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Sissejuhatus
Käesolev vihik on koostatud mikroettevõtja või mikroettevõtja kriteeriumidele vastava
füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE) abistamiseks, kes soovib taotleda Eesti maaelu
arengukava 2007–2013 meetmest 1.5 “Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja
metsandussaadustele lisandväärtuse andmine” toetust puiduliste metsandussaaduste esmaseks
töötlemiseks mõeldud tehnika soetamiseks (kaasa arvatud puidulisest metsandussaadustest
biokütuste valmistamiseks kasutatav tehnika) või puiduliste metsandussaaduste esmaseks
töötlemiseks kasutatavale leiutisele õiguskaitse taotlemiseks.
Toetuse saamise nõuded on sätestatud põllumajandusministri 21. augusti 2008.a määrusega nr
87 “Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded,
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”.
Riigiteatajas avaldamise aadress: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13017779
Toetust makstakse Eesti maaelu arengukava 2007–2013 (www.agri.ee/MAK) alusel Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja Eesti riigieelarvest.
Määruse raames antav toetus on grupierandiga hõlmatud riigiabi Euroopa komisjoni üldise
grupierandi määruse nr 800/2008 “EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta,
millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks” tähenduses (vt
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:01:ET:HTML)
See tähendab, et lisaks määruse eelnõus sätestatud nõuetele peab taotleja ja tegevus vastama
nimetud määruses mikroettevõtja kohta sätestatud nõuetele.
Mikroettevõtja või mikroettevõtja kriteeriumidele vastava FIE toetamise üldeesmärk on
tõsta
puiduliste
metsandussaaduste
töötlemisega
tegelevate
mikroettevõtete
konkurentsivõimet, soodustades innovaatilise ja mikroettevõtte jaoks uuendusliku tehnoloogia
kasutuselevõttu ja toote sortimendi laiendamist, tagades puiduliste metsandussaaduste
ökonoomse ja tõhusa kasutamise.
Määruse alusel antavad toetused metsandussaadusi töötleva masina ja seadme ostmiseks on
osaliselt jätk põllumajandusministri 3. märtsi 2006. a määruse nr 31 ““Eesti riikliku
arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument
aastateks 2004–2006” meetme 3.7 “Metsamajandus” tingimused” alusel antavatele toetustele.
Määrusega kehtestatakse tingimused ka uute investeeringuobjektide soetamiseks nagu
automaatika- ja infotehnoloogiliste seadmete, sealhulgas tarkvara ostmine ning uute
seadmete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate soetamine (leiutisele õiguskaitse taotlemine
patendi ja kasuliku mudelina ning litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmine).
Investeeringu alustamine
Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist
tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval
päeval, välja arvatud patendi või kasuliku mudeli taotlemisel.
Patendi või kasuliku mudeli taotlemist ei või olla alustatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril.
Toetuse saamiseks esitatavad kuludokumendid (arve ja arve tasumist tõendav dokument) ei
või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.
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Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse taotlusi võtab vastu,
menetleb, määrab ja maksab toetuse välja ning teeb investeeringute üle järelevalvet ja
kontrolli Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA).
Tel 737 1200, 737 1369, 737 1368
Faks 737 1201
E-post pria@pria.ee
Kodulehekülg www.pria.ee
Määruse “Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise
nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” on välja töötanud
Põllumajandusministeerium.
Põllumajandusministeerium
Lai 39/41, Tallinn 15056
Tel 62 56 101
Faks 62 56 200
E-post pm@agri.ee
Kodulehekülg www.agri.ee
Enne, kui otsustada toetust taotleda, mõtelge läbi:
- kas olete valmis toetuse taotlemisel ja selle vastu võtmisel järgmise seitsme aasta
jooksul täitma teile pandud kohustusi ja tingimusi,
- kas teil on omavahendeid taotletud investeeringute tegemiseks, sest toetus makstakse
välja refinantseerimise põhimõttel ehk kolme kuu jooksul pärast nõuetekohaste
dokumentide esitamist,
- kas olete valmis säilitama ja kasutama sihipäraselt soetatud investeeringuobjekti
vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

Käesoleva vihiku koostas Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna
maaparanduse ja maakasutuse büroo koosseisuväline teenistuja-peaspetsialist Elar Neito
(6256 131, elar.neito@agri.ee ).

Soovime edu taotlemisel!
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Kes saab toetust taotleda
Toetust võib taotleda mikroettevõtete tingimustele vastav (edaspidi taotleja):
→
FIE;
→
aktsiaselts;
→
osaühing;
→
tulundusühistu;
→
täisühing;
→
usaldusühing.
Mikroettevõtete tingimused tulenevad Euroopa Komisjoni määrusest nr 800/2008:
→
mikroettevõte on ettevõte, kelle taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel
järjestikusel majandusaastast vähemalt ühel on:
• keskmine töötajate arv 0–9 (9 kaasa arvatud);
• aastakäibe või aastabilansi kogumaht väiksem või võrdne summaga
31 293 200 krooni.
→
suuremal FIE-l või äriühingul, kui eelmises punktis toodud, ei tohi toetust taotlevas
äriühingus olla 25 %-list või suuremat osalust ja 25%-st või suuremat liikmete arvu.
Kui toetust taotleb kontserni kuuluv emaettevõtja või tütarettevõtja, ei tohi kontsern kokku
olla suurem kui taotleja.
Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
→
taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt 12 kuud;
→
taotleja on taotluse esitamise aastale vahetult eelneval majandusaastal tegelenud
puiduliste metsandussaaduste töötlemise ja metsa majandamisega ja taotleja
puiduliste metsandussaaduste töötlemise või metsa majandamise käive oli
taotluse esitamise aastale vahetult eelneva majandusaasta aastakäibest vähemalt
50%;
→
tähtajaliselt asutatud täisühingu, usaldusühingu või tulundusühistu tegevuse tähtaeg ei
või olla lühem kui viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
→
taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringu kohta toetust
riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud
tagastamatut riigiabi;
→
taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu
puiduliste metsandussaaduste töötlemisest ja metsa majandamisest oli suurem kui
37 552 krooni ning müügitulu metsandussaaduste töötlemisest ja metsa majandamisest
koos muude ärituludega ei ületanud 31 293 200 krooni;
→
taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse
lisas 1 toodud äriplaani D-osa real 2.3 märgitud taotluse esitamise aastale vahetult
eelnenud majandusaasta kohta märgitud lühiajaliste ja pikakajaliste kohustuste summa
äriplaani D-osa real 2.6 märgitud omakapitali summaga, ei olnud taotluse esitamise
aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 2,3;
→
taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse lisas 1 toodud äriplaani Dosa real 2.4 märgitud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kohta
märgitud käibevara summa äriplaani D-osa real 2.1 märgitud lühiajaliste kohustuste
summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem
kui 1;
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→
→
→
→

