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SELETUSKIRI 

maaeluministri määruse „Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja 

väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” 

muutmine“ eelnõu juurde 

 

1. Sissejuhatus 

 

Maaeluministri määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 

seaduse (edaspidi ELÜPS) § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 ning 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 17 lõike 1 punkti b alusel.  

 

2014. aasta 1. jaanuaril algas uus Euroopa Liidu programmiperiood 2014–2020, mille kaudu on 

Eestil Euroopa Liidu liikmesriigina võimalik osaleda liidu maaelupoliitikas ja saada osa 

Euroopa Liidu maaelu arengu toetuste eelarvest. 

 

Maaelu arengu toetusi antakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) 

alusel, mis kinnitati Euroopa Komisjoni 13. veebruari 2015. a rakendusotsusega, millega 

kiidetakse heaks Eesti maaelu arengu programmile Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondist toetuse andmine. 

 

Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete 

töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ muutmise määrusega (edaspidi määrus) 

tehakse vajalikud muudatused peamiselt tulenevalt liisingu kui abikõlbliku investeeringu 

finantseerimise viisi kasutuspõhimõtte muutmisest. Kui seni kanti liisingu kasutamise korral 

toetusraha liisinguandja arvelduskontole pärast toetuse saaja ja liisinguandja vahelist 

liisingulepingu sõlmimist, siis edaspidi makstakse toetusraha toetuse saajale tema tegelikult 

tehtud kulude alusel. Teiseks oluliseks muudatuseks on nende füüsilisest isikust ettevõtjate 

(edaspidi FIE) puhul, kes on käibemaksukohustuslased, taotluste menetlemise raames nende 

senise müügitulu kajastava dokumendi muutmine. Nimetatud ettevõtjate puhul vaadeldi nende 

varasemat müügitulu seni tuludeklaratsiooni vormi E (kassapõhist raamatupidamise arvestust 

pidava FIE puhul) või Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) 

esitatud kasumiaruande (tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava FIE puhul) alusel, kuid 

alates 2017. aasta 1. jaanuarist toimuvate taotlusvoorude korral vaadeldakse kõigi 

käibemaksukohustuslasest FIE-de müügitulu käibedeklaratsioonide alusel. Muudatuse eesmärk 

on rakendada nende FIE-de puhul, kes on käibemaksukohustuslased, olenemata nende 

raamatupidamise arvestuse meetodist müügitulu hindamisel võimalikult samaseid tingimusi. 

 

Ülejäänud muudatused on oma olemuselt täpsustavad ja selgitavad. 

 

Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Maaeluministeeriumi kaubanduse ja 

põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna nõunik Janeli Tikk (625 6299, 

janeli.tikk@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi määruse eelnõule tegi Maaeluministeeriumi 

õigusosakonna nõunik Marion Saarna (625 6539, marion.saarna@agri.ee). Keeleliselt toimetas 

eelnõu Maaeluministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Laura Ojava (625 6523, 

laura.ojava@agri.ee). 
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2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

 

Maaeluministri 8. mai 2015. a määrust nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete 

töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ muudetakse järgmiselt. 

 

Eelnõu punktis 1 sätestatud muudatus tuleneb sellest, et 1. juulil 2015. a jõustus uus 

ehitusseadustik ning määrus oli vaja seadusega kooskõlla viia.  

 

Eelnõu punktis 2 jäetakse kehtiva määruse § 3 lõikest 8 välja sõna „tähtajal“. Nimetatud 

muudatus tuleneb sellest, et varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või 

välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa peab olema tagasi makstud või 

toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasutud ettenähtud summas olenemata 

sellest, kas see on tehtud tähtajaks või mitte. 

 

Eelnõu punkti 3 kohaselt peab ehitise kohta olema ehitusluba või ehitusteatis, kui see on 

nõutav ehitusseadustiku kohaselt.  

