseks hindamiskriteeriumide alusel saadud hindepunktid kokku.
Eelnõu punktis 21 täpsustatakse, millise päeva seisuga peavad projekti raames tehtavad
tegevused olema ellu viidud ja nende elluviimist tõendavad dokumendid PRIAle esitatud.
Muudatuse eesmärgiks on tagada käesolevaks programmiperioodiks ettenähtud vahendite
õigeaegne kasutamine.
Eelnõu punktides 22 ja 23 täpsustatakse toetuse väljamaksmiseks esitatavate dokumentide
loetelu. Tööandja korralduse ärakiri esitatakse juhul, kui töötaja töölepingut ei ole muudetud,
kuid töötajale on tööandja korraldusega antud toetatava projekti raames tööülesandeid.
Eelnõu punktis 24 sätestatakse, et toetuse saaja esitab toetuse väljamaksmiseks tööajatabeli
lisas 8 toodud vormil. Vormikohase tööajatabeli esitamine lihtsustab toetuste väljamaksmist ja
vähendab nii toetuse saaja kui PRIA halduskoormust.
Eelnõu punktis 25 muudetakse määruse § 161 tulenevalt “Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” täiendamisest §-ga 621, mille kohaselt antakse

võimalus rahastada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse saaja
tegevust riigieelarvelistest ja sildfinantseerimise vahenditest enne töö või teenuse tegemise
või vara soetamise eest tasumist. Muudatusega täiendatakse ja täpsustatakse kehtiva määruse
regulatsiooni. Nimetatud rahastamisviis tähendab seda, et toetuse saaja toetatava tegevuse
elluviimist võib rahastada riigieelarvest enne töö, teenuse või vara soetamise eest täielikult
tasumist tagatist nõudmata, kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne ning tehtud töö või
osutatud teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud ja
nende eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma. Nimetatud
rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi ega määruse § 5 lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud
kulude puhul.
Toetuse saaja loetakse piisavalt usaldusväärseks, kui:
1) toetuse saajal ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või tema riikliku maksu maksuvõla
tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava
kohaselt;
2) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
3) ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja
tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise
korral on tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtpäevaks ja summas;
4) ta on varem tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha kasutanud
sihipäraselt ja tähtpäevaks.
Omafinantseeringuga võrdne rahasumma on rahaline väärtus, mille toetuse saaja tasub isikule,
kes osutas esitatud üheliigilise teenuse või töö, materiaalse või immateriaalse vara
hinnapakkumuse alusel toetatava tegevuse elluviimiseks toetuse saajale teenust, tegi tööd või
müüs vara. Omafinantseeringuga võrdse rahasumma hulka loetakse selle isiku, kellelt toetuse
saaja tellis teenust või tööd või soetas vara, väljastatud arve-saatelehel või arve ärakirjal
kajastatud kõik abikõlblikud kulud, millede summast on maha arvestatud tegevuse elluviimise
rahastamise otsuse alusel toetuse saajale makstav summa (ehk enne toetatava tegevuse
elluviimise rahastamise otsuse tegemist peab toetuse saajal olema arve-saatelehel või arve
ärakirjal kajastatud abikõlblikest kuludest tasutud ainult see osa, mis jääb alles, kui arvesaatelehel või arve ärakirjal kajastatud abikõlblike kulude kogusummast arvestatud maha
toetusmäära alusel kuludokumendis kajastatud abikõlblike kulude põhjal arvutatud toetuse
summa), ning kõik mitteabikõlblikud kulud, mis mingil mõjuval põhjusel on nimetatud arvesaatelehel või arve ärakirjal kajastatud. Näiteks kuulub arve-saatelehel või arve ärakirjal
kajastatud mitteabikõlblike kulude (mis peavad toetuse saajal olema tasutud enne toetatava
tegevuse elluviimise rahastamise otsuse tegemist) hulka toetatava tegevuse käibemaks, kui
toetuse saajal on võimalik taotleda selle tagastamist “Käibemaksuseaduse” alusel, ning ka
muud mitteabikõlblikud kulud, mis on mingil põhjusel kuludokumentides kajastatud.
Toetatava tegevuse elluviimise rahastamine võib toimuda selliselt, et igast eraldi
kuludokumendist on tasutud omafinantseeringuga võrdne summa või selliselt, et
kuludeklaratsioonis näidatud kõikide kuludokumentide summast kokku on tasutud vähemalt
omafinantseeringuga võrdse rahasumma ulatuses kuludokumente.
Eespool kirjeldatud viisil toetatava tegevuse elluviimise rahastamist taotlev toetuse saaja
esitab PRIAle vormi kohase kuludeklaratsiooni koos kulu- ja omafinantseeringuga võrdse
rahasumma tasumist tõendavate dokumentidega. PRIA teeb toetatava tegevuse elluviimise
rahastamise otsuse pärast kulutuste abikõlblikkuse kontrollimist, arvestades seejuures toetuse
saaja usaldusväärsust, ning kannab toetatava tegevuse elluviimise rahastamise otsuste alusel
määratud raha toetuse saaja arvelduskontole. Toetuse saaja võib tegevuse elluviimise
rahastamise otsuse alusel saadud raha kasutada üksnes selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis

teenust või tööd või soetas vara, väljastatud arve-saatelehel või arve ärakirjal märgitud
toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest tasumiseks. Toetuse saaja tasub pärast tegevuse
elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha laekumist viivitamata kuludokumentide
alusel tasumata jäänud kogusumma isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või soetas vara.
Tasumise tõendamiseks esitab toetuse saaja PRIAle seitsme tööpäeva jooksul arvates
tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha laekumisest makseteatise koos
maksmist tõendavate dokumentidega (arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse
tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte).
“Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 621 lõike 4 kohaselt
arvestatakse toetuse väljamakse tegemise korral otsuse kohaselt väljamakstavast toetusrahast
tasaarvelduse korras maha tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel toetuse saajale
makstud raha. Toetuse väljamakse tegemisest keeldumise otsuse korral peab toetuse saaja
tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha asjaomases ulatuses tagasi
maksma.
Kui nimetatud seaduse § 621 lõike 5 kohaselt ilmnevad toetuse saaja tegevuses asjaolud, mis
seavad kahtluse alla tema võime kasutada saadud raha sihipäraselt ja tähtpäevaks, võib toetuse
andja otsustada rahastamise väiksemas ulatuses, määrata abikõlblike kulutuste tegemiseks
lühema tähtaja ja nõuda piisava tagatise esitamist.
Eelnõu punktides 27 ja 28 tunnistatakse kehtetuks lisa 1 C-osa punkt C18.5 koos selle
juurde käiva normitehnilise märkusega. Kuna avaldusega koos ei pea taotleja esitama
hinnapakkumusi, ei ole avalduses vajalik kinnitada selle kohta kehtiva nõude täitmist.
Eelnõu punktis 29 kehtestatakse määruse lisad 2, 5 ja 6 uues sõnastuses.
Lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses tulenevalt selle täiendamisest punktidega, milles taotleja
kirjeldab varem tehtud kavandatava projektiga sarnaseid uuringuid ja eeluuringuid ning
kirjeldab amortisatsioonikulude arvestuspõhimõtet, kui toetust taotletakse seadme
amortisatsioonikuludeks. Lisaks täpsustatakse projekti plaani punkti 5, milles suurettevõtjast
toetuse taotleja tõestab toetuse ergutava mõju olemasolu.
Lisas 5 kehtestatakse uues sõnastuses tulenevalt uuest hindamise korrast, mis kehtestatakse
eelnõu punktidega 17 ja 20.
Lisa 6 kehtestatakse uues sõnastuses menetluse lihtsustamiseks ja kiirendamiseks. Uue
sõnastusega täpsustatakse lisas sätestatud kuludokumentide nimekirja. Ühtlasi ei pea toetuse
saaja enam kuludeklaratsioonis märkima andmeid riigieelarvelistest ja sildfinantseerimise
vahenditest enne töö või teenuse tegemise või vara soetamise eest tasumist saadud raha
sihipärase kasutamise kontrollimise kohta. Nimetatud andmete kontrollimiseks esitab toetuse
saaja lisas 9 toodud vormi kohase makseteatise enne kulutuste tegemist saadud raha
kasutamise kohta. Makseteatise eraldamine kuludeklaratsioonist ja uue lisana kehtestamine
vähendab nii toetuse saaja kui PRIA halduskoormust.
Eelnõu punktis 30 täiendatakse lisa 3 tabeliga 2d „Realiseerimine”. Antud tabeli lisamine on
vajalik eelnõu punktis 3 sätestatud nõude kontrollimiseks. Eelnõu punktis 3 tehtava
muudatuse kohaselt peab taotleja oma toodetud või töödeldud toodete ja saaduste
turustamisest saadav müügitulu taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal
olema üle 6400 euro. Kuna taotlejad vastavaid andmeid koos oma majandusaasta aruannetega
registrile ei esita, peavad nad need esitama toetuse taotlemisel. Sellest tulenevalt sätestatakse
ka eelnõu punkt 26.
Eelnõu punktis 31 täiendatakse lisa 3 normitehnilisi märkusi 6 ja 7 lausega, mille kohaselt
taksonoomiaga hõlmatud andmeid ei pea taotleja enam esitama, kui need on juba esitatud

koos majandusaasta aruandega. Muudatuse vajadus tuleneb sellest, et vastavalt Vabariigi
Valitsuse 8. juuli 2010. a määrusele nr 96 “Asutused, kes võivad nõuda taksonoomiaga
hõlmatud andmete esitamist,” ei või alates 1. jaanuarist 2012 PRIA nõuda
raamatupidamiskohustuslaselt nende taksonoomiaga hõlmatud andmete esitamist, mille
raamatupidamiskohustuslane on „Raamatupidamise seaduses” sätestatud korras esitanud
registrile avaldamiseks koos majandusaasta aruandega.
Eelnõu punktis 34 täiendatakse määrust lisadega 7–9.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277,
21.10.2005, lk 1–40), komisjoni määrus (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu
määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse
rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25,
28.01.2011, lk 8–23), komisjoni määrus (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu
määruse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise
üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), ja komisjoni määrus (EÜ) nr
1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese
tähtsusega abi suhtes (ELT L 379, 28.12.2006, lk 5–10).
4. Määruse mõjud
Määruses tehtavad muudatused on vajalikud õigusselguse tagamiseks ning taotluste
menetlemise lihtsustamiseks ja kiirendamiseks. Samuti tagatakse tehtavate muudatustega
toetatavate tegevuste parem vastavus toetuse eesmärkidele ja toetusraha sihipärasem
kasutamine.
5. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad
tulud
Määruse kehtestamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning
Rahandusministeeriumile õigusaktide eelnõude infosüsteemi EIS kaudu.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ei ole Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a
määruse nr 10 “Vabariigi Valitsuse reglement” § 7 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul eelnõu

kooskõlastanud või jätnud seda põhjendatult kooskõlastamata, mistõttu loetakse eelnõu § 7
lõike 4 kohaselt kooskõlastatuks.
Rahandusministeerium kooskõlastas eelnõu märkustega, millega on eelnõus arvestatud.
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