→

taotlejal ei ole taotluse esitamise ajal riiklikku maksuvõlga või võlg on ajatatud ning
ajatatud võlg peab olema tasutud ajakava kohaselt;
taotleja eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning
neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või
välisvahenditest, või on saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud
tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või
toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja
summas;
raietehnika, vintsi, tõstuki, laasimis- või järkamisseadme ostmiseks toetuse taotlemise
korral ei tohi olla taotleja omandis metsamaad, kuid taotleja omandis peab olema
selline masin või seade või taotleja taotleb toetust sellise masina või seadme
ostmiseks, millega on võimalik anda puidulistele metsandussaadustele lisandväärtust.
Sellise seadme ja masina olemasolul peab taotleja selle märkima äriplaani C osas.
Puidulistele metsandussaadustele lisandväärtust andvaks ei loeta masinat ja seadet,
mis on mõeldud puidumaterjali raiumiseks, kogumiseks või veoks.

Puiduliste metsandussaaduste töötlemisena käsitletakse palgi või puidujäätmete töötlemist
kuni kuivatatud toote saamiseni ja nende toodete müüki. Puiduliste metsandussaaduste
töötlemiseks ei loeta puidust mööbli, uste, akende ja raamide ning puidupõhiste plaatide,
liimpuittoodete, tselluloosi, puitmassi, paberi või spooni valmistamist ja müüki ning ehitus- ja
remonditöid - nt palkmajade, paatide, jahtide ehitus- ja restaureerimis- ning remonditööd.
Lühiajaliste ja pikaajaliste kohustuste ning käibe-, põhivara ja omakapitali mõisteid on
selgitatud
Raamatupidamise
Toimkonna
juhendis
2
(edaspidi
RTJ
2)
(http://www.rmp.ee/raamatupidamine/rtj/) punktides 17–19 ja selle lisas 1 toodud
bilansikirjete selgituses. Lühiajalised kohustused on kohustused, mis eeldatavasti arveldatakse
ettevõtte tavapärase äritsükli jooksul või varad, mida tõenäoliselt suudetakse realiseerida 12
kuu jooksu. Kõik kohustused, mis ei ole lühiajalised kohustused, on pikaajalised kohustused.
Varade kogusumma on taotleja käibevara ja põhivara kokku. RTJ 2 punktide 14 ja 16 alusel
on käibevarad varad, mis eeldatavasti realiseeritakse ettevõtte tavapärase äritsükli jooksul.
Kõik varad, mis ei ole käibevarad, on põhivarad.
Märkused
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Toetatavad tegevused
Toetust võib taotleda puidu kui toormaterjali töötlemiseks järgmiste tegevuste kohta:
- masina või seadme ostmine, kui investeeringuobjekt asub küla, alevi või aleviku
territooriumil;
- automaatika- ja infotehnoloogilise seadme, sealhulgas tarkvara (edaspidi
infotehnoloogiline seade) ostmine, paigaldamine ja rakendamine, kui
investeeringuobjekt asub küla, alevi või aleviku territooriumil;
- leiutisele õiguskaitse taotlemine patendina (edaspidi patendi taotlemine)
Patendiseaduses sätestatud tingimustel ja kehtestatud korras;
- leiutisele õiguskaitse taotlemine kasuliku mudelina (edaspidi kasuliku mudeli
taotlemine) Kasuliku mudeli seaduses sätestatud tingimustel ja kehtestatud korras;
- litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmine.
Puidu kui toormaterjali töötlemine hõlmab tegevusi puidu raiumisest kuni puidu
kuivatamiseni, k.a puidu kuivatamine (edaspidi puidu töötlemine).
Liisimise korral peab asja omandiõigus rendilepingu lõppemise korral üle minema toetuse
saajale.
Toetust saab ka juhul, kui uus automaatikaseade või uus infotehnoloogiline seade
paigaldatakse kasutatud seadmele või masinale.
Toetust võib taotleda leiutisele õiguskaitse taotlemiseks, samuti litsentsi, patendi või kasuliku
mudeli ostmiseks. Patendiseaduse (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12791328) § 6
lõike 1 alusel loetakse käesoleva määruse mõistes leiutise objektiks uudset seadet või
meetodit või nende kombinatsiooni. Leiutise objektid ei ole Patendiseaduse § 6 lõikes 2
loetletud objektid. Leiutis peab vastama ka teistele asjakohastes õigusaktides sätestatud
kriteeriumidele, nt peab leiutis olema uudne.
Nõuded investeeringuobjektidele
→

→

Puidugraanulite, puitbriketi, puusöe ja puiduhakke valmistamiseks võib osta
statsionaarse või mittestatsionaarse masina ja seadme. Ülejäänud puidulistest
metsajäätmetest biokütuse tootmiseks ette nähtuid masinaid ja seadmeid võib osta
ainult mittestatsionaarsete masinate või seadmetena. Biokütuse tootmiseks ette nähtud
masinat või seadet, mis peab olema mittestatsionaarne, peab olema võimalik kasutada
looduses või tootmishoones vastavalt vajadusele ühest kohast teise ümber
paigutades/liigutades. Siia kuuluvad masinad ja seadmed, millega on võimalik võsa
langetada, puidujäätmeid koguda, tihendada, tükeldada, hakkida või pakkida;
Elektripaigaldise soetamine on abikõlbulik juhul, kui taotleja taotleb toetust ka
puidulisi metsandussaadusi töötleva masina ja seadme või automaatika-seadme ja
infotehnoloogilise seadme soetamiseks ning vastav elektripaigaldis on nõutud
nimetatud seadmete ja masinate paigaldus- või kasutusjuhendis. Elektripaigaldiseks
loetakse Elektriohutusseaduse § 3 mõistes elektriseadmete ja –juhtide statsionaarselt
paigaldatud talituslikku kogumit. Toetust saab taotleda nii kindla elektriseadme kui ka
kogu talitusliku kogumi soetamiseks. Abikõlbulikud on ka mobiilsed generaatorid
elektrienergia tootmiseks.
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→

