SELETUSKIRI
põllumajandusministri määruse “Põllumajandusministri 27. mai 2010. a määruse nr
65 “Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded,
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine” eelnõu juurde.
1. Sissejuhatus
Põllumajandusministri määruse “Põllumajandusministri 27. mai 2010. a määruse nr
65 “Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded,
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine” kehtestatakse
“Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59
lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu
toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks
kiidetud “Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.
Eelnõu eesmärk on teha põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse
rakendusakti muudatused toetuse parema rakendatavuse, arusaadavuse ning ühese
tõlgendamise huvides. Määruse muudatusega luuakse võimalus maksta toetuse saajale
toetusraha välja osaliselt tasutud kuludokumentide alusel.
Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu
osakonna maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist Reena Osolin (tel 625
6287, reena.osolin@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi määruse eelnõule tegi
õigusosakonna koosseisuväline teenistuja-peaspetsialist Helen Palginõmm (tel 625
6260, helen.palginomm@agri.ee). Keeleliselt toimetas eelnõu sama osakonna
peaspetsialist Leeni Silk (tel 625 6523, leeni.silk@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu punktiga 1 ja 2 täpsustatakse § 17 tegevuse elluviimist tõendavate
dokumentide esitamist. Muudatusega sätestatakse selle isiku, kellelt toetuse saaja
tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse, tehtud töö või
müüdud kauba lisas 10 toodud vormi kohane üleandmist-vastuvõtmist tõendav
dokument (edaspidi üleandmise-vastuvõtmise akt). Üleandmise-vastuvõtmise akt on
omanikujärelevalve tegija ja PMA ametniku poolt kooskõlastatud. Üleandmisvastuvõtmisakt esitakse PMA-le kooskõlastamiseks kui ilmastikuolud (kui ei ole
lumekatet, külmunud pinnast või üleujutamisega tegemist) võimaldavad nimetatud
dokumendis osutatud teenust, tehtud tööd ja müüdud kauba kontrollimist maastikul.
PMA kooskõlastab üleandmise-vastuvõtmise akti, kui dokumendis osutatud teenust,
tehtud tööd või müüdud kauba kontrollimist on võimalik lähtuvalt ilmastikuoludest
kontrollida maastikul ja kui teostatud tegevus on täielikult või osadena elluviidud.
Muudatuse vajadus tuleneb praktikast negatiivsete kogemuste tõttu, kus toetuse saajad
on tehtud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktis näidanud tööde vastavust
hinnapakkumisele mitte aga tegelikult tehtud töödele, ja kus toetuse osamaksete
kohapealset kontrolli ei viidud läbi kõikide osamaksete osas, vaid enamjaolt esimese
ja viimase osamakse osas. Probleemide vältimiseks ja kitsaskohtade likvideerimiseks
on tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide ja selle esitamise korda muudetud
enne iga toetuse osamakse väljamaksmist, mille kohaselt peab taotleja pärast
tegevuse täielikku või osadena elluviimist üleandmise- vastuvõtmise akti enne PRIAle esitamist kooskõlastama PMA ametnikuga, kes kontrollib üleandmise-vastuvõtmise
aktis tehtud tööde vastavust hinnapakkumisele, projektile ja tegelikult tehtud töödele.
Eelnõu punktiga 3 täiendatakse määrust § 181, mis sätestab vajalikud tingimused

toetuse saaja toetatava tegevuse elluviimise rahastamiseks enne töö, teenuse või kauba
eest tasumist. Tulenevalt muudatusest kehtestatakse määruse lisa 8 uues sõnastuses.
Määrusi täiendava paragrahviga sätestatakse toetuse saaja toetatava tegevuse
elluviimise rahastamise kord enne töö, teenuse või kauba eest tasumist. Eelnõuga
ettenähtav rahastamismehhanism tähendab seda, et toetuse saaja toetatava tegevuse
elluviimist võib rahastada enne töö, teenuse või kauba eest tasumist, kui toetuse saaja
on piisavalt usaldusväärne ning tehtud töö või osutatud teenus on lõpetatud või
müüdud kaup üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud ja nende eest tasunud
vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma. Nimetatud rahastamisviisi ei
kohaldata kapitalirendi puhul.