 

Eelnõu punktis 4 sätestatakse, et kui investeeringuobjektiks on seade, mis paigaldatakse 

ehitisse või mida kasutatakse ehitises, peab ehitis olema taotleja omandis või on taotleja kasuks 

seatud kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik üüri- või rendileping vähemalt kolmeks aastaks 

arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Selle nõudega tagatakse, et 

investeeringuobjekti saaks kasutada sihipäraselt. 

 

Eelnõu punktis 5 sätestatakse, et kui seadme kasutamine eeldab seadme müüjalt või 

paigaldajalt esialgset tutvustust või väljaõpet, siis need kulud on abikõlblikud. Samuti loetakse 

abikõlblike kulude hulka seadme paigaldamise ja/või seadistamise maksumus, kui seadme 

eripärast tulenevalt saab seda teha üksnes seadme müüja või kvalifitseeritud spetsialist. Lisaks 

loetakse seadme paigaldamise abikõlbliku kulu hulka ka lisaelektrivõimsuse soetamise kulu. 

Elektrivõimsuse soetamisel on tegu sellise investeeringuga, mis ei sisalda ehituslikku 

komponenti, mis tähendab, et abikõlblik on üksnes lisaamprite ostmine. 

 

Eelnõu punktides 6 ja 7 sätestatud muudatused on seotud 1. juulil 2015. a jõustunud 

ehitusseadustikuga kooskõlla viimisega. 

 

Eelnõu punktis 8 tunnistatakse kehtetuks kehtiva määruse § 5 lõige 6, mille kohaselt on 

käibemaks abikõlblik üksnes siis, kui see ei ole käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) alusel 

tagasi nõutav. Muudatuse eesmärk on tagada parem õigusselgus, sest käibemaks on abikõlblik 

ainult siis, kui toetuse saajal ei ole teoreetilist võimalust selle tagasisaamiseks riigilt. See 

tähendab, et käibemaks ei ole abikõlblik ka juhul, kui toetuse saaja ei ole 

käibemaksukohustuslane, kuid omab kõiki võimalusi käibemaksukohustuslaseks 

registreerimiseks ja riigilt käibemaksu tagasisaamiseks.  

 

Eestis saab ennast käibemaksukohustuslaseks registreerida olenemata tegevusvormist iga isik, 

kes tegeleb ettevõtlusega (KMS-i § 2 lõike 2 kohaselt on ettevõtlus isiku iseseisev 

majandustegevus, mille käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust). KMS-i § 3 alusel 

on käibemaksukohustuslane ettevõtlusega tegelev isik, kaasa arvatud avalik-õiguslik juriidiline 

isik, või riigi-, valla- või linnaasutus, kes on registreeritud või kohustatud end registreerima 

maksukohustuslasena. Isik on füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas avalik-õiguslik juriidiline 

isik, ja riigi-, valla- või linnaasutus. 

 

Riigilt ei ole võimalik käibemaksu tagasi saada (sisendkäibemaksu arvestatud käibemaksust 

maha arvestada) isikutel, kes: 1) ei oma müügitulu (käivet) (KMS-i § 29); 2) tegutsevad vaid 

tegevusalal, mis on maksustatud 0% käibemaksumääraga (loetletud KMS-i § 15 lõikes 4); 

3) tegutsevad vaid tegevusalal, mis on maksuvaba (KMS-i § 16). 
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Seega on käibemaks abikõlblik vaid erandjuhtudel. 

 

Eelnõu punktis 9 täpsustatakse kulusid, mida ei loeta abikõlblike kulude hulka. 

Mitteabikõlblikeks kuludeks on näiteks lepingu sõlmimisega ja kindlustusega seotud kulud ning 

intressikulud. 

 

Eelnõu punktis 10 täpsustatakse, et üldjuhul ei ole käibemaks abikõlblik, kuid selguse huvides 

on lisatud viide Euroopa Liidu määruse sättele, millest tulenevalt võib käibemaks erandjuhul 

olla abikõlblik ehk käibemaks on abikõlblik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 

nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punkti c kohaselt. Samuti ei ole abikõlblikud rendi-, kütuse, 

koolitus- või sidekulud. 

