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INNOVATSIOONI EDENDAVATE HANGETE TOETAMINE 

TAOTLUS 

 

Näidisvorm (taotlemine e-teeninduses) 

 
 

 

I TAOTLEJA 

 

 

 

Taotleja 

Taotleja nimi   

Juriidiline vorm    

Registrikood   

Käibemaksukohustuslase number   

Kas taotleja on riigihankekohuslane? Jah  

 Ei  

Taotleja ettevõtte tüüp (väike või keskmise suurusega 

ettevõte(VKE) või suurettevõtja (SE)) 

VKE  

SE  

Taotleja põhitegevusala (EMTAKi kood  ja nimetus)  

 

Taotleja kõrvaltegevusala(d) (EMTAKi kood  ja nimetus)  

 

Pangarekvisiidid  

IBAN konto nr   

Taotleja kontaktandmed  

Telefon E-post  Koduleht  

   

Commented [AV1]: Abiinfo: riigiasutus või kohaliku 

omavalituse üksus on automaatselt suurettevõtja, VKE tuleb 

määratleda ainult äriühingu puhul 
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Taotleja postiaadress (tänav/küla, linn/vald, postiindeks, maakond)   

 

  

Taotleja seaduslik esindaja 

Nimi   

Isikukood   

Taotleja esindusõiguslik isik 

Nimi   

Isikukood   

Ametinimetus   

Telefon   

E-post   

Esinduse alus   

Projektijuht 

Nimi   

Isikukood   

Ametinimetus   

Telefon   

E-post    

Taotleja omanikud (ainult äriühingul) 

Aktsionäri või osaniku nimi Osaluse suurus Osaluse % 

   

Lisada vajadusel täiendavaid ridu   

Kokku   

Commented [KS2]: Abiinfo: Äriühingu, 

mittetulundusühingu või sihtasutuse seaduslik esindaja on 

äriregistris nimetatud juhatuse liige, kohaliku omavalitsuse 

seaduslik esindaja on vallavanem või linnapea, ülikooli 

seaduslik esindaja on rektor. 

Commented [K3]: Abiinfo: Soovitud isik tuleb lisada lehel 
„Isikud“ E-teeninduse tavakasutajad alla. Seejärel saab valida 
isiku projektijuhiks. 
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Kontserni kuulumine 

Kas taotlejal on mõne teise ettevõtte üle või mõnel ettevõttel on tema üle valitsev mõju alltoodud 

alustel? 

a) ettevõttel on õigus ametisse määrata või ametist vabastada enamikku teise ettevõtte haldus-, juht- või 

järelevalveorgani liikmetest;  

b) ettevõttel on õigus rakendada teise ettevõtte suhtes valitsevat mõju vastavalt teise ettevõttega sõlmitud 

lepingule või selle asutamislepingule või põhikirjale;  

c) ettevõte, mis on teise ettevõtte aktsionär või osanik, kontrollib vastavalt kokkuleppele teiste 

aktsionäride või osanikega üksi sellise ettevõtte aktsionäride või osanike häälteenamust. 

JAH  EI  

 

 

Projektis osalevate ühishankijate andmed  

Ühishankija nimi  Registrikood Aadress E-post Ühishankimise vorm 

     

     

     

 

  
 

II PROJEKT 

Projekti nimetus  

 

Projekti alguskuupäev (alates taotluse esitamisest 

EASile või taotluses määratud tähtajast) 

Projekti lõppkuupäev (tegevuste ja kulude 

abikõlblikkuse lõpptähtaeg ei või olla hilisem kui  

31. august 2023.a.) 

  

Turuanalüüsi korraldamise kulude alguskuupäev, kui see on varasem kui projekti alguskuupäev (ei tohi 

olla varasem kui 6 kuud enne taotluse esitamist). 

 

Projekti elluviimise koht  (linn/vald, maakond, riik) 

 

Taotleja lühikirjeldus (välja arvatud riigiasutus ja KOV üksus või asutus) 

Commented [EAS4]: Abiinfo: 

Kontserni kuulumine 

Taotleja kuulub kontserni, kui taotleja omab teises ettevõttes 

aktsionäride või osanike häälteenamust või mõni teine 

ettevõte omab taotlejas aktsionäride või osanike 

häälteenamust. Selliseid asjaolusid kontrollib EAS äriregistri 

andmete alusel. Taotleja vastutab äriregistri andmete 

ajakohasuse eest.  