Toetuse saaja loetakse piisavalt usaldusväärseks kui:
1) toetuse saajal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla
tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud
ajakava kohaselt;
2) toetuse saaja suhtes või tema ülevalitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud
likvideerimismenetlust ega pankrotimenetlust;
3) ta on varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja
tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise
ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtpäevaks ja summas.
Omafinantseeringuga võrdne rahasumma on rahaline väärtus, mis tuleb toetuse saajal
tasuda isikule, kes esitatud investeeringuobjekti hinnapakkumuse alusel toetatava
tegevuse elluviimiseks toetuse saajale osutas teenust, tegi tööd või müüs kaupa.
Omafinantseeringuga võrdse rahasumma hulka loetakse isiku, kellelt toetuse saaja
tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehel või arve ärakirjal
kajastatud kõiki abikõlblikke kulusid, millede summast on maha lahutatud tegevuse
elluviimise rahastamise otsuse alusel toetuse saajale makstav summa (ehk enne
toetatava tegevuse elluviimise rahastamise otsuse tegemist peab toetuse saajal olema
arve-saatelehel või arve ärakirjal kajastatud abikõlblikest kuludest tasutud ainult see
osa, mis jääb alles, kui arve-saatelehel või arve ärakirjal kajastatud abikõlblike kulude
kogusummast lahutatakse toetusmäära alusel kuludokumendis kajastatud abikõlblike
kulude põhjal arvutatud toetuse summa) ning kõiki mitteabikõlblikke kulusid, mis
mingil mõjuval põhjusel on nimetatud arve-saatelehel või arve ärakirjal kajastatud.
Näiteks, arve-saatelehel või arve ärakirjal kajastatud mitteabikõlblike kulude (mis
peavad olema toetuse saajal tasutud enne toetatava tegevuse elluviimise rahastamise
otsuse tegemist) hulka kuulub toetatava tegevuse käibemaks, kui toetuse saaja on
käibemaksukohustuslane ning ka muud mitteabikõlblikud kulud, mis on mingitel
põhjustel kuludokumentides kajastatud.
Toetatava tegevuse elluviimise rahastamine võib toimuda selliselt, et igast eraldi
kuludokumendist on tasutud omafinantseeringuga võrdne summa või selliselt, et
kuludeklaratsioonis näidatud kõikide kuludokumentide summast kokku on tasutud
vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma ulatuses kuludokumente.
Toetatava tegevuse elluviimise rahastamiseks peab toetuse saaja PRIAle esitama
vormi kohase kuludeklaratsiooni koos kulu- ja omafinantseeringuga võrdse
rahasumma tasumist tõendavate dokumentidega. PRIA teeb toetatava tegevuse
elluviimise rahastamise otsuse pärast kulutuste abikõlblikkuse kontrollimist,
arvestades seejuures toetuse saaja usaldusväärsust ning kannab toetatava tegevuse
elluviimise rahastamise otsuste alusel määratud raha toetuse saaja arveldusarvele.
Tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha võib toetuse saaja
kasutada üksnes isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa,
väljastatud arve-saatelehel või arve ärakirjal märgitud toetatava tegevuse abikõlblike
kulude eest tasumiseks. Toetuse saaja peab pärast tegevuse elluviimise rahastamise
otsuse alusel saadud raha laekumist viivitamatult tasuma kuludokumentide alusel
tasumata jäänud kogusumma isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa.

Tasumise tõendamiseks peab toetuse saaja esitatama PRIAle seitsme tööpäeva jooksul
arvates tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha laekumisest oma
arvelduskontole kuludeklaratsiooni koos maksmist tõendavate dokumentidega (arvesaatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse
ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte).