→

→

Leiutisele õiguskaitse taotlemisel patendina või kasuliku mudelina peab olema esmane
patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus esitatud Patendiametile.
Toetust võib taotleda leiutisele õiguskaitse saamiseks, kui leiutis on kasutatav puidu
töötlemisel. Leiutisele õiguskaitse taotlemisega seonduvad dokumendid (patendi
saamise avaldus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus) peavad olema esitatud
Patendiametile enne taotluse esitamist, kuid mitte varem kui 2. jaanuaril 2007.
Toetuse taotlemiseks esitatavad kuludokumendid peavad olema väljastatud mitte
varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Kui taotleja kasutab leiutisele
õiguskaitse taotlemisel teenustööd (patendivolinik, tõlketööd), siis peab ta olema
saanud ka sellekohase hinnapakkumise. See peab sisaldama teenustöö orienteeruvat
hinda kogu leiutisele õiguskaitse taotlemise protsessiks. Hinnapakkumine ei tohi
sisaldada riigilõive ega muid taotleja poolt tasutavaid lõive. Antud hinnapakkumise
võtmine on vajalik PRIA-le, et teada investeeringu võimalikku maksumust.
Leiutisele tehakse tehnika taseme eelotsing leiutise uudsuse kindlaksmääramiseks.
Nimetatud eelotsingut võib lasta teha nii enne kui pärast PRIA-le taotluse esitamist.
Nagu öeldud, ei ole enne taotluse esitamist tehtud kulud abikõlbulikud. Leiutisele
patendikaitse taotlemise korral teostab leiutise tehnika taseme eelotsingu Patendiamet.
Leiutisele õiguskaitse taotlemisel kasuliku mudelina tuleb tellida leiutise tehnika
taseme eelotsing patendivolinikult, Patendiraamatukogult või Patendiametilt. Kui
eelotsing tellitakse Patendiraamatukogult või patendivolinikult, kellelt muid teenuseid
ei tellita, siis peab taotleja olema saanud eelotsingu läbiviimise kohta hinnapakkumise.
Leiutise tehnika taseme eelotsingu toimumist ja eelotsingu tulemuste põhjal leiutise
võimalikku registreerimist vastavas registris tõendab eelotsingu teostanud isik või
asutus käesoleva meetme määruse lisas 8 toodud vormi kohases kinnituses;
patendi taotlemisel väljaspool Eestit tuleb patenditaotlus esitada Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguriigi (edaspidi lepinguriik) tööstusomandi õiguskaitse
keskametile või Patendiameti kaudu või elektrooniliselt Ülemaailmse Intellektuaalse
Omandi Organisatsiooni (World Intellectual Property Organization, WIPO)
Rahvusvahelisele Büroole (IB) või Euroopa Patendiametile (European Patent Office,
EPO)
(edaspidi
rahvusvaheline
organisatsioon).
Rahvusvahelistele
organisatsioonidele saab patenditaotlust esitada vaid Patendiameti kaudu või
elektrooniliselt;
kasuliku mudeli taotlemisel väljaspool Eestit tuleb kasuliku mudeli registreerimise
taotlus esitada lepinguriigi tööstusomandi õiguskaitse keskametile;
Leiutisele õiguskaitse taotlemiseks väljaspool Eestit võib patenditaotlust või
kasuliku mudeli registreerimise taotlust esitada nii enne kui ka pärast PRIA-le taotluse
esitamist, kuid tuleb arvestada, et enne PRIA-le taotluse esitamist tehtud kulud ei ole
abikõlbulikud.

→
→

patent või kasulik mudel on ostetud selle omanikult ja litsentseeritav leiutis on
äriplaani oluline osa;
litsents on ostetud patendi või kasuliku mudeli omanikult ja litsentseeritav leiutis on
äriplaani oluline osa.

Leiutise väljatöötamiseks ehk loomiseks ei saa käesoleva määruse mõistes toetust
taotleda. Leiutise väljatöötamiseks on võimalik toetust taotleda “Eesti maaelu arengukava
2007-2013” alameetme 1.7.1 raames koostatud määruse “Põllumajandus- ja toidusektoris
ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase
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koostöö toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”
alusel.
Kõik toetuse saamiseks esitatavad kuludokumendid peavad olema väljastatud mitte varem kui
taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Patendi või kasuliku mudeli taotlemist peab
alustama enne taotluse esitamist, kuid kulud, mis nende tegevustega kaasnesid enne taotluse
esitamist, ei ole abikõlbulikud.
Taotleja võib taotluse esitamise tähtajal esitada vaid ühe taotluse.
Märkused

Joonis 1 – Leiutisele patendi või kasuliku mudeli taotlemiseks toetuse taotlemine
Taotleja

Patendiamet

Patendivolinik
või
Patendiraamatukogu

Eesti

Euroopa
majanduspiirkonna
lepinguriigi tööstusomandi õiguskaitse
keskamet, Ülemaailmse Intellektuaalse
Omandi
Organisatsiooni
Rahvusvaheline Büroo või Euroopa
Patendiamet

PRIA
Tegevuse
abikõlblikkus

Leiutise
loomine

Ei ole
abikõlblik

Patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimistaotlus.
Ärakiri patendi saamise avaldusest või kasuliku mudeli
registreerimise avaldusest tuleb esitada taotlemisel PRIA-le.
Esitada
taotlus
toetuse saamiseks

Kasuliku mudeli taotlemise korral menetlus, patendi
taotlemise korral ekspertiis.
Kui leiutisele ekspertiis või menetlus teostatud väljastatakse
taotlejale patendi saamise korral peale otsuse “Patendilehes”
ilmumist patendikiri või kasuliku mudeli saamise korral
kasuliku mudeli registreerimise otsus. Ärakiri registreerimist
tõendavatest dokumentidest tuleb esitada koos lõpliku
kuludeklaratsiooniga PRIA-le.

Kasuliku mudeli taotlemisel:
leiutise tehnika taseme eelotsing.
Eelotsingu
teostaja
kinnitab
eelotsingu läbiviimist ja leiutise
tõenäolist uudsust määruse lisas 8
toodud kinnituses, mis tuleb
esitada
koos
esmase
kuludeklaratsiooniga PRIA-le.

Patenditaotluse või kasuliku mudeli
registreerimise
taotluse
esitamine
rahvusvahelistele organisatsioonidele või
lepinguriigi tööstusomandi õiguskaitse
keskametile.
Ärakiri tuleb esitada koos esmase
kuludeklaratsiooniga PRIA-le.

Abikõlblik

AEG

Leiutisele patendi taotlemise korral leiutise tehnika taseme
eelotsing. Patendiamet kinnitab eelotsingu läbiviimist ja
leiutise tõenäolist uudsust määruse lisas 8 toodud kinnituses,
mis tuleb esitada koos esmase kuludeklaratsiooniga PRIAle.
Ka leiutisele kasuliku mudeli taotlemisel võib võimalusel
tellida leiutise tehnika taseme eelotsingu Patendiametilt.