 

Kui vastus on EI, siis EAS lähtub vähese tähtsuse abi 

piirmäära kontrollimisel äriregistri andmetest.  

 

Kui vastus on JAH ja valitsev mõju ei ole tuvastatav 

Äriregistri andmete põhjal, tuleb esitada kontserni skeem 

EAS vormil.  

 

Täidab äriühing, sihtasutus, mittetulundusühing. Ei täida 

riigiasutus ja kohaliku omavalitsuse üksus 

Commented [AV5]: Abiinfo: Sõltuvalt ühishankimise 

volituse ulatusest on kaks eraldi kirjeldust – korraldamise 

üleandmine ja toimingute üleandmine: RHS § 13 lg 2 

(riigihanke korraldamine) või lg 3 (toimingute tegemine) 
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Projekti elluviimise vajadus  

 

Projekti eesmärk ja oodatavad tulemused 

 

Projekti panustamine nutika spetsialiseerumise eesmärkidesse 

 

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele (avaldatakse struktuuritoetuste registris) 

 

Projekti tegevusplaan 

Tegevus Tegevuse elluviimise ajavahemik Tegevuse oodatav tulemus 

1. Hanke tugitegevused  

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

2. Hanke tulemi ostmine 

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

Projekti  kasude ja tulemuste jagamise ning levitamise kirjeldus 

 

Commented [K6]: Abiinfo:  

http://www.eas.ee/wp-

content/uploads/2016/02/nutika_spetsialiseerumise_kirjeldus.

pdf 
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Projekti tulemusena loodava intellektuaalomandi õiguste kasutamise ja jaotamise kirjeldus 

 

Hankeplaani kirjeldus 

 

Projekti meeskond 

Meeskonnaliikme nimi  
Meeskonnaliikme roll, ülesanded ja 

vastutus projektis 

Meeskonnaliikme 

võtmekompetentsid 

Sh projektijuht   

   

   

   

   

Projekti riskid ja nende maandamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III EELARVE 

Projekti koondeelarve   
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Tegevuste kirjeldus kululiikide lõikes - toetus ei ole riigiabi Maksumus kokku 

1.  Hange ja tugitegevused 
Selgitus  

Selgitus  

2. Personalikulu  Selgitus  

Selgitus  

Projekti maksumus kokku  

  

Tegevuste kirjeldus kululiikide lõikes  (kui toetus on VTA) Maksumus kokku 

1. Hange ja tugitegevused VTA 
Selgitus  

Selgitus  

2. Personalikulu VTA Selgitus  

Selgitus  

Projekti maksumus kokku  

*Kui abikõlbliku kulu teinud isikul on õigus vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele projekti  

raames tasutud käibemaksu oma maksustavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning 

temale hüvitatakse käibemaksu muul moel, tuleb summad näidata ilma käibemaksuta. 

Finantseerimine 

 Summa (EUR) Osakaal (%)  

 Toetusena taotletav summa   

Omafinantseering    

Finantseerimine kokku   100% 

 

 

IV TÄIENDAV INFO 

Projekti tulemused ja väljundid Baastase 
Sihttase projekti 

lõpuks 

Innovatsiooni toetavate hangete arv    

Innovaatilisi lahendusi pakkunud ettevõtjate arv   

 

Horisontaalsed teemad 

Indikaatorid Mõju 

Commented [K7]: Abiinfo: Lisada eraldi ridadele 

projektiga seotud sisseostetavad teenused selgituste ja 

summadega.  

Commented [KR8]: Abiinfo: 

Projekti elluviimisega otseselt seotud personalikulud 

ühendmääruse §-s 101 nimetatud ühtse määra alusel 

arvestatuna 20 protsenti projekti abikõlblikest otsestest 

kuludest. 

Commented [KR9]: Abiinfo: Täidetakse juhul, kui projekt 

ei ole seotud avaliku ülesande täitmisega, vaid 

majandustegevusega. 

Commented [K10]: Abiinfo: Lisada eraldi ridadele 

projektiga seotud sisseostetavad teenused selgituste ja 

summadega.  

Commented [KR11]: Abiinfo: 

Projekti elluviimisega otseselt seotud personalikulud 

ühendmääruse §-s 101 nimetatud ühtse määra alusel 

arvestatuna 20 protsenti projekti abikõlblikest otsestest 

kuludest. 