Toetuse väljamakse tegemise korral arvestatakse otsuse kohaselt väljamakstavast
summast tasaarvelduse korras maha tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel
toetuse saajale makstud summa. Toetuse maksmisest keeldumise korral peab toetuse
saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha asjaomases ulatuses
tagasi maksma. Kui kuludokumentide alusel tasumata jäänud kogusumma tasumise ja
PRIAle nõutavate dokumentide esitamise tähtaegadest ei ole kinni peetud, siis on
PRIAl õigus edaspidi keelduda toetuse saaja toetatava tegevuse elluviimise
rahastamisest enne töö, teenuse või kauba eest tasumist või algatada tegevuse
elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud raha tagasinõudmine. Samuti on PRIAl
õigus keelduda toetatava tegevuse elluviimise rahastamisest enne töö, teenuse või
kauba eest tasumist kui esitatud kuludokumendid ei vasta nõuetele või ei ole piisavalt
selged ja läbipaistvad.
Eelnõu punktidega 4, 9 ja 15 täiendatakse lisasid 3, 5 ja 10 normitehnilise
märkusega. Eesmärgiga täpsustada PMA poolt kooskõlastatud kinnituslehe,
uuendustööde mahtude kokkuvõte ja PMA poolt väljastatud lubjatarbetõendi
kehtivust. Nimetatud dokumente saab toetuse taotlemiseks esitada ühel korral
kooskõlastamise või väljastamise aastal algava taotlusvooru kohta.
Eelnõu punktidega 5 ja 10 täiendatakse lisasid 3 ja 5 normitehnilise märkuse
järjekorra muutmisega, mille tingisid eelnõu punktid 4 ja 9.
Eelnõu punktiga 6 täpsustatakse lisa 4 tabeli rida 84 sõnastust, rõhutades asjaolule, et
toetuse saamisega on mittetulundusühingul või metsaühistul kohustus jätkata
tegutsemist vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa
väljamaksmisest.
Eelnõu punktiga 7 täiendatakse lisa 4 tabelit reaga 911, kus taotleja kinnitab, et kui ta
taotleb toetust veehoidla niisutussüsteemi veehaarde või kuivendusvee
korduvkasutuse tiigi ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks ning
niisutussüsteemide rajamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks toetust ei taotle,
mille tarvis veehaaret või tiiki vaja läheb, (nt teeb investeeringu omavahenditest) on
niisutussüsteem olemas või on see ehitusprojektis projekteeritud ja on see rajatud
tegevuse lõplikult elluviimise ajaks.
Eelnõu punkti 8 muudatuse kohaselt ei saa hindepunkti tuulekande vähendamise
kriteeriumi eest, kuna tuuletõkkeriba hooldamine on kulukas tegevus ning rajatise
mõju ilmneb pika aja jooksul (30 aasta pärast). Settebasseini investeeringobjekti eest
on võimalik nüüd hindepunkti saada, tulenedes hajureostuse levikuohtu käsitleva
kontseptsiooni muutusest. Kui põllumaalt vooluveega transporditava hajureostuse
ohjamisel on esmatähtis puhastuslodu, ja mõningatel juhtudel puhastuslodu koostöös
settebasseiniga kavandamine, siis maaparandussüsteemi vooluvees sette, mis on
samuti hajureostus, kinnipüüdmisel on arvestatav rajatis settebassein. Vastavad
muudatused on kavandatud 17. veebruari 2005. määrusesse nr. 18
“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” ja põllumajandusministri 30. 09. 2004
määrusesse nr 163 “Maaparanduse uurimistööle esitatavad nõuded” .
Eelnõu punktiga 11 muudatuse kohaselt ei ole lisa 5 normitehniline märkus enam
asjakohane, sest nüüd läheb settebasseini investeeringuobjekt hindamisel arvesse.