Väljaspool Eestit patendi või kasuliku
mudeli
taotlemise
korral
selle
registreerimist/saamist
tõendava
dokumendi väljastamine. Ärakiri tuleb
esitada koos lõpliku kuludeklaratsiooniga
PRIA-le.

Esitada
lõplik
kuludeklaratsioon.

Mitteabikõlblikud kulud
Toetust ei saa järgnevate kulude katteks:
→
→

→
→
→
→
→
→

→

→
→

→
→
→

→
→

enne taotluse esitamist tehtud kulud;
tselluloosi, puitmassi, paberi, spooni, vineeri, puitkiud-, puitlaastplaatide ja muude
puidupõhiste plaatide tootmiseks kasutatava masina ja seadme ostmiseks ning
nimetatud toodete valmistamiseks ette nähtud automaatika- ja infotehnoloogilise
seadme ostmise, paigaldamise ja rakendamise kulud;
maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja rentimise kulud ning uue ehitise rajamise kulud;
tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse
mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on
ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist
Käibemaksuseaduse alusel;
palga- ja koolituskulud ning remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja veokulud ning muud
üldkulud;
liisingumakse, kui asjaomandiõigus ei lähe peale rendilepingu lõppu üle toetuse
saajale (kasutusrent);
lihtne asendusinvesteering (siia alla loetakse investeeringud, mille abil asendatakse
olemasolev masin või seade või selle osa uue ajakohastatud masina või seadmega ilma
tootmisvõimsust vähemalt 25% võrra suurendamata või tootmise iseloomu või
kasutatavat tehnoloogiat põhjalikult muutmata. Asendusinvesteeringuks ei loeta
rohkem kui kümne aasta vanuste masina või seadme asendamist uue masina või
seadmega. Tootmisvõimsuseks loetakse taotlejale kuuluvate sama liiki masinate või
seadmete tootmisvõimsus kokku.);
ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise töö, projekteerimistöö, määruse lisas 1 toodud
vormi kohase äriplaani ning määruse lisas 2 toodud vormi kohase taotluse
koostamiseks tellitud töö ja teenuse ning turu-uuringu tegemise kulud. Taotluse ja
äriplaani koostamiseks tellitud töö ja teenuse eest tasutud kulude hüvitamiseks saab
taotleda toetust põllumajandusministri 9. novembri 2007. a määruse nr 127
“Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja
taotluse menetlemise täpsem kord” kohaselt, kui taotleja omandis on või ta kasutab
muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha metsamaad;
mittepuiduliste metsasaaduste töötlemiseks ette nähtud investeeringu tegemisega
seonduvad kulud;
elektripaigaldise ostmise kulud juhul, kui toetust ei taotleta määruse § 4 punktides 1 ja
2 nimetatud masina või seadme ostmiseks ja kui elektripaigaldise olemasolu ei ole
nõutud nimetatud masina või seadme või automaatika- või infotehnoloogilise seadme
paigaldus- või kasutusjuhendis;
elektrienergia tootmisega seonduvad kulud;
alajaamas kasutamiseks ette nähtud seadmete ostmise kulud;
veovahendi ja selle haagise ostmise kulud, välja arvatud veovahendile paigaldatava
sellise seadme või spetsiaalse haagise ostmise kulud, mille eripära tuleneb taotleja
töödeldavast tootest. Veovahendiks loetakse sõidu-, veoauto ja traktor ning nende
sõidukite haagiseid;
sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja
finantsteenustega seotud muu kulu;
tasu taotleja enda, tema töötaja või tema liikme tehtud töö eest;
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→
→
→
→

→

juriidilise konsultatsiooni ja raamatupidamisteenuse eest tasumiseks tehtud kulutused;
leiutise loomiseks tehtud kulud;
standardtarkvara, -arvutustehnika ja -sidevahendite, sealhulgas mobiiltelefoni ostmise
kulud;
määruse § 4 punktis 1 nimetatud masina ja seadme ostmise korral kasutatud masina ja
seadme ostmiseks tehtud kulutused, kui masin või seade on toodetud rohkem kui
kolm aastat tagasi ning selle ostmiseks on kasutatud toetust riigieelarvelistest või
muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning
nimetud masina või seadme hind ületab selle turuväärtust ja on uue samaväärse
masina või seadme hinnast kõrgem;
automaatika- ja infotehnoloogilise seadme, sealhulgas tarkvara ostmise korral
kasutatud seadme ostmise, paigaldamise ja rakendamise kulud.

Toetuse määr ja suurus
→

Toetust antakse kuni 50 % ulatuses investeeringu abikõlbuliku kulu
maksumusest.

Leiutisele patendi ja kasuliku mudeli taotlemisel on oluline, kas leiutis loodi
rakendusuuringu käigus või mitte.
→
Toetuse määr leiutisele patendi ja kasuliku mudeli taotlemisel on:
o kuni 50%, kui leiutis loodi rakendusuuringu käigus
o kuni 45%, kui leiutist ei loodud rakendusuuringu käigus
Maksimaalne toetuse suurus ühe taotleja kohta on 3 129 320 krooni “Eesti maaelu
arengukava 2007-20013” programmiperioodil (edaspidi programmiperioodil) kokku.
Raietehnika soetamisel antakse toetust ühe taotleja kohta mitte rohkem kui 500 000 krooni
kalendriaastas.
→

Kontserni kuuluv taotleja ei saa kontserni kohta toetust rohkem kui 3 129 320 krooni
programmiperioodil kokku.
→
Kui taotleja suhtes omab Konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 mõistes valitsevat mõju
taotlejaga samas tegevuskohas ja samal tegevusalal tegutsev ettevõtja, ei saa taotleja ja
tema üle valitsevat mõju omav ettevõtja toetust rohkem kui 3 129 320 krooni
programmiperioodil kokku.
o valitsev mõju on Konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses võimalus ühe või
mitme ettevõtja poolt ühiselt või ühe või mitme FIE poolt ühiselt teise ettevõtja
aktsiate või osade omamise kaudu, tehingu või põhikirja alusel või muul viisil
otseselt või kaudselt mõjutada teist ettevõtjat.
Märkused
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Toetuse taotlemisel nõutavad dokumendid
Tabel 1. Taotleja poolt PRIA-le esitatavad dokumendid
Jrk
Dokument
nr
1.
Taotlus (originaal)

2.

