
LEADER maksetaotluse 
esitamine e-PRIAs





e-PRIA seadistamine, sh teavitused

Siia märgitud e-posti aadressile tuleb teavitus selle 
kohta, kui kohalik tegevusgrupp on teie maksetaotluse 
teile paranduste tegemiseks tagasilükanud või on teie 
maksetaotluse PRIAle edastanud.

Kõik ülejäänud teated on jälgitavad menüüst avaneval 
lingil „Teated“. 



Maksetaotluse esitamine



Maksetaotluse esitamine

Maksetaotluse esitamiseks tuleb 
vajutada lingile „Kuludokumendi 
esitamine…“



Siit tuleb valida taotlus, mille kohta 
kuludokumente esitada soovite. 
Valikus on ainult need taotlused, mis on saanud 
PRIAlt toetustaotluse rahuldamise otsuse.

Maksetaotluse esitamine



Vajutage nuppu „Lisa uus arve“ – see viib 
arvete sisestamise vormile.

Vaikimisi on siin valikuks „Ei“ ja tavalise maksetaotluse esitamise 
korral peabki see nii olema. 
Kui taotlete lõpuleviidud investeeringu rahastamist osaliselt tasutud 
maksedokumentide alusel, valige „Jah“. Seda, kuidas esitada 
maksetaotlust lõpuleviidud investeeringu rahastamise kohta osaliselt 
tasutud maksedokumentide alusel, on näidatud slaididel „Investeeringu 
rahastamine osaliselt tasutud maksedokumentide alusel“ (üsna 
ettekande lõpus).

Maksetaotluse esitamine



Siit tabelist tuleb valida tegevus või tegevused, 
mille kohta soovite arvet esitada.
Iga arve tuleb lisada eraldi. 

Tegevuse nimetused vastavad teie taotluse
tegevustele.

Kui olete valinud tegevused, mille kohta soovite 
arvet esitada, vajutage nuppu „Edasi“.

• Lahtris „Maksumus käibemaksuta“ on tegevuse toetusetaotluses esitatud
netosumma eurodes. 

• Lahtris „Käibemaks“ on tegevuse toetusetaotluses esitatud käibemaks
eurodes. 

• Lahtris „Abikõlblik maksumus“ on tegevuse toetusalune heaksiidetud
maksumus eurodes. 

• Toetuse summa on tegevusele määratud toetuse summa eurodes. 
• Kulutuse täituvuse % näitab, millises ulatuses olete te PRIA-le konkreetse

tegevuse kohta juba kuludokumente esitanud.

Maksetaotluse esitamine



Märkige arve kohta nõutud andmed.
Lahtrite täitmisel aitavad roheliste küsimärkide 
juurest avanevad abiinfod.

Kui olete arve kohta andmed sisestanud, vajutage 
nuppu „Lisa kuludokumendile“

Maksetaotluse esitamine



Arve andmete täitmine palgakulude korral

Märkige palgalehe väljastanud juriidilise 
isiku nimi.

Märkige Eesnimi Perekonnanimi kuu aasta

Märkige palgalehe kuu viimane kalendripäev

Märkige palga väljamaksmise kuupäev. 

Märkige palgalehelt töötaja
brutopalk, millele on liidetud
sotsiaal- ning tööandja
töötuskindlustusmaks ehk kogu
palgafond. 

Maksetaotluse esitamine



Arve andmete täitmine kaudsete kulude korral

Kaudse kulu arvutamiseks tuleb kokku liita
kõik selle maksetaotlusega tõendatud
otsesed abikõlblikud personalikulud, mis
on seotud projektijuhtimisega ja sellest
15% arvutada.

Maksetaotluse esitamine



Tabelisse „Arved“ on võimalik lisada uusi arveid, samuti muuta ja kustutada
juba lisatud arveid. 

Tabeli viimase reana kuvatakse „Kokku“ rida, kus on summeeritud arve
maksumus käibemaksuta, arve käibemaks ja arve maksumus käibemaksuga. 

Uue arve lisamiseks on tabeli all nupp "Lisa uus arve", mis viib uue arve
lisamise lehele.

Kui kõik maksetaotlusega 
esitatavad arved on 
sisestatud, vajutage nuppu 
„Edasi“.

Maksetaotluse esitamine



Täitke nõutud andmeväljad. Andmeväljade 
täitmisel aitavad roheliste küsimärkide juurest 
avanevad abiinfod.

Väljamakstava toetuse summast 
arvestatakse maha märgitud tulude summa, 
mis ületab omafinantseeringu.

Maksetaotluse esitamine



Täitke nõutud andmeväljad. Andmeväljade 
täitmisel aitavad roheliste küsimärkide 
juurest avanevad abiinfod.

Lisage failidena määruses nõutavad investeeringu tegemist
tõendavad dokumendid (nt arved, maksekorraldused, aktid, 
päevakavad, osavõtjate nimekirjad, hinnapakkumused, 
muud dokumendid). Mahupiirang on 50MB.

Dokumendi pealkirjas kirjeldage võimalikult täpselt, mis
dokumendiga on tegemist.

Seirenäitajad täidetakse 
viimase maksetaotlusega

Maksetaotluse esitamine



Maksetaotluse eelvaate kuva

Maksetaotluse esitamine



Maksetaotluse allkirjastamise järel liigub see kohalikku 
tegevusgruppi. Kohalik tegevusgrupp kogub maksetaotluselt 
vajalikud seireandmed ja edastab maksetaotluse PRIAsse.