Eelnõu punktiga 12 muudatuse kohaselt peab PMA ametnik kinnitama, et
niisutussüsteem on projektis projekteeritud, kui taotleja taotleb toetust kuivendusvee
korduvkasutuse tiigi ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks. Lisa 5
täiendatakse asjakohase normitehnilise märkusega.
Eelnõu punktiga 13 muudetakse määruse lisa 7.
Täpsustatud on, et real 2.1“Metsapõlengust tingitud keskkonnakahju ennetamise“ eest
saab hindepunkti kui tuletõrjetiigi ehitamise ja rekonstrueerimisega taotletakse toetust
metsakuivenduseks ja kui metsamaa reguleeriva võrgu pindala on üle 50% taotluses
märgitud ehitatud, rekonstrueeritud ja uuendatud maaparandussüsteemi reguleeriva
võrgu pindalast. 2010. a taotlusvoorus taotles 55 taotlejat toetust tuletõrjetiigi
ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks. Nendest 15 taotleja metsamaa pindala osakaal on
üle 50% projektiga haaratud pindalast. 40 taotleja metsamaa pindala osakaal on 0 kuni
33,7%. Kuna tuletõrjetiik on eelkõige metsakuivenduse jaoks mõeldud
keskkonnakaitserajatis, siis on mõistlik rõhutada tuletõrjetiigi rolli just metsamaal
asuva maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu ehitamise, rekonstrueerimise ja
uuendamise korral. Muudatuse kohaselt ei saa hindepunkti tuulekande vähendamise
kriteeriumi eest, kuna tuuletõkkeriba hooldamine on kulukas tegevus ning rajatise
mõju ilmneb pika aja jooksul (30 aasta pärast). Ühtlustatud on II bloki hindepunktide
andmist, kõikide kriteeriumite eest saab 5 hindepunkti. Samuti saab hindepunkti
põllu- ja metsmaal asuva settebasseini ehitamise ja rekonstrueerimise eest, mille
tulemusena asetuvad põllumajandusega tegelevad ettevõtjad ja erametsaomanikust
ettevõtjad võrdsemasse olukorda. Hindamiskriteeriumites seadedrenaažsüsteemi
reguleeriva võrgu suurendamine 50 ha, et seda saaks keskkonnarajatiseks pidada,
tuleneb Eesti Maaülikooli uurimistöös „Meetme 1.8 raames rajatud
maaparandussüsteemi
keskkonnarajatiste
efektiivsuse
selgitamine“
tehtud
ettepanekust. Uurimistöös jõuti järeldusele, kohalike veevarude säästmisel omab
seadedrenaažsüsteem arvestatavat mõju juhul, kui see on suurem 50 ha. Vastav
muudatus on kavandatud ka põllumajandusministri 17. veebruari 2005. määrusesse
nr.18 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.
Hindamiskriteeriumites settebasseini üksikrajatisena käsitlemisena tuleneb
hajureostuse levikuohtu käsitleva kontseptsiooni muutusest. Kui põllumaalt
vooluveega transporditava hajureostuse ohjamisel on esmatähtis puhastuslodu, ja
mõningatel juhtudel puhastuslodu koostöös settebasseiniga kavandamine, siis
maaparandussüsteemi vooluvees sette, mis on samuti hajureostus, kinnipüüdmisel on
arvestatav rajatis settebassein. Vastavad muudatused on kavandatud 17. veebruari
2005. määrusesse nr. 18 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” ja
põllumajandusministri 30. 09. 2004 määrusesse nr 163 “Maaparanduse uurimistööle
esitatavad nõuded”.
Tõstetud on hindepunktide väärtust 2 palli võrra nendele taotlejatele, kes on
arengukava meetme 1.8 raames toetust taotlenud aga ei ole hindepunktide tõttu toetust
saanud, sest 2010. a taotlusvoorus jäid 10% mittetulundusühingutest toetusest
teistkordselt ilma.