Äriplaan (originaal)

3.

Taotluse
esitaja
isikut
tõendava dokumendi ärakiri
ja seadusejärgset esindusõigust
mitteomava
isiku
volitusi
tõendav volikiri.
Ärakiri
maksukohuslaste
registri tõendist.
Nimekiri kõikide osanike,
aktsionäride või liikmete kohta
ja
nende
osanike
või
aktsionäride kohta koos osaluse
protsendiga mitte varasema kui
taotluse
esitamise
kuule
vahetult eelnenud kuu esimese
päeva seisuga.

4.
5.

6.

Kommentaar
Põllumajandusministri 21. augusti 2008 määrus nr
87 lisa 2;
Taotlusvormi saab PRIA maakondlikust büroost ja
PRIA veebilehelt (www.pria.ee).
Põllumajandusministri 21. augusti 2008 määrus nr
87 lisa 1;
Äriplaani vormi saab PRIA maakondlikust büroost ja
PRIA veebilehelt (www.pria.ee).

Esitab FIE, kes ei ole kantud äriregistrisse.

Osaniku, aktsionäri või liikme andmetele lisatakse
tema ettevõttes osaluse protsent, tema ettevõtte
keskmine töötajate arv taotluse esitamise aastale
vahetult eelnenud kahel järjestikusel majandusaastal,
andmed
tema
puiduliste
metsandussaaduste
töötlemisest ja metsa majandamisest saadud tulu
kohta ning tema muude äritulude ja aastabilansi
näitajad taotluse esitamise aastale eelnenud
majandusaastal.
Kui taotleja on põllumajandusministri 9. novembri
2007. a määruse nr 128 “Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise
nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise
täpsem kord” § 4 lõigete 1–3 tähenduses noor
ettevõtja (edaspidi noor ettevõtja) ja soovib, et
võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse tema
taotlust, siis lisab ta ka kõikide osanike, aktsionäride
või liikmete ja liikmete puhul osanike või
aktsionäride andmetele nende isikukoodid või nende
puudumise korral nende sünniajad.
Taotluse esitamisele vahetult Aruande esitab äriühing, kui majandusaasta aruanne
eelnenud
majandusaasta ei ole kättesaadav äriregistris.
kinnitatud
majandusaasta
aruande ärakiri, mis kajastab
ettevõtja tegevust vähemalt 6
kuu jooksul.
Taotluse esitamisele vahetult Aruande esitab taotleja, kes kuulub kontserni.
eelnenud
majandusaasta
kinnitatud
majandusaasta
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

konsolideeritud
aruande
ärakiri.
Taotluse esitamisele vahetult
eelnenud majandusaasta bilansi
ja kasumiaruande ärakiri või
Raamatupidamise
seaduse
kohaselt
kassapõhist
raamatupidamise
arvestust
pidava FIE puhul taotluse
esitamise
aastale
vahetult
eelnenud
majandusaasta
raamatupidamisregistrite alusel
koostatud
koonddokumendi
ärakiri tulude ja kulude kohta.
Olenevalt investeeringuobjekti
maksumusest ühe või kolme
hinnapakkumise ärakiri.

Esitab FIE, kusjuures majandusaasta bilanss ja
kasumiaruanne või koonddokument tulude ja kulude
kohta peab kajastama ettevõtja tegevust vähemalt 6
kuu jooksul.

Kui investeeringu käibemaksuta maksumus on üle
156 466 krooni, peab esitama vähemalt kolme
pakkuja hinnapakkumised; kui maksumus on alla
156 466 krooni või antud valdkonnas on ainult üks
teenusepakkuja, peab esitama ühe hinnapakkumise.
Litsentsi, kasuliku mudeli või patendi ostmisel peab
esitama olenemata investeeringuobjekti maksumusest
vähemalt ühe hinnapakkumise.
lisa nr 3, mis esitatakse siis, kui investeeringuobjekti
Pakkumiste
hinnavõrdlustabel (originaal) või tegevuse käibemaksuta maksumus on üle 156 466
krooni. Litsentsi, kasuliku mudeli või patendi ostmisel
ei ole vajalik hinnavõrdlustabelit esitada.
Kasutatud masina ja seadme ostmise korral
Masina või seadme pakkuja Kinnituses tõendab masina ja seadme müüja, et
kinnitus (originaal)
masina ja seadme ostmiseks ei ole kasutatud toetust
riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või
välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.
Leiutisele õiguskaitse taotlemise korral
Ärakiri
patendi
saamise Ärakiri avaldusest, mis on esitatud Patendiametile
avaldusest Patendiseaduse § 19 leiutisele patendikaitse taotlemiseks.
lõike 1 punkti 1 tähenduses
Ärakiri
Kasuliku
mudeli Ärakiri avaldusest, mis on esitatud Patendiametile
seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 leiutisele õiguskaitse saamiseks kasuliku mudelina.
alusel
kasuliku
mudeli
registreerimise avaldusest.
Ärakiri
rakendusuuringu Ärakiri tuleb esitada juhul, kui leiutis on loodud
lõpparuandest või asjaomasest rakendusuuringu käigus.
aktist, mis tõendab rakendusuuringu toimumist.
Patendi või kasuliku mudeli ostmise korral
Ärakiri
taotleja
ja Ärakiri sisaldab kontaktandmeid müüja ja ostja kohta,
patendiomaniku või kasuliku üldisi andmeid leiutise kohta, patendi või kasuliku
mudeli omaniku vahel sõlmitud mudeli kehtivusaega ja tehingu maksumust.
eellepingust või patendi või
kasuliku mudeli üleminekut
tõendavast dokumendist.
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15.

Litsentsi ostmise korral
Ärakiri
taotleja
ja Ärakiri sisaldab kontaktandmeid müüja ja ostja kohta,
patendiomaniku või kasuliku üldisi andmeid leiutise kohta, nimetatud lepingust
mudeli omaniku vahel sõlmitud tuleneva kasutusõiguse ulatust, litsentsi kehtivusaega
eellepingust
või
litsentsi- ja tehingu maksumust.
lepingust.

Toetuse esmakordsel taotlemisel tuleb esitada koos eeltoodud dokumentidega PRIA-le ka
avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide
registrisse, kui taotleja andmed ei ole sinna kantud. Seda saab teha PRIA maakondlikus
büroos või saates avalduse PRIA-le posti teel enne taotluse esitamist.
Käesolevat juhendmaterjali “Abiks taotlejale”, infot nõustajate kontaktandmete kohta ja
määrusega kehtestatud vormdokumente saab PRIA veebilehelt ja PRIA maakondlikust
büroost.

