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TO E T U S E D

SIGRID RÕÕMUSSAAR
PRIA OTSETOETUSTE OSAKONNA 

MENETLUSBÜROO JUHTIVSPETSIALIST

Loomakasvatuse otsetoetus-
te taotluste vastuvõtt algas 
e-PRIA-s 2. märtsil. Sel aas-

tal saab esitada taotlust piimaleh-
ma kasvatamise otsetoetuse (PTK), 
ammlehma kasvatamise otsetoetu-
se (ATK) ning ute ja kitse kasvata-
mise otsetoetuse (UTK) saamiseks. 

Taotlusi võetakse vastu 17. ap-
rillini. Võrreldes eelmiste aastate-

Loomakasvatuse 
otsetoetuste taotluste 
vastuvõtt on alanud

ga ei ole sel aastal hilinenud vas-
tuvõtuperioodi. 

Volituste andmine
Kui taotluse soovib esitada taot-

leja esindaja, siis on oluline, et 
esindajale on antud volitus. Voli-
tuse saab vormistada e-PRIA-s või 
soovituslikul vormil, mis on leitav 
www.pria.ee  Registrid  Klien-
diregister  Esindusõigused ja vo-
litused. Kui ei ole võimalik anda 
volitust e-PRIA-s, saata digiallkir-
jastatud volitust e-posti aadressil 

kliendiregister@pria.ee või esita-
da paberil, saab volitusi taotluste 
esitamiseks anda ka telefoni teel. 
Kui taotlejal ei ole arvutit, aga ta 
soovib toetust taotleda, saab enda 
eest taotlusi esitama volitada usal-
dusväärset isikut, helistades PRIA 
registrite osakonna infotelefonil 
731 2311. 

Loomakasvatuse otsetoetused 
Loomakasvatuse otsetoetuste 

taotlemiseks ei ole taotlusele va-
ja loomade arvu märkida, piisab 
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taotlusel linnukesest „jah“ kas-
tis. Toetust makstakse ajavahemi-
kul 2. märtsist kuni 9. septembrini 
taotleja peetavate nõuetekohaste 
loomade arvu aritmeetilise kesk-
mise alusel. Arvestamise aluseks 
on põllumajandusloomade regist-
ris (edaspidi: register) olev looma-
de arv nimetatud ajavahemiku iga 
päeva kohta. Loomad, kelle kohta 
toetust makstakse, peavad olema 
nõuetekohaselt identifitseeritud.

  PTK-d saab taotleda loomapi-
daja, kes registri andmetel kasva-
tab 2. märtsist kuni 9. septembri-
ni igal päeval vähemalt ühte pii-
malehma. Sel ajavahemikul ei tohi 
olla ühtki päeva, mil registri and-
meil pole taotlejal ühtki nõueteko-
hast piimalehma. Sel juhul kaotab 
taotleja õiguse toetust saada. 

  ATK-d saab taotleda loomapi-
daja, kes registri andmetel kasva-
tab 2. märtsist kuni 9. septembri-
ni igal päeval vähemalt viit amm-

lehma ja/või vähemalt kaheksa 
kuu vanust lehmmullikat. Sel aja-
vahemikul ei tohi olla ühtegi päe-
va, mil registri andmeil pole taot-
lejal viit nõuetekohast ammlehma 
ja/või vähemalt kaheksa kuu va-
nust lehmmullikat. Sel juhul kao-
tab taotleja õiguse toetust saada.

  UTK-d saab taotleda looma-
pidaja, kes registri andmetel kas-
vatab 2. märtsist kuni 9. septemb-
rini igal päeval vähemalt kümmet 
utte ja/või emakitse. Sel ajavahe-
mikul ei tohi olla ühtegi päeva, 
mil registri andmeil pole taotlejal 
kümmet nõuetekohast looma. Toe-
tust makstakse maksimaalselt 450 
nõuetekohase looma eest. Loomad, 
kelle kohta toetust makstakse, pea-
vad olema 2. märtsi seisuga vähe-
malt ühe aasta vanused. 