Arengukavas on sätestatud meetme 1.8 tulemuslikkuse saavutamise sihtmääraks 70
000 ha maaparandussüsteemi korrastatud pind. Analüüsides viimase taotlusvooru järel
tulemusi, on saadud hindepunkt pigem eesvoolu investeeringuobjekti eest, mitte aga
reguleeriva võrgu suuruse eest, mis aitaks paremini sihtmäära saavutada. Seetõttu on
reguleeriva võrgu ja eesvoolu hindepunktid lahku viidud, et väärtustada reguleeriva
võrgu pindala suurust. Samuti on täiendatud ettevõtja sihtgrupi III hindamisgrupi
müügitulu arvestust. Eelistakse ettevõtjat, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste
müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist saadud tulu või
metsa majandamise või puiduliste metsandussaaduste töötlemise müügitulu või nende
tegevuste müügitulu kokku moodustab üle 60,1% kogu eelnenud majandusaasta
müügitulust. Muudatus võtab arvesse ettevõtja kogutulu, mis ta saab põllumajanduse
ja
metsamajanduslikust
tegevusest.
Näiteks
kui
ettevõtja
müügitulu
põllumajandustoodete müügist müügitulu on 50% ja metsa majandamise müügitulu

on 31% , siis arvestatakse need % kokku ja ettevõtja saab 5 hindepunkti. Kehtiva
määrusega poleks antud näites toodud ettevõtja hindpunkti saanud.
Eelnõu punktiga 14 muudetakse määruse lisa 8 kuludeklaratsiooni vormi, mis on
vajalik osaliselt tasutud kuludokumentide alusel toetuse maksmise võimaluse
sisseviimisest.
Eelnõu punktiga 16 täiendatakse määrust lisaga 10, millega kehtestatakse selle isiku,
kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud osutatud
teenuse, tehtud töö või müüdud kauba vormikohane üleandmist-vastuvõtmist tõendav
dokument. Nimetatud lisa 10 on PRIA-l ja PMA-l selgem ülevaade osutatud
teenusest, tehtud tööst või müüdud kaubast ja lihtsustab kohapealset investeeringu
kontrolli.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste
kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40), komisjoni määrus (EL) nr 65/2011, millega
kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud
eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu
arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), komisjoni määrus (EÜ)
nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste
kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73) ja
Euroopa Komisoni teatis “Ühenduse suunised riigiabi kohta põllumajandus- ja
metsandussektoris aastateks 2007-2013” (ELT C 319, 27.12.2006, lk 1–33).
4. Määruse mõjud
Muudatus tagab õigusselguse ja välistab määruse mitmeti mõistetavuse.
Põllumajandusministri määruse muutmine loob toetuse saajale soodsamad tingimused
investeeringute tegemiseks, kuna eelnõus sätestatud rahastamismehhanism ei nõua
toetuse saajalt täielikku kuludokumentide esmast tasumist. Hetkel kehtivate määruste
alusel on toetust võimalik välja maksta siis, kui planeeritud tegevus on ellu viidud ja
kulude eest juba tasutud, kuid käesoleval ajal on halvenenud majandustingimustest
tulenevalt toetuse saajate võimalused leida vahendeid oma investeeringute tegemise
kulude katteks väga piiratud. Seepärast ongi oluline luua toetuse saajale paindlikke
finantseerimisvõimalusi perioodiks, mil investeeringuid tehakse. Toetatava tegevuse
elluviimise rahastamine enne töö, teenuse või kauba eest tasumist tagab Eesti maaelu
arengukava 2007–2013 investeeringumeetmete eduka rakendumise, kuna toetuse
saajatele luuakse uue rahastamismehhanismi abil dünaamilisemad ja paindlikumad
investeeringute tegemise kulude finantseerimise võimalused.
5. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse kehtestamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.

7. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile
ja Põllumajandusametile.
Eelnõu
esitatakse
kooskõlastamiseks
Rahandusministeeriumile
ja
Keskkonnaministeeriumile õigusaktide eelnõude elektroonilise kooskõlastamise
infosüsteemi e-Õigus kaudu.