Pea silmas!
1. Kavandatava tegevuse maksumus peab olema põhjendatud, üheselt mõistetav,
üksikasjalikult kirjeldatud, otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks.
Taotleja peab tagama kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.
Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes
tavaliselt sarnase tegevuse või investeeringuobjekti eest tasutava hinnapakkumisega.
2. Ostetava seadme, masina või automaatika- ja infotehnoloogilise seadme päritolumaa
osas ei ole mingeid piiranguid.
3. Kasutatud masina ja seadme ostmine on abikõlbulik, kui masin või seade ei ole vanem
kui kolm aastat. Automaatika- ja infotehnoloogilisi seadmeid ei saa kasutatuna osta.
4. Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär või juhatuse liige ei tohi
omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.
5. Investeeringuobjekti soetamisel tuleb jälgida, et kui taotleja suhtes omab
Konkurentsiseaduse § 2 lõike 2 mõistes valitsevat mõju taotlejaga samas
tegevuskohas ja samal tegevusalal tegutsev ettevõtja, ei saa taotleja ja tema üle
valitsevat mõju omav ettevõtja programmiperioodil kokku toetust rohkem kui
3 129 320 krooni. Valitsevat mõju on täpsustatud peatükis “Toetuse määr ja suurus”.
6. Immateriaalse vara ostmise korral ei tohi taotleja ja hinnapakkuja olla koondunud EÜ
nõukogu määruse nr 139/2004, kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste
üle (ELT L 24, 29.01.2004, lk 40–61), artikli 3 tähenduses. Immateriaalseks varaks
loetakse vara, mis saadakse tehnosiirde käigus patendiõiguste, litsentside, oskusteabe
või patentimata tehniliste teadmiste omandamise teel. Taotleja ja hinnapakkuja on
koondunud, kui nad omavad kontrolli üksteise ettevõtetes. Kontrolli sisuks on
õigused, lepingud või muud vahendid, mis kas eraldi või ühiselt ning vastavaid
asjaolusid või õigusnorme arvestades annavad võimaluse ettevõtjat otsustavalt
mõjutada. Otsustavaks mõjutamiseks loetakse omandiõigust või õigust osaliselt või
täielikult kasutada ettevõtja vara ning õigustest või lepingutest tulenevaid võimalusi,
mis lubavad mõjutada ettevõtja juhtorganite koosseisu, hääletamist või otsuseid.
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Taotluse esitamine ja menetlemine
Enne dokumentide esitamist kontrolli üle, et kõigil dokumentidel oleksid õiged
kuupäevad ja allkirjad ning et dokumendid oleksid esitamise hetkel kehtivad.

Taotluste vastuvõtmise tähtaja kohta saab teavet PRIA büroodest, “Ametlikest Teadaannetest”
või veebileheküljelt www.pria.ee.
Kui taotlus esitatakse isiklikult, kontrollib PRIA töötaja kohe, kas kõik vajalikud dokumendid
on olemas. Dokumentide kontrollimine ja taotluse registreerimine võtab aega umbes pool
tundi.
Kui otsustate saata taotluse posti teel, siis saatke see soovitavalt posti teel väljastusteatega
tähtkirjaga aadressil:
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt. 3, Tartu 51009.
→
→
→

Investeeringu tegemisega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse
esitamist, välja arvatud patendi või kasuliku mudeli taotlemisel.
Patendi või kasuliku mudeli taotlemisel peab olema investeeringuga alustatud
enne PRIA-le taotluse esitamist, kuid mitte varem kui 02. jaanuaril 2007
arvestades, et toetust saab kulude kohta, mis on tehtud pärast taotluse esitamist.
Enne heakskiitva otsuse saamist teeb taotleja investeeringu omal vastutusel.

Märkused
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Joonis 2. Toetuse menetlemine
Taotleja

Patendiamet

Taotleja kogub
taotluses nõutud
andmed

Leiutisele
õiguskaitse
taotlemiseks
patenditaotluse või
kasuliku mudeli
registreerimistaotluse esitamine

Taotleja täidab
taotluse, äriplaani ja
kogub nõutavad
dokumendid

PRIA

Taotluse, äriplaani
ja teiste
dokumentide
esitamine

Taotluse ja taotleja
nõuetele vastavuse
kontroll ja taotluse
hindamine

Eelkontroll

Lõppotsuse tegemine
Tegevuste elluviimine

Positiivne otsus

Negatiivne otsus

Investeeringut tõendavate
dokumendid
Vajadusel investeeringute
kontrollimine taotleja
juures

Ettepanek toetuse
väljamaksmiseks
või maksmisest
keeldumise kohta

Toetuse
väljamaksmine

Taotleja on toetuse
kätte saanud

Taotluse läbivaatamine
→
→

Taotluse läbivaatamine võib kesta kuni 95 tööpäeva alates taotluste vastuvõtu
lõppemisest.
Taotluste hindamine ja paremusjärjestuse moodustamine toimub järgmiselt:
Taotlusi ei hinnata, kui nõuetele vastavaid taotlusi on esitatud toetuse rahastamise
eelarve piires ja sel juhul rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused;
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Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste summa ületab toetuse rahastamise eelarve,
hinnatakse taotlusi lisa 4 kohaselt hindamiskriteeriumite alusel.
Hinnatakse koos kõiki taotlusi ja taotletavaid tegevusi.
Hindamine toimub kahes osas. Lisas 4 toodud üldiste hindamiskriteeriumide osa
hindab PRIA ja äriplaanide kohta esitab arvamuse lisas 4 toodud kriteeriumide põhjal
põllumajandusministri moodustatav komisjon. PRIA liidab taotlejale antud
hindepunktid kokku ja koostab hindamistulemuste põhjal paremusjärjestuse.
Kui hindamise lõppedes on mitu võrdsete hindepunktidega taotlust, eelistatakse esmalt
noort ettevõtjat ning seejärel taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem. Kui
mõlemad võrdseteks jäänud taotlejad on noored ettevõtjad, siis eelistatakse taotlejat,
kelle taotletava toetuse summa on väiksem. Kui kumbki võrdseteks jäänud taotlejatest
pole noor ettevõtja, siis eelistatakse samuti taotlejat, kelle taotletav toetuse summa on
väiksem.
→

Kui taotleja suurendab omafinantseeringu osakaalu, siis saab ta hindamiskriteeriumide
põhjal lisapunkte:
o Omafinantseeringu osakaal investeeringu maksumusest:
! 51% kuni 55% annab 3 punkti;
! < 55% kuni 65% annab 5 punkti;
! üle 65% annab 10 punkti.