Kõikide karjas olevate looma-
dega toimuvatest sündmustest 
peab registrit teavitama ettenäh-
tud aja jooksul. Hilinenud teavi-

tuste korral ei loeta looma toetus-
õiguslikuks.

Loomakasvatuse otsetoetuste 
taotleja peab kogu oma majapida-
mises täitma tingimuslikkuse nõu-
deid (vt www.pria.ee/infokeskus/
tingimuslikkus-ja-nouetele-vasta-
vus). Tingimuslikkuse nõuete kü-
simustik on pindala- ja loomapõ-
histe toetuste taotluse osa ja see-
tõttu tuleb loomatoetuste taotlejal 
mais algaval pindala- ja loomapõ-
histe toetuste taotluste esitamise 
perioodil lisaks esitada pindala- 
ja loomapõhiste toetuste taotlus.

Toetuste täpsed tingimused on 
kirjas toetuse määruses. 

Toetuste taotlemine e-PRIA-s 
Loomakasvatuse otsetoetus-

te taotluse saab pärast e-PRIA-sse 
sisselogimist esitada kohe avalehe 
kaudu: epria.pria.ee  Taotlemi-
ne  Esita toetustaotlus  Loo-
matoetused. e-PRIA kuvab klien-
dile tema taotlemise aluseks ole-
vad põllumajandusloomade re-
gistri andmed. Taotluse täitmise 
ajal annab e-PRIA taotluse täitja-
le infot võimalikest vigadest ja ju-
hib tähelepanu täitmist vajavate-
le lahtritele. 

Vajadusel saab abi PRIA pind-
ala- ja loomatoetuste infotelefonil 
737 7679. Kliente aidatakse e-PRIA 
kasutamisel tekkinud küsimuste 
lahendamisel ka PRIA maakond-
likes teenindusbüroodes. Büroos-
se tulekuks tuleb eelnevalt bronee-
rida aeg telefoni teel või kodule-
hel www.pria.ee/broneering. Tee-
nindusbüroode kontaktid leiate  
www.pria.ee/teenindusburood. 
Bürood on avatud E–K kella 9–16.

Kitsekasvatuse otse-
toetust saab taotleda 
vähemalt kümne kitse 
kasvataja.
Foto: Pixabay
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JANEK MAASIK 
PRIA KONTROLLIOSAKONNA JUHATAJA

Ühine tegutsemine, kus ette-
võtted on osanike või juht-
organi liikmete või ühis-

te ärihuvide kaudu seotud, on äri-
kultuuris tavapärane. Selline seo-
tus ja ühiselt tegutsemine on loo-
mulik ning võib majanduslikult ja 
äriliselt olla mõnikord isegi vaja-
lik. Küll aga tuleb selliseid ettevõ-
tete vahelisi seoseid arvesse võtta 
toetuste määramisel ja piirmäära-
de arvutamisel. 

Avalikust rahast makstavad toe-
tused peavad kõigi õigustatud isi-
kuteni jõudma võrdsetel alustel. 
Selle tagamiseks on toetuse saami-
se tingimustes punkte, mille abil 
välistatakse toetuste koondumi-
ne ühe ja sama isikute ringi kätte.  

Seadustes täpselt kirjas
Seda, kas tegu on iseseisvalt või 

ühiselt tegutsevate ettevõtetega, 
reguleerib Eesti ja Euroopa Liidu 
seadusandlus. Kasutatakse mõis-
teid nagu „valitsev mõju“, „põllu-
majanduslik majapidamine“, „au-
tonoomne ettevõte“, „seotud ette-
võte“ või „partnerettevõte“ vms. 
Paljude jaoks on need mõisted kee-
rulised, aga põhimõtteliselt on kõi-
gi nende eesmärk eristada iseseis-
valt tegutsevad ettevõtted neist, 
mis tegutsevad koostöös või sõl-
tuvussuhtes teiste ettevõtetega või 
mis on omavahel seotud füüsiliste 
või juriidiliste isikute kaudu.

Selline määratlemine aitab rii-
gil eristada toetusi vajavaid siht-
gruppe ja tagada toetuste maksmi-
sel olukord, et ettevõtted ei saaks 
toetustega liialt suurt konkurentsi-
eelist teiste sarnaste ettevõtete ees. 