Maksetaotluse esitamine



Pärast allkirjastamist näete sellist pilti. 
„Dokument on kinnitatud“ tähendab, et olete allkirjastanud maksetaotluse ja see on kohalikku 
tegevusgruppi kinnitamiseks saadetud. 
NB! „Meiliteavitus saadetud“ tähendab, et kohalikule tegevusgrupile saadeti teavitus, et teie poolt on 
esitatud maksetaotlus.

NB! Allkirjastatud ja esitatud dokumendid 
jäävad „Esitamata“ dokumentide vahekaardile 
plokki „Kinnitamisel olevad dokumendid“ seniks 
kuni kohalik tegevusgrupp on maksetaotluse 
PRIAle edastanud.

Pärast seda, kui kohalik tegevusgrupp on 
maksetaotluse PRIAle edastanud, liigub 
maksetaotlus „Esitatud“ dokumentide 
vahekaardile.



Allkirjastatud, pooleliolevad, tagasilükatud dokumendid



Mida peab tagasilükatud maksetaotlusega tegema?

Seejärel tuleb teha vajalikud muudatused ja maksetaotlus uuesti 
allkirjastada.

Selle lingi kaudu saab avada maksetaotluse ning seda 
muutma hakata.



Investeeringu rahastamine osaliselt tasutud 
maksedokumentide alusel



Investeeringu rahastamine osaliselt tasutud maksedokumentide alusel

Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel toetuse väljamaksmist on võimalik 
taotleda, kui investeering on tehtud, selle eest on tasutud vähemalt
omafinantseeringuga võrdne summa ja toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne.
NB! Sellist rahastamisviisi ei kohaldata liisingulepingu alusel ostetava vara puhul.

Valige JAH, kui soovite taotleda rahastamist
osaliselt tasutud kuludokumentide alusel



Investeeringu rahastamine osaliselt tasutud maksedokumentide alusel

Märkige arve kohta nõutud andmed.
Lahtrite täitmisel aitavad roheliste küsimärkide 
juurest avanevad abiinfod.

Arve tasumise kuupäevaks märkige 
omaosaluse tasumise kuupäev.



Investeeringu rahastamine osaliselt tasutud maksedokumentide alusel

Summaks tuleb märkida maksetaotluse esitamise hetkeks sellele
isikule tasutud summa, kes osutas toetatava tegevuse elluviimiseks
teenust, tegi tööd või müüs kaupa. Maksetaotlusega koos tuleb 
esitada tasumist tõendavad dokumendid.



Investeeringu rahastamine osaliselt tasutud maksedokumentide alusel

• Muus osas ei erine osaliselt tasutud maksedokumentide alusel maksetaotluse 
esitamine tavapärasest maksetaotluse esitamisest ning maksetaotluse täitmine 
jätkub nagu eespool olevatel slaididel („Maksetaotluse esitamine“) näidatud.

• Pärast toetuse laekumist tuleb 7 tööpäeva jooksul tasuda arve(te) esitaja(te)le 
ülejäänud summa ja esitada PRIA-le arvete tasumist tõendavad dokumendid (vana 
e-PRIA -> MAK ja EKF Investeeringutoetused -> Dokumentide esitamine -> 
Investeeringutoetuste kuludokumentide esitamine -> Osaliselt tasutud arve lõpliku
tasumise tõendamine). 



Osaliselt tasutud arve lõpliku tasumise 
tõendamine



Kui olete taotlenud investeeringu rahastamist osaliselt tasutud 
maksedokumentide alusel, tuleb pärast toetuse laekumist 7 
tööpäeva jooksul tasuda arve(te) esitaja(te)le ülejäänud summa ja 
esitada PRIA-le arvete tasumist tõendavad dokumendid.

Osaliselt tasutud arve lõpliku tasumise tõendamine



Siia kuvatakse valikmenüü taotlustest, mille kohta on võimalik
tasumist tõendavaid dokumente esitada.
Need on taotlused, millel on vähemalt üks osaliselt tasutud
arve, mille eest on toetus välja makstud. 

Osaliselt tasutud arve lõpliku tasumise tõendamine



Siia tuleb märkida arve lõpliku 
tasumise kuupäev.

Kui olete plokis 
„Osaliselt tasutud 
arved“ märkinud arve 
lõpliku tasumise 
kuupäeva, siis 
kuvatakse siia
automaatselt eelnevalt 
tasumata arveosa(de) 
maksumus. 

Osaliselt tasutud arve lõpliku tasumise tõendamine



Osaliselt tasutud arve lõpliku tasumise tõendamine



Allkirjastamise järel liiguvad 
dokumendid PRIAsse.

Osaliselt tasutud arve lõpliku tasumise tõendamine



Taotluse lisadokumentide esitamine



Taotluse lisadokumentide esitamine



Taotluse lisadokumentide esitamine

Kirjeldage lühidalt, milliseid
dokumente esitada plaanite ja 
miks te neid esitada soovite.

Nupu "Lisa uus fail" juurest
saate valitud taotluse juurde
esitada lisadokumente. 
Mahupiirang on 50MB.



e-PRIA tehniline tugi: 

737 7677 või portaal@pria.ee
Palume pöörduda üksnes e-PRIA kasutamisel tekkinud tehniliste probleemide korral.

LEADER meetme sisuline tugi:

737 7678 (investeeringutoetuste infotelefon) või info@pria.ee
Palume pöörduda LEADER meedet puudutavate sisuliste küsimuste korral, sh e-PRIAt puudutavate 

sisuliste küsimuste korral

NB! PRIA infotelefonid teenindavad kliente PRIA teenindusajal E-R 8:30-16:00!