Märkused

Investeeringu tegemine ja seda tõendavad dokumendid
Planeeritud investeeringuid võib teha kas korraga või kuni neljas osas kahe aasta jooksul
arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, välja arvatud leiutisele õiguskaitse taotlemisel
patendi või kasuliku mudelina.
Leiutisele õiguskaitse taotlemisel patendina võib esitada investeeringu tegemist tõendavaid
dokumente kas korraga või kuni kahes osas viie aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise
otsuse tegemisest.
Leiutisele õiguskaitse taotlemisel kasuliku mudelina tuleb esitada investeeringu tegemist
tõendavad dokumendid ühes osas kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse
tegemisest.
Litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmisel tuleb esitada investeeringu tegemist tõendavad
dokumendid ühes osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse
rahuldamise otsuse tegemisest.
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Investeeringu tegemise või tegevuse elluviimisega ei või alustada ning investeeringut või
tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse
esitamisele järgneval päeval. Erandiks on patendi ja kasuliku mudeli taotlemine, kui
investeeringu tegemisega tuleb alustada enne taotluse esitamist, kuid mitte varem kui 2007.
aasta 2. jaanuaril - abikõlbulikud on seejuures kulutused, mis on tehtud pärast taotluse
esitamist.
Kui taotleja ei ole investeeringut ettenähtud tähtajaks täielikult teinud, kuid talle on osaliselt
toetus välja makstud, siis võidakse juba varem väljamakstud toetus tagasi nõuda.
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Kuludeklaratsioon ja selle täitmine
Koos taotluse rahuldamise otsusega saab taotleja investeeringuks tehtud kulude
deklaratsiooni (lisa 7). Täidetud kuludeklaratsioon koos investeeringut tõendavate
dokumentidega tuleb saata PRIA-le väljastusteatega tähtkirjana aadressil:
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt. 3, Tartu 51009.
Ümbrikule kirjutage lisaks aadressile veel märkeks: “MIB maksedokumendid” (MIB on
Maaelu investeeringutoetuste büroo lühend). Dokumendid võib eeltoodud aadressil ka ise
kohale tuua. Investeeringut tõendavate dokumentide kohta saab lisainformatsiooni ka PRIA
telefonidel 7371 293 ja 7371 207.
Investeeringuks tehtud kulude deklaratsiooni blankette on vajaduse korral võimalik juurde
saada ka PRIA maakondlikest büroodest ning veebileheküljelt www.pria.ee.
Kuludeklaratsiooni täites märkige kindlasti vastavasse lünka, mitmenda osamaksega on
kõnealuse investeeringuobjekti raames tegemist ja millise summa kohta on see
kuludeklaratsioon esitatud.
Tehke rist kasti “lõplikult”, kui koos kuludeklaratsiooniga esitate:
a)
kogu investeeringu tegemist tõendavad dokumendid;
b)
investeeringu viimase osa teostamist tõendavad dokumendid.
Tehke rist kasti “osaliselt”, kui esitate koos kuludeklaratsiooniga investeeringu osalist
teostamist tõendavad dokumendid.
Kui kogu investeeringuobjekti või selle osa maksumus, mille kohta esitate kuludeklaratsiooni,
on taotluses toodud investeeringuobjekti maksumusega võrreldes muutunud, märkige
investeeringuobjekti uus maksumus ning muutumise põhjus kindlasti ära ka
kuludeklaratsioonil. Patendi või kasuliku mudeli taotlemisel tuleb antud lahtrisse märkida
tasutud lõivude suurused, kuna taotlusega koos esitatud hinnapakkumine ei sisalda
Patendiametile, rahvusvahelistele organisatsioonidele või lepinguriigi tööstusomandi
õiguskaitse keskametile tasutavaid lõive.
Märkused
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Investeeringut tõendavad dokumendid
Investeeringut tõendavad dokumendid, mille taotleja esitab, on järgmised:

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→

1. Metsandussaadusi töötleva tehnika, automaatika- ja infotehnoloogilise seadme
ostmise korral:
Vormi kohane kuludeklaratsioon (lisa 7);
Arve või arve-saatelehe ärakiri;
Rahalise kohustuse tasumist tõendava dokumendi ärakiri (arvelduskonto väljavõte või
maksekorralduse ärakiri või väljatrükk).
Kui investeering teostati kapitalirenti kasutades, siis kapitalirendile andja ja toetuse
saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku ärakiri.
2. Patendi saamise korral
Vormi kohane kuludeklaratsioon (määruse lisa 7);
Vormi kohane Patendiameti kinnitus (määruse lisa 8);
Arve või arve-saatelehe ärakiri;
Rahalise kohustuse tasumist tõendava dokumendi ärakiri (arvelduskonto väljavõte või
maksekorralduse ärakiri või väljatrükk);
Ärakiri määruse § 5 lõike 1 punktis 3 nimetatud taotlusest koos esmase
kuludeklaratsiooniga, kui patenti taotletakse ka lepinguriigis;
Patendiseaduse § 36 alusel välja antud patendikirja ärakiri esitatakse koos lõpliku
kuludeklaratsiooniga;
Lepinguriigis leiutise registreerimise korral vastava lepinguriigi tööstusomandi
õiguskaitse keskameti või rahvusvahelise organisatsiooni poolt välja antud
patendidokumendi ärakiri.
3. Kasuliku mudeli saamise korral
Vormi kohane kuludeklaratsioon (lisa 7);
Vormi kohane Patendiameti, Eesti Patendiraamatukogu või patendivoliniku kinnitus
(määruse lisa 8);
Arve või arve-saatelehe ärakiri;
Rahalise kohustuse tasumist tõendava dokumendi ärakiri (arvelduskonto väljavõte või
maksekorralduse ärakiri või väljatrükk);
Ärakiri määruse § 5 lõikes 1 punktis 4 nimetatud taotlusest, kui kasulikku mudelit
taotletakse lepinguriigis;
Kasuliku mudeli seaduse § 21 alusel välja antud kasuliku mudeli registreerimise
otsuse ärakiri;
Väljaspool Eestit kasuliku mudeli registreerimise korral vastava riigi tööstusomandi
õiguskaitse keskameti poolt välja antud kasuliku mudeli registreerimist tõendava
dokumendi ärakiri.
4. Litsentsi omandamine
Vormi kohane kuludeklaratsioon (lisa 7);
Arve või arve-saatelehe ärakiri;
Rahalise kohustuse tasumist tõendava dokumendi ärakiri (arvelduskonto väljavõte või
maksekorralduse ärakiri või väljatrükk);
litsentsilepingu ärakiri, kui toetuse taotlemisel esitati litsentsilepingu eelleping.
5. Patendi või kasuliku mudeli ostmine
Vormi kohane kuludeklaratsioon (lisa 7);
Arve või arve-saatelehe ärakiri;
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→