 

Eelnõu punktis 11 täpsustatakse mitteabikõlblikke kulusid. Transpordikulud on abikõlblikud, 

kui need on seotud seadme paigalduse või seadistamisega. Muudatusega soovitakse vältida 

olukordi, kus ostetava seadme veokulusid n-ö peidetakse seadme hinna sisse. Jätkuvalt ei ole 

abikõlblikud muud sõidu- või veokulud.  

 

Eelnõu punktiga 12 jäetakse kehtiva määruse § 6 punktist 10 välja sõna „intress“. Muudatus 

tuleneb sellest, et intressikulu kui mitteabikõlblik kulu on kajastatud juba sama paragrahvi 

punktis 5. 

 

Eelnõu punktiga 13 jäetakse kehtiva määruse § 7 lõikest 1 välja tekstiosa „hinnapakkumuse 

kehtivusaega,“. Nimetatud muudatus tuleneb sellest, et kehtivusaeg pole hinnapakkumuste 

hindamise juures oluline. 

 

Eelnõu punkti 14 kohaselt esitab taotleja toetuse saamiseks kirjalikult paberil või 

elektrooniliselt selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le avalduse ning selles esitatud andmeid ja 

hindamiskriteeriumite täitmist tõendavad dokumendid. Pärast taotlusvooru tähtaja lõppu 

esitatud dokumente arvesse ei võeta. 

 

Eelnõu punktis 15 parandatakse kehtiva määruse § 10 lõikes 1 viide, sest nimetatud paragrahvi 

lisandub muutmise käigus lõige 10, kus on loetletud dokumendid, mida taotleja peab esitama. 

 

Eelnõu punktis 16 sätestatakse, et taotleja peab välja tooma, kas investeeringuobjekt ostetakse 

liisingulepingu alusel. Sellekohane teave on vajalik, kuna liisingu kasutamise eripärast 

tulenevalt toimub toetuse maksmine erinevalt. Juhul kui taotlejal on olemas veebileht, peab ta 

avalduses märkima veebilehe aadressi. 

 

Eelnõu punktis 17 sätestatakse, et taotleja peab esitama majandusliku jätkusuutlikkuse 

hindamise mudeli (lisa 1) abil koondhinnangu arvutamiseks vastavad bilansid ja 

kasumiaruanded. 

 

Eelnõu punkti 18 kohaselt ei pea taotleja esitama PRIA-le keskkonnamõju hindamise aruannet. 

Muudatus tuleneb sellest, et ehitusloa saamiseks peab esitama keskkonnamõju hindamise 

aruande, kui see on projekteerimistingimustes nõutud. Seega, kui on väljastatud ehitusluba, on 

järelikult täidetud kõik vajalikud nõuded, sealhulgas vajaduse korral esitatud ka nõuetekohane 

keskkonnamõju hindamise aruanne. 

 

Eelnõu punktis 19 sätestatakse, et taotleja peab esitama kirjaliku üüri- või rendilepingu. Selle 

nõudega tagatakse, et seadet saab kasutada sihipäraselt nii selle ostmise ajal kui ka vähemalt 

kolme aasta jooksul arvates viimase toetusosa väljamaksmisest. 
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Eelnõu punkti 20 kohaselt peab ehitamise korral olema toetuse taotlejal kas ehitusluba või 

ehitusteatis, kui see on ehitusseadustiku kohaselt nõutav. 

 

Eelnõu punkti 21 kohaselt täiendatakse määrust lõikega, kus on nimetatud 

hindamiskriteeriumite täitmist tõendavad dokumendid. Hindamiskriteeriumite joonealustes 

märkustes (vt lisa 4) on täpsustatud, milline dokument tõendab vastava kriteeriumi täitmist. 