Commented [KS12]: Abiinfo:  

Toetuse maksimaalne suurus on 500 000 eurot taotluse kohta. 

Toetuse maksimaalne osakaal on 50% projekti abikõlblikest 

kuludest.  

 

Commented [A13]: Abiinfo: Kui projekti raames 

abikõlblikke hankeid ei ole eelnevalt korraldatud, on väärtus 

0 

Commented [A14]: Abiinfo: Innovaatiliste hangete arv 

projekti lõpuks. Arvesse ei lähe tugitegevuste hanked, mida ei 

saa määratleda innovaatilistena. 

Commented [MS15]: Abiinfo: Hanke võitnud ja teenust 

osutavate ettevõtete arv projekti lõpuks. 

Commented [K16]: Abiinfo: Horisontaalsete teemade 
juhend 
https://www.struktuurifondid.ee/sites/default/files/ht_juhe
nd_loplik.rtf 
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Mõju keskkonna- ja kliimapoliitikale Valikvastus Toetav/Neutraalne 

Mõju võrdsete võimaluste tagamisele Valikvastus Toetav/Neutraalne 

Mõju infoühiskonna edendamisele  Valikvastus Toetav/Neutraalne 

Mõju ühtsele riigivalitsemisele Valikvastus Toetav/Neutraalne 

 

Teised allikad, millest projektile või seotud projekti(dele)le on finantseerimist taotletud (märkida ära 

ka need taotlused, mis on esitatud, kuid mille kohta ei ole veel otsust langetatud.) 

Otsuse tegemise 

aeg toetuse 

saamise kohta 

või esitamise aeg 

juhul, kui otsust 

pole tehtud  

Toetust andva 

organisatsiooni 

nimi 

Meetme nimi Projekti nimi  
Toetatud 

tegevused  

Toetuse 

summa või 

taotluse 

summa juhul, 

kui otsust pole 

veel tehtud  

      

      

      

 

Tulu teenimine 

Kas alates 100 000 euro suuruse projekti puhul teenitakse tulu abikõlblikkuse perioodil? 

Kas alates 1 000 000 euro suuruse projekti puhul teenitakse tulu pärast abikõlblikkuse perioodi? 

 

Taotluse kohustuslikud lisad  

1. Turuanalüüs 

2. Finantsanalüüs  

3. Elulookirjeldused 

4. Kontserni liikmete skeem 

5. Partneri info vorm 

6. Volikiri 

Taotleja kinnitused 

Allkirjaga annan EASile nõusoleku:  

Commented [KR17]: Abiinfo: võetakse arvesse projekti 

raames teenitud tulu.  

Kui projektiga tulu ei teenita, märkida, et tulu ei teenita. Kui 

projektiga teenitakse tulu, kirjeldada millistest tegevustest 

tekib tulu ja  kas:  

a) projekti tulu on hinnatav enne toetuse taotluse rahuldamise 

otsuse tegemist; 

b) projekti tulu ei ole hinnatav enne toetuse taotluse 

rahuldamise otsuse tegemist ning lisada põhjendus.  

Commented [DK18]: Abiinfo:  

Täita juhul, kui projekti kogumaksumus on üle 1 000 000 

euro. 

Kui projektiga tulu ei teenita, märkida, et tulu ei teenita. Kui 

projektiga teenitakse tulu, kirjeldada, kas:  

a) projekti tulu on hinnatav enne toetuse taotluse rahuldamise 

otsuse tegemist ja lisada finantsanalüüs; 

b) projekti tulu ei ole hinnatav enne toetuse taotluse 

rahuldamise otsuse tegemist ning lisada põhjendus.  

Abimaterjalid tulu teenivatele projektidele ja finantsanalüüsi 

vorm https://www.struktuurifondid.ee/et/tulu_teenimine 

Commented [K19]: Abiinfo: 

Turuanalüüs EASi juhendi järgi  http://www.eas.ee/wp-

content/uploads/2016/03/Innohanked_turuanalueues-ver-

1.docx 

 

Commented [EAS20]: Abiinfo: 

Esitada juhul, kui see on vajalik Vabariigi Valitsuse määruse 

„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude 

abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning 

finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ § 5 

kohaselt. Abimaterjalid ja finantsanalüüsi vorm tulu 

teenivatele projektidele 

https://www.struktuurifondid.ee/et/tulu_teenimine 

 

Commented [K21]: Abiinfo: 

Projektijuhi ja projektimeeskonna liikmete elulookirjeldused. 