Oluline on meeles pidada, et 
ühiselt tegutsemise hindamisel ei 

Ettevõtete ühine tegutsemine kui ärimudel 
või ligipääsu avardamine PRIA toetustele?

ole oluline mitte niivõrd toetust 
taotleva ettevõtja range õiguslik 
määratlus, vaid ka majanduslik 
vaatepunkt. Teisisõnu – kui toe-
tusi taotlevate ettevõtete vahel on 
tugev majanduslik side, on toetus-
te mõttes majanduslikult tegemist 
ühe ja sama ettevõttega. Kuna et-
tevõtete seotusele viitavad asja-
olud ei ole piiritletud, siis tuvasta-
takse ettevõtete omavaheline seo-
tus alati juhtumipõhiselt. 

Euroopa Komisjon on ettevõtete 
suuruse määramiseks koostanud 
nimekirja tunnustest, mis võivad 
viidata ettevõtete sellisele omava-
helisele seotusele, kus tuleks kaa-
luda nende üheks lugemist. Need 
on järgmised:

  õiguslikult sõltumatud jurii-
dilised isikud asuvad samal aad-
ressil või kasutavad samu äripindu;

  ärisuhted toimuvad ainult 
ühingute eneste vahel (arveid esi-
tatakse vaid vastastikku);

  ühingutel ei ole käivet arvete 
tasumiseks;

  ühingutel on samad või siis 
üksteist täiendavad tegevusalad 
(üks toodab, teine müüb);

  ühingutel on samad töötajad;
  osanikud ja/või aktsionärid 

on lähikondsed;
  üks ühing on jagatud kaheks, 

st tegevusalad on tekitatud kunst-
likult, kuigi tootmine on sisuli-
selt üks.

Ettevõtete seotuse tuvastamisel 
võetakse arvesse kõik isikulised, 
asukohalised ja tehingulised as-
jaolud. Kui erinevad ettevõtted tu-
leks eeltoodud kriteeriumite alu-
sel üheks lugeda, siis ei tähenda 
see automaatselt, et tal poleks õi-
gust toetust saada. Üldreeglina ei 
määrata üheks loetavale ettevõtte-
le toetust siis, kui ta ei vasta toetu-
se saamise nõuetele või kui ta on 
varem toetusi saanud ja uue toe-
tuse määramisega oleks lubatava-
te toetuste limiiti ületatud. 

Mõnel tekib soov petta
PRIA praktikas on ette tulnud 

ka olukordi, kus väliselt justkui 
sõltumatute ettevõtete kaudu on 
püütud saada toetusi, milleks neil 
tegelikult õigust ei ole. Kui ühe 
kasusaaja või huvigrupi ümber te-
kitatakse formaalselt sõltumatu-
te toetuskõlbulike ettevõtete võr-
gustik, mis ongi loodud eelkõige 
toetuste saamise eesmärgil, siis 
tekitab see ebaausa konkurentsi-
olukorra. Sellisel juhul koonduk-
sid toetused kindlate huvigruppi-
de kätte ja ausad taotlejad võivad 
toetusest ilma jääda. 

PRIA eesmärk on tagada, et 
kõigil taotlejatel oleks toetustele 
võrdne ligipääs. Kui taotleja kasu-
tab ebaausaid võtteid, siis võib see 
talle kaasa tuua mitte ainult toe-
tusest ilmajäämise, vaid ka hal-
duskaristuse. Arusaamatuste väl-
timiseks palume taotlejatel eelne-
valt kindlasti hinnata enda või-
malikku seotust teiste ettevõtete-
ga ja toetustaotlust esitades või-
malikust seotusest PRIA-t infor-
meerida, et oleks võimalik hinna-
ta taotleja nõuetele vastavust. See-
läbi saab vältida võimalikke hili-
semaid tagasinõudeid või ka hal-
duskaristusi. 

Kui toetusi taot-
levate ettevõte-

te vahel on tugev ma-
janduslik side, on toetus-
te mõttes majanduslikult 
tegemist ühe ja sama et-
tevõttega.