 

Eelnõu punktidega 22 ja 23 sõnastatakse uuesti kehtiva määruse § 12 lõige 2 ning täiendatakse 

sama paragrahvi lõigetega 3 ja 4. Muudatuse eesmärk on rakendada käibemaksukohustuslike 

FIE-de müügitulu vaatlemisel võimalikult samaseid tingimusi olenemata nende 

raamatupidamise arvestuse meetodist. Muudatus puudutab peamiselt raamatupidamise seaduse 

(edaspidi RPS) kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidavaid FIE-sid, kes on KMS-i 

§ 3 lõigete 1 või 2 tähenduses käibemaksukohustuslased. Kui seni vaadeldi nimetatud 

ettevõtjate korral müügitulule seatud nõuete täitmist nende tuludeklaratsiooni vormil E olevate 

andmete alusel, siis edaspidi vaadeldakse nende nõuete täitmist käibedeklaratsioonide (KMS-i 

§ 27 tähenduses) alusel. Raamatupidamise toimkonna juhendi nr 10 „Tulu 

kajastamine“ punktide 9 ja 10 kohaselt ei tohi ettevõtja aruandeperioodi tulu (müügitulu) 

sisaldada kolmandate isikute tulu (näiteks käibemaks). Tuludeklaratsiooni E vormil olev 

ettevõtlustulu (müügitulu) sisaldab käibemaksukohustuslasest ettevõtjate müügitulu koos 

käibemaksuga. Varem ei olnud võimalik taotluste menetlemise raames RPS-i kohaselt 

kassapõhist raamatupidamise arvestust pidavate nende FIE-de müügitulust käibemaksu maha 

arvestada, kes on käibemaksukohustuslased, kuna PRIA-l puudus taotleja või toetuse saaja 

tasutud käibemaksu kohta teave. Edaspidi on aga võimalik PRIA-l vastav teave saada Maksu- ja 

Tolliametist. RPS-i kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidavate FIE-de korral, kes 

on KMS-i § 3 lõike 1 või 2 tähenduses käibemaksukohustuslased, kasutatakse edaspidi samuti 

käibedeklaratsioonide andmeid, mis aga peaks ühtima nende poolt varem PRIA-le esitatud 

kasumiaruande andmetega. 

 

Tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidavate FIE-de puhul, kes ei ole 

käibemaksukohustuslikud, kasutatakse jätkuvalt PRIA-le esitatud kasumiaruande näitajaid.  

 

Kassapõhist raamatupidamise arvestust pidavate FIE-de jaoks, kes ei ole 

käibemaksukohustuslikud, eelnõu müügitulu arvestamisel muudatusi kaasa ei too (lähtutakse 

jätkuvalt tuludeklaratsiooni vormist E). 

 

Järgnev tabel kajastab erinevate ettevõtlusvormide kaupa dokumente, mille alusel toetuse 

taotleja ja saaja müügitulu määratakse. 

 

Ettevõtlusvorm Seni vaadeldud dokument Vaadeldav dokument alates 

2017. aastast 

Kassapõhist raamatupidamist 

pidav FIE, kes on 

käibemaksukohustuslane 

Tuludeklaratsiooni vorm E Käibedeklaratsioon 

Kassapõhist raamatupidamist 

pidav FIE, kes ei ole 

käibemaksukohustuslane 

Tuludeklaratsiooni vorm E Tuludeklaratsiooni vorm E 

Tekkepõhist raamatupidamist 

pidav FIE, kes on 

käibemaksukohustuslane 

Kasumiaruanne  

 

Kasumiaruanne 

(käibedeklaratsioon) 

 

Tekkepõhist raamatupidamist 

pidav FIE, kes ei ole 

käibemaksukohustuslane 

Kasumiaruanne  

 

Kasumiaruanne 

Äriühing Majandusaasta aruanne Majandusaasta aruanne 
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RPS-i kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidavate FIE-de puhul, kes on 

käibemaksukohustuslased ja taotlesid toetust 2015. kalendriaastal või taotlevad toetust 

2016. kalendriaastal, vaadeldakse toetuse saajale seatud tulevikuliste müügitulunõuete täitmist 

toetuse taotlemise hetkel kehtinud määruse redaktsiooni alusel.  