Commented [K22]: Abiinfo: 

Kui toetus on VTA. Ei ole vaja esitada, kui taotleja ei kuulu 

kontserni või kontserni kuulumine on tuvastatav äriregistri 

andmete põhjal ehk valitsev mõju tekib läbi enamusosaluse. 

Kontserni liikmete skeem EASi vormil.  

Commented [K23]: Abiinfo:  

Kui projektis on ühishankijad.  

Partneri info EAS vormil.  

 

Commented [K24]: Abiinfo:  

Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel. 

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2016/03/Innohanked_turuanalueues-ver-1.docx
http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2016/03/Innohanked_turuanalueues-ver-1.docx
http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2016/03/Innohanked_turuanalueues-ver-1.docx
http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2016/03/Innohanked_turuanalueues-ver-1.docx
http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2016/03/Innohanked_turuanalueues-ver-1.docx
http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2016/03/Innohanked_turuanalueues-ver-1.docx
https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/12/Taotleja-kontserni-liikmete-skeem.xls
https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/12/Taotleja-kontserni-liikmete-skeem.xls
http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2017/05/Partneri-info-vorm-ja-kinnitus-versioon-1.xlsx
http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2017/05/Partneri-info-vorm-ja-kinnitus-versioon-1.xlsx
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- järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 

- taotleja suhtes perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadusest ja selle alusel antud 

õigusaktidest tulenevate õiguste teostamiseks. 

- edasise infovahetuse toimumiseks elektroonilisel teel, sh haldusotsuste elektrooniliseks 

edastamiseks. 

 

Allkirjaga kinnitan järgnevat  

Üldised kinnitused taotluse kohta: 

- kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on 

kehtivad ja ehtsad 

- taotluses sisalduv projekt vastab toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud 

eesmärkidele ja toetatavatele tegevustele 

- toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, 

sõltumata sellest, kas kulud on tasutud 

- projekt ei sisalda tegevusi, mida finantseeritakse samaaegselt riigieelarvelistest, 

Euroopa Liidu või välisabi vahenditest 

- taotleja on teadlik kõikidest toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud 

tingimustest ning tutvunud ja järgib riigiabi andmise alast seadusandlust, sh Eesti 

Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vastavaid õigusakte 

- toetuse saamisel kohustub toetuse saaja teavitama avalikkust toetuse saamisest vastavalt 

perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikele 10 

- taotleja on teadlik, et perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikes 3 

nimetatud toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse 

- EAS võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja 

konfidentsiaalsuskohustusega kolmandatele isikutele eksperthinnangu saamiseks 

- taotleja on teadlik, et toetus võidakse tagasi nõuda, kui esinevad perioodi 2014-2020 

struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni alused, või 

taotluse rahuldamise otsus võidakse kehtetuks tunnistada, kui esinevad perioodi 2014-

2020 struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 nimetatud alused 

- taotleja nõustub, et teda auditeeritakse ja kontrollitakse perioodi 2014-2020 

struktuuritoetuse seaduse alusel 

- taotleja kohustub väljastama andmeid ja igakülgselt osutama kaasabi EASile ning 

teistele asutustele, kelle kohustuseks on teostada järelevalvet käesolevas taotluses 

sisalduva projekti elluviimise üle 

- taotleja loeb käesolevas taotluses ärisaladuseks teabe taotleja kui ettevõtja äritegevuse 

kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib kahjustada taotleja kui ettevõtja huve;  

ärisaladuseks ei loeta avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet 

- taotleja kohustub projekti ellu viima vastavalt taotluses esitatud teabele ja tingimustele 

- taotleja kohustub teavitama viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud 

muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist 

- teadus- ja arendusteenuste tellimise erandi kasutamisel kohustub taotleja järgima 

Euroopa Komisjoni juhist „Kommertskasutusele eelnevad hanked: innovatsiooni 

kiirendamine jätkusuutlike ja kõrgekvaliteediliste avalike teenuste tagamiseks 

Euroopas“ (KOM(2007) 799)  
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Üldised kinnitused taotleja vastavuse kohta: 

