AVALDUS ANDMETE KANDMISEKS PÕLLUMAJANDUSTOETUSTE JA
PÕLLUMASSIIVIDE REGISTRISSE

ÜLDANDMED – TÄITA AINULT A- VÕI B-OSA

JUHEND AVALDUSE VORMI TÄITMISEKS
A-OSA. Üldandmed
Täidavad isikud, kes on registreeritud äriregistris (äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad),
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris (k.a. usulised ühendused) või riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutuste riiklikus registris. Ka seltsingud ja muud isikute juriidilise isiku staatuseta
ühendused (edaspidi: seltsingud) täidavad A-osa
Eesnimi, Perekonnanimi, Isikukood
Täidavad ainult äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjad ja seltsingud (esitatakse seltsingu
volitatud esindaja või seltsingulepinguga määratud isiku andmed). Kui isikukood ei ole välja antud
Eestis, lisatakse riigi nimi
• Isik, kellel puudub isikukood, esitab selle asemel sünniaja kujul DDMMYYYY, kus D =
sünnikuupäev, M = sünnikuu ja Y = sünniaasta
Nimi või ärinimi
Taotleja nimi täpselt sellisel kujul, millega ta on registreeritud vastavas riiklikus registris. Seltsingu
puhul kirjutatakse nimeks SELTSING või SELTSING + seltsingu nimi
Registrikood
Registrikood täpselt sellisel kujul, millega taotleja on registreeritud vastavas riiklikus registris.
Seltsingu puhul ei täideta. Kui kood ei ole välja antud Eestis, lisatakse riigi nimi
B-OSA. Üldandmed
Täidavad füüsilised isikud ja need füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on registreeritud ainult
maksukohustuslaste registris (registrit peab Maksu- ja Tolliamet) ja ei ole registreeritud äriregistris. Kui
kood ei ole välja antud Eestis, lisatakse riigi nimi
• Isik, kellel puudub isikukood, esitab selle asemel sünniaja kujul DDMMYYYY, kus D =
sünnikuupäev, M = sünnikuu ja Y = sünniaasta

C-OSA. Taotleja asukoht ja aadress (postiaadress)
Äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud isiku postiaadressiks on võimalik
kanda vastavas riiklikus registris registreeritud juriidiline aadress, sellisel juhul täidetakse ainult 1. punkt.
Aadressis peavad olema märgitud nii postiindeks, maakond, linn/vald kui asula. Sidejaoskonna/postkontori nimi
ja postkasti number on soovitav kirjutada lahtrisse Küla/alev/tänav/maja/korter asula nime juurde, kasutades
lühendeid sjk ja pk.
D-OSA. Taotleja ettevõtte asukoht ja aadress (tegevuskoha aadress)
Taotleja ettevõtte asukoha aadress on aadress, kust toimub taotleja tootmistegevus. Esitatakse ka juhul, kui see ei
erine postiaadressist. Aadressis peavad olema märgitud nii postiindeks, maakond, linn/vald kui asula
E-OSA. Sidevahendid
Esitatakse sidevahendid, mille abil on taotlejaga võimalik vajaduse korral operatiivselt ühendust võtta
F-OSA. Taotleja pangarekvisiidid
Arveldusarve number
Esitatakse üks arveldusarve number.
Välisarve korral soovitavalt IBAN (International Bank Account Number).
Seltsingu puhul esitatakse tema volitatud esindaja või seltsingulepinguga määratud isiku arve number.
Kui taotlejal endal arve puudub, võib esitada ka teise isiku arve numbri.
Samas, kui juriidiline isik esitab füüsilise isiku arve numbri, tuleb avaldusele lisada koopia vastavast (juhatuse)
otsusest
Arveldusarve omanik
Esitatakse arveldusarve omaniku nimi täpselt sellisel kujul, mille all arve on pangas avatud
Välisarve korral esitatakse täiendavalt panga nimi, panga BIC kood (Bank Identification Code - SWIFT, BLZ,
Sort Code vms) ja panga aadress