 

Kuna tegemist on muudatusega, mis võib muuta toetuse taotlejate nõuetele vastavust (ettevõte, 

kelle müügitulu koos käibemaksuga seni ületas lävendi nõude, ei pruugi tulevikus lävendi 

nõudele enam vastata), siis jõustuvad kavandatud sätted alates 1. jaanuarist 2017. See tähendab, 

et 2016. aastal toimuva(te)s taotlusvooru(de)s toimub FIE-de müügitulu vaatlemine seni 

kehtinud korras ehk nende tuludeklaratsiooni vormi E andmete alusel.  

 

Lõikes 4 sätestatakse, et kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetuse jaoks ettenähtud 

vahendeid, siis kontrollib PRIA taotluse nõuetele vastavust üksnes nende taotluste puhul, mis 

kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse 

kohaselt, sest selline praktika aitab kaasa töökoormuse vähenemisele. 

 

Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisel võib PRIA kasutada erinevaid riiklikke 

registreid (nt koostöö Maksu- ja Tolliametiga). 

 

Eelnõu punktis 24 täpsustatakse, et kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa 

ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, siis rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis 

on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa. Kui aga nõuetele vastavate taotluste 

rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, siis rahuldatakse üksnes 

paremusjärjestuse alusel nõuetele vastavad parimad taotlused. 

 

Lisaks muudetakse hindamiskriteeriumite lävendit. Minimaalne hindepunktide summa taotluse 

rahuldamiseks on vähemalt kaheksa punkti maksimaalsest hindepunktide summast. 

Maksimaalne hindepunktide summa on 26 punkti ja taotluse rahuldamiseks tuleb saada 

kaheksa punkti. Muudatus on tingitud sellest, et esialgne läved ei õigustanud ennast, sest 

esimeses taotlusvoorus ei ületanud lävendit ainult üks taotleja. Seega, et toetust saaksid üksnes 

parimad taotlused, on vaja lävendit tõsta. 

 

Eelnõu punkti 25 kohaselt, kui toetuse saaja ostab investeeringuobjekti liisingulepingu alusel, 

siis viib ta tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid viie aasta jooksul 

arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest (muude rahastamisviiside korral on 

vastav periood kaks aastat). Kuludokumendid esitatakse PRIA-le kalendriaastas kuni neljas osas 

ühe taotluse kohta (viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse 

tegemisest). Arvestades, et liisingu korral makstakse edaspidi toetust toetuse saajale tegelikult 

tehtud kulude alusel, siis on vajalik tegevuse elluviimise ja tegevuse elluviimist tõendavate 

dokumentide esitamise perioodi pikendamine seniselt kahelt aastalt viie aastani arvates taotluse 

rahuldamise otsuse tegemisest, et toetuse saajatel jääks mõistlik aeg liisingumaksete tasumiseks. 

 

Eelnõu punktis 26 sätestatakse, et toetuse saaja on kohustatud toetuse eest soetatud või 

ehitatud investeeringuobjekti võtma sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul arvates PRIA 

poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. See tähendab, et kui tegemist on seadmega, siis 

peab see olema selleks ajaks ostetud, ja kui seade vajab paigaldust, siis ka paigaldatud. 

Ehitustegevuse korral peab ehitis olema kasutusvalmis ja selle kohta peab olema kasutusluba 

või kasutusteatis.  

 

Investeeringuobjekti tuleb säilitada ja sihtotstarbeliselt kasutada vähemalt kolme aasta jooksul 

arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. See nõue kehtib ka liisingulepingu 

alusel ostetud investeeringuobjekti puhul, hoolimata asjaolust, et toetuse saaja võib 

liisingumakseid teha viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse 

tegemisest (kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 31. detsembrini).  
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 71 punkt 1 sätestab, et 

sihtotstarbelise kasutuse aeg algab toetuse saajale tehtud lõppmaksest.  