- taotleja on perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2014–2020 

struktuuritoetuse seaduse kohaselt tagasimaksmisele kuuluva toetuse ning 

konkurentsiseaduse § 42 lõike 3 tähenduses tagasimaksmisele kuuluva riigiabi taotluse 

esitamise ajaks tagasi maksnud, kui nõude täitmise tähtpäev on saabunud 

- taotlejal või tema seaduslikul esindajal ei ole karistusseadustiku § 209, 210, 260¹, 372, 

373, 379 või 384 alusel määratud kehtivat karistust 

- kui taotleja on saanud tootmistegevuse jaoks toetust, ei ole neilt toetust tagasi nõutud 

või toetust ei ole tühistatud tootmise ümberpaigutamise tõttu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 3 punkti f kohaselt 

- taotleja majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud 

- taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt meetme 

määruses toodud nõuetele 

- taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud  likvideerimis-

, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust 

- taotlejal  ei ole maksuvõlg koos intressidega riiklike maksude osas suurem kui 100 

eurot, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad 

maksud olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja on nõuetekohaselt täitnud 

„Maksukorralduse seaduses“ sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse 

- taotlejal on projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus 

ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus vastavalt meetme määrusele 

- taotleja ei ole raskustes olev ettevõte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusele (EL) nr 1301/2013 ja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikkel 

2 punkti 18 mõttes 

- taotleja ei tegutse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1301/2013, mis 

käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse 

investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks 

määrus (EÜ) nr 1080/2006, artikli 3 lõike 3 punktis s nimetatud valdkonnas, milleks on 

tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:ET:PDF)  

 

Nõuded tulenevalt VTA 1407/2013 määrusest: 

- taotleja ei tegutse Euroopa Komisjoni määruse nr (EL) 1407/2013, milles käsitletakse 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi 

suhtes, artikli 1 lõikes 1 nimetatud välistatud  majandusvaldkondades ja toetust ei 

taotleta nimetatud lõikes välistatud tegevusteks 

- taotlejale ja kontsernile millesse taotleja kuulub jooksva majandusaasta ja kahe eelneva 

majandusaasta jooksul Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 ja 

põllumajandus- ning kalandussektorite vastavate määruste  kohaselt eraldatud vähese 

tähtsusega abi koos meetme raames taotletava vähese tähtsusega abi summaga ei ületa 

vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot. Juhul, kui taotlejaks on 

maanteetranspordi valdkonnas tegutsev rendi või tasu eest kaupu vedav ettevõtja, ei 

ületa jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul eraldatud vähese 

tähtsusega abi koos meetme raames taotletava vähese tähtsusega abiga 100 000 eurot 

- taotlejale ja kontsernile, millesse taotleja kuulub jooksva majandusaasta ja kahe eelneva 

majandusaasta jooksul Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 kohaselt 

eraldatud vähese tähtsusega abi koos üldist majandushuvi pakkuvat teenust osutavale 

ettevõtjale antava vähese tähtsusega abiga (Euroopa Komisjoni määrus nr (EL) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:ET:PDF
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360/2012) ja koos  meetme raames taotletava vähese tähtsusega abiga  kokku ei ületa 

500 000 eurot 

- EAS kontrollib taotleja vähese tähtsusega abi saldot enamusosalusest tekkiva kontserni 

puhul äriregistri andmete alusel. Taotleja vastutab äriregistri andmete korrektsuse eest.  

Kui tegelikud andmed erinevad äriregistri andmetest, peab taotleja sellest EASi 

teavitama, esitades kontserni skeemi EASi vormil. Muudel alustel (vt taotlusvormi 

kontserni kuulumise osa  punktid a, b ja c) valitseva mõju korral peab taotleja vastava 

info EASile esitama samuti kontserni skeemiga EASi vormil. Juhul kui selgub, et 

äriregistris olev info oli ebakorrektne või toetuse saaja ei ole esitanud EASile infot 

muudel alustel kontserni kuulumise kohta ning sellest tulenevalt on toetuse saajale antud 

ebaseaduslikku abi, on toetuse saaja kohustatud saadud toetuse tagasi maksma.  

 

Puhastulu teenimisest tulenevad nõuded: 

- taotleja on teadlik tulu teenimisega seotud mõjust toetuse saamisele ja on taotluse 

koostamise raames arvestanud puhastulu teenimise regulatsiooniga. 

 

 

Taotleja esindusõigusliku isiku nimi  Allkiri  

 Digitaalselt allkirjastatud 

 


