
  

MÄÄRUS 
 
 

13.07.2021 nr 43 

Maaeluministri 20. juuli 2016. a määruse nr 45 

„Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise 

investeeringutoetus suurprojektide 

elluviimiseks“ muutmine 

  

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 

lõike 2 alusel. 

 

Maaeluministri 20. juuli 2016. a määrust nr 45 „Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise 

investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks“ muudetakse järgmiselt: 

 

1) paragrahvi 7 punktis 6 asendatakse tekstiosa „2023. aasta 30. juunil“ tekstiosaga „30. juunil 

2025“; 

 

2) paragrahvis 20 asendatakse läbivalt arv „2023“ arvuga „2025“; 

 

3) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses: 

 

„(71) Toetuse saajale, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse 

alusel ja korras tunnustatud tootjaorganisatsioon, ei kohaldata § 3 lõike 2 punktides 1 ja 2 

sätestatud nõudeid.“; 

 

4) paragrahvi 21 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses: 

„5) teave müüjale või teenuse osutajale vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa tasumise 

kohta, kui toetust taotletakse § 221 kohaselt.“ 

 

5) määrust täiendatakse §-ga 221 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 221. Toetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemist 

 

(1) Toetuse võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 

1 punkti 2 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest maksta välja pärast taotluse rahuldamise 

otsuse tegemist enne töö või teenuse tellimise või kauba ostmise eest tasumist tagatist 

nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või kaup on üle antud ning toetuse saaja on selle 

vastu võtnud ja selle eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui 

toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata 

liisingulepinguga ostetava investeeringuobjekti puhul. 

 



 

 

2 

 

(2) Lõike 1 kohaselt toetuse väljamaksmist sooviv toetuse saaja esitab pärast tegevuse täielikku 

või osadena elluviimist PRIA-le maksetaotluse koos §-s 21 nimetatud dokumentidega. 

 

(3) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav 

raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates lõikes 2 

nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest. 

 

(4) Paragrahvi 21 lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud toetatava 

tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ja rahalise kohustuse tasumise teatis koos 

§ 21 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIA-le seitsme tööpäeva 

jooksul arvates toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest. 

 

(5) Rahalise kohustuse tasumise teatisel esitab toetuse saaja järgmised andmed: 

1) andmed toetuse saaja kohta; 

2) teatise esitamise kuupäev, kuu ja aasta; 

3) kinnitus selle kohta, et PRIA poolt toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha on 

kuludokumentide alusel üle kantud sellele isikule, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö  

või ostis kaupa.  

 

(6) PRIA koostab lõikes 4 nimetatud rahalise kohustuse tasumise teatise vormi ja avaldab selle 

PRIA veebilehel. “. 
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