 

Eelnõu punktis 27 täiendatakse määrust punktiga, mille kohaselt peab taotleja teavitama 

PRIA-t, kui taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmed muutuvad või kui 

ilmnevad tegevuse elluviimist takistavad asjaolud. 

 

Eelnõu punktis 28 täiendatakse määrust lõikega, mille kohaselt peab hiljemalt viimaste 

investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise ajal olema ehitusregistris olemas 

ehitise kasutusluba või kasutusteatis. Ehitise kasutusloa või kasutusteatisega tõendatakse, et 

valminud ehitis või selle osa vastab ehitise kohta ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada 

vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele. Kasutusloa või kasutusteatise olemasolu võimaldab 

tagada, et investeeringuobjekti saab sihtotstarbeliselt kasutada. 

 

Eelnõu punktis 29 tunnistatakse kehtetuks kehtiva määruse § 16 lõike 1 punkt 5, mille kohaselt 

pidi taotleja esitama hiljemalt koos viimaste investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega 

ehitise kasutusloa. Nimetatud dokumendi esitamise kohustus jäetakse ära, kuna PRIA saab 

kontrollida ehitusregistrist kasutusloa olemasolu. Muudatusega väheneb halduskoormus, sest 

taotleja ei pea enam kasutusluba PRIA-le esitama. 

 

Eelnõu punktis 30 sätestatakse, et taotleja esitab oma andmed investeeringu tegemist 

tõendavate dokumentide kohta PRIA koostatud maksetaotluse vormil. Asjakohane vorm 

avaldatakse PRIA veebilehel. 

 

Liisingulepingu alusel ostetud investeeringuobjekti puhul esitab toetuse saaja maksetaotluse 

esmakordse esitamise korral või liisingulepingu või maksegraafiku muutumise korral 

liisinguandja ja toetuse saaja vahel sõlmitud liisingulepingu, liisingueseme üleandmise akti, 

maksegraafiku ärakirja ja selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakirja, kellelt 

liisinguandja ostis liisingueseme. Maksetaotluse igakordse esitamise korral esitab toetuse saaja 

liisinguandja poolt toetuse saajale väljastatud arve või arve-saatelehe ärakirja, samuti nimetatud 

arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto 

väljavõtte või maksekorralduse ärakirja või väljatrüki. 

 

Eelnõu punktis 31 täiendatakse kehtivat määrust lõikega, kus täpsustatakse, et ühe taotluse 

kohta saab kokku esitada maksimaalselt 20 maksetaotlust (liisingu ja muude tegevuste 

kuludokumendid kokku). Näiteks, kui toetuse saaja ostab kaks seadet ja kasutab liisingut ainult 

ühe seadme ostmiseks ning kui teise seadme kohta on esitatud juba kaheksa maksetaotlust, siis 

tohib ta esitada veel 12 maksetaotlust, millega tõendada liisingulepingu osamaksete tasumist. 

 

Eelnõu punktis 32 kehtestatakse määruse lisad 2–5 uues sõnastuses.  

Ehitustegevuse eelarve vormi (lisa 2) muudatused on seotud 1. juulil 2015. a jõustunud 

ehitusseadustikuga kooskõlla viimisega. Näiteks täpsustatakse kavandatavate tegevuste loetelu. 

 

Hinnapakkumuse vormilt (lisa 3) jäetakse välja rida „Pakkumus kehtib (päeva)“. Nimetatud 

muudatus tuleneb sellest, et kehtivusaeg pole hinnapakkumuste hindamise ja võrdlemise juures 

oluline. Lisaks täiendatakse vormi reaga „lisainformatsioon“, mis annab võimaluse ehitise kohta 

täiendavat informatsiooni anda.  