Rahalise kohustuse tasumist tõendava dokumendi ärakiri (arvelduskonto väljavõte või
maksekorralduse ärakiri või väljatrükk);
→
Ärakiri patendi või kasuliku mudeli üleminekut tõendavast dokumendist, kui toetuse
taotlemisel esitati eelleping.
Märkused

Pange tähele!
1. Hankijale väljastatud arve või arve-saatelehe ärakirjal peavad olema järgmised
käibemaksuseaduses ja raamatupidamise seaduses nõutavad rekvisiidid:
•

müüja nimi, aadress ja käibemaksukohustuslasena registreerimise number;

•

arve number ja väljastamise kuupäev;

•

ostja nimi ning aadress;

•

tellitud teenuse või tehtud töö või ostetud nimetus, kogus, hind kroonides ning teenuste,
tööde või kaupade kogumaksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga
käibemaksumäärade lõikes;

•

teenuse, töö või kauba maksustatav väärtus, juhul kui see on erinev eelmises punktis
nimetatud hinnast;

•

käibemaksusumma käibemaksumäärade lõikes;

•

kauba väljastamise või töö või teenuse osutamise kuupäev, juhul kui see erineb arve
väljastamise kuupäevast;

•

arve väljastaja või arve saaja allkiri.

Kontrollige kindlasti rekvisiitide olemasolu!
Arvele kirjutage juurde oma taotluse viitenumber!
Kui arvel ei ole müüdav kaup või osutatud teenus või töö otseselt välja toodud, vaid on
viidatud mingile muule dokumendile (näiteks pakkumisele, lepingule, teostatud tööde aktile
vms.), tuleb esitada ka ärakiri viidatud dokumendist.
2.
Tellitud teenuse või tehtud töö või ostetud kauba kohta väljastatud arve- või arvesaatelehe ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve või arve-saatelehe väljastanud
isiku hinnapakkumisele.
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Märkused

Kapitalirent
Investeeringuobjekti on võimalik soetada kohe välja makstes või kapitalirenti kasutades.
Leiutisele patendi või kasuliku mudeli taotlemisel ja patendi, kasuliku mudeli või
litsentsi ostmisel ei ole võimalik kapitalirenti kasutada.
Kui investeering teostatakse kapitalirendi tingimustel liisingufirma kaudu, on nõuded
investeeringut tõendavatele dokumentidele mõnevõrra erinevad. Sel juhul tuleb täita
kuludeklaratsioonil ka vastavad lahtrid.
Kapitalirendi (liisingu) puhul on investeeringut tõendavad dokumendid järgmised:
1. Hankijale väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri, millel peavad olema eelpool
nimetatud Käibemaksuseaduses ja Raamatupidamise seaduses nõutavad rekvisiidid.
2. Arve või arve-saatelehe tasumist kinnitav maksekorralduse ärakiri või pangakonto
väljavõte, mille selgituse lahtrisse on märgitud tasutava arve või arve-saatelehe number ja
selle hankija poolt väljastamise kuupäev.
3. Liisingufirma ja taotleja vahelise kapitalirendilepingu ärakiri koos lepingu juurde
kuuluva maksegraafikuga Eesti krooni vääringus.
Arvele (arve-saatelehele) peab olema kirjutatud taotluse viitenumber.

Võtke teadmiseks, et
→

Investeeringut tõendavate dokumentide kohta saab lisainformatsiooni PRIA
arengutoetuste osakonnast telefonidel 737 1207, 737 1328 ja 737 7621;

→

kui dokumentidel on mingeid puudusi, lähetab PRIA töötaja taotlejale järelepärimise,
kus selgitab probleemi ja näitab ära edasise tegevuse.
Kui taotleja ei ole nõuetekohaseid investeeringuid tõendavaid dokumente
ettenähtud ajaks esitanud, siis tema investeeringut ei finantseerita.
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→

kui taotleja saadetud dokumendid on korras, siis vajadusel järgneb kohapealne
investeeringu teostamise kontroll. Kui rikkumisi ei tuvastata, maksab PRIA toetuse
välja kolme kuu jooksul arvates investeeringu tegemist tõendavate dokumentide
saamisest.

Märkused
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Investeeringuobjektide tähistamine
Toetuse abil rahastatud objektid tuleb tähistada põllumajandusministri 7. jaanuari 2008. a
määrusega nr 1 “Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle
avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord” kehtestatud korra kohaselt.
Määruse leiab internetiaadressilt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12909268
Tähistamiseks kasutatakse MAK logo koos Euroopa Liidu embleemi ja juhtlausega.
Täpsemad
juhised
leiate
PRIA
kodulehelt
aadressil
http://web.pria.ee/riiklikud_toetused/mak_meetmete_objekti/. Tähistust tuleb säilitada
vähemalt viis aastat pärast PRIA poolt viimase toetusosa väljamakse tegemist.

Toetuse tagasinõudmine
Toetus kuulub tagasinõudmisele juhul, kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et toetust on
kasutatud mitte-eesmärgipäraselt, toetuse saaja suhtes on algatatud likvideerimismenetlus või
tehtud pankrotiotsus, toetuse saaja on esitanud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või takistab
kontrollimist, investeeringuobjekt on hävinud toetuse saaja süül, toetuse saaja on jätnud
tähtaegselt täitmata järelevalveametniku ettekirjutuse toetuse ebaõige kasutamise lõpetamiseks,
edasiste rikkumiste ärahoidmiseks ja rikkumisega tekitatud tagajärgede kõrvaldamiseks, toetuse
saaja ei ole lõpetanud investeeringu teostamist täies mahus (eesmärk jääb täitmata) või ilmneb
tagantjärgi mõni asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud. Sellisel juhul teeb PRIA toetuse
tagasinõudmise otsuse. Toetuse tagasinõudmise otsust on võimalik vaidlustada Haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras.
Kui leitakse, et toetusesaaja on tahtlikult esitanud valeandmeid, arvatakse kõnealune tegevus
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse alt välja ning mis tahes selle
tegevuse eest juba makstud summad nõutakse tagasi. Lisaks arvatakse toetusesaaja välja sama
meetme alusel toetuse saamisest kõnealusel aastal ning sellele järgneval aastal.