 

Hindamiskriteeriumites (lisa 4) täpsustatakse eelistuskriteeriumite sõnastust. Lisaks asendatakse 

hindamiskriteeriumis 1.1 termin „kauplus“ terminiga „jaekaubandus“. Kuna jaekaubanduse 

mõiste on ulatuslikum, siis annab see võimaluse punkte saada ka taotlejal, kes konkreetselt 

kaupluses oma toodet realiseerinud ei ole, kuid on tegelenud oma töödeldud toodete müügiga. 

Lisaks täiendatakse hindamiskriteeriume uue kriteeriumiga, mille kohaselt saab taotleja 
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lisahindepunkti, kui taotleja on töödelnud toodet, mida on tema kaubamärgi all realiseeritud 

jaekaubanduses. 

 

Hindamiskriteeriumite 1.1–1.3 ja 2.1 puhul arvestatakse ka seda, kui taotluse esitamise aastal 

toimub müük või eksport.  

 

Hindamiskriteeriumit 3 täiendatakse sõnaga „taastuvenergial“, mille kohaselt on taotlejal 

võimalik punkte saada ka selle eest, kui ta kasutab või hakkab investeeringu tulemusena 

ettevõttes kasutama taastuvenergial toimivat küttesüsteemi. 

 

Hindamiskriteeriumit 4.2 täiendatakse tekstiosaga „või osaleb ühisturustuse võrgustikus“. 

Ühisturustusvõrgustik on turustusviis, millega tootja või töötleja turustab oma tooteid otse 

tarbijale, kasutades selleks sel otstarbel loodud internetikeskkonda või muud 

kommunikatsioonivormi, mille kaudu tarbija saab oma tellimuse edastada otse tootjale, ilma et 

toode vahepeal omanikku vahetaks, ja mis ei ole loodud vaid ühe tootja või töötleja toodete 

turustamiseks. Näiteks mingisugusele ühisele tunnusele vastavate toodete turustamiseks loodud 

internetikeskkond, otse tootjalt tarbijale ühendused või muud lahendused, kuidas tarbija saab 

toidutooteid otse koju tellida. Selle alla kuuluvaks ei loeta näiteks jaekaubandusettevõtete 

internetipoode ega kojukandeteenuseid, kuivõrd nende kaudu turustamisel muutub enne 

tarbijani jõudmist toote omanik. Ka ei loeta selle alla kuuluvaks laatadel, messidel jms 

ühekordsetel üritustel oma toodete turustamist. 

 

Samuti täpsustatakse hindamiskriteeriumite joonealuseid märkuseid, eelkõige selles osas, 

kuidas tõendatakse hindamiskriteeriumi täitmist. 

 

Ehitustegevuse kulude vormist (lisa 5) jäetakse välja kulurida „Sisustus, inventar, seadmed“. 

Nimetatud muudatus tuleneb sellest, et antud rida hinnapakkumuse vormis puudub ja seega ei 

ole põhjendatud selle rea kasutamine teistel vormidel. 

 

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 

Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 

1305/2013, komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 807/2014, komisjoni rakendusmäärus (EL) 

nr 808/2014, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013, komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 ning komisjoni 

delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014. 

 

Eelnõus nimetatud Euroopa Liidu õigusaktidega saab tutvuda internetis Euroopa Liidu 

õigusaktide andmebaasis aadressil http://europa.eu.int/eur-lex. 

 

4. Määruse mõjud 

 

Muudatus tagab parema õigusselguse maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja 

väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” 

rakendamisel. 

 

5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise 

eeldatavad tulud 

 

Määruse rakendamisega lisakulusid ei kaasne. 

 

6. Määruse jõustumine 

 

http://europa.eu.int/eur-lex
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Määrus jõustub üldises korras, välja arvatud § 1 punktid 23 ja 24, mis jõustuvad 1. jaanuaril 

2017. a. 

 

7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 

 

Eelnõu esitati õigusaktide eelnõude elektroonilise kooskõlastamise infosüsteemi EIS kaudu 

kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile ning Majandus- ja Kommunikatsiooni-

ministeeriumile, kes kooskõlastasid eelnõu märkusteta. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Illar Lemetti 

Kantsler 


