
Taastuvenergia talitus 
Elering AS
Kadaka tee 42
12915 Tallinn

Avalduse esitamise kuupäev:

Avaldus tootmisseadme, mis ei ole 31.12.2020 seisuga tunnistatud 
võrguettevõtja poolt nõuetekohaseks, registreerimiseks 
elektrituruseaduse § 59 lg 25 alusel toetusskeemi

Taotleja nimi: 

Taotleja isiku- või registrikood: 

Tootmisseadme aadress: 

Liitumispunkti aadress (täita, kui erineb tootmisseadme aadressist): 

Tootmisseadme võimsus 31.12.2020 seisuga: 

• Paigaldatud inverteri(te) võimsus:

• Paigaldatud päikesepaneelide võimsus:

• Eeldatav võrgueeskirja nõuetele vastavaks tunnistamise aeg:

Lisatud dokumendid:

Tööde ja elektripaigaldise üleandmise- vastuvõtmise akt(id), mis on mõlema osapoole poolt 
allkirjastatud hiljemalt seisuga 31.12.2020.

Tootmisseadme valmidust tõendavad fotod tootmisseadme osas. Pildistatud on 
inverter(id) detailvaates, paigaldatud paneelid üldvaates. Fotod on varustatud 
pildistamise kuupäevadega. 



KINNITUSED:

Olen teadlik, et vastavalt elektrituruseaduse (ELTS) § 59 lg 25 kohaselt võib tootja saada taastuvenergia 
toetust juhul, kui elektrienergiat toodetakse kuni 50 kW võimsusega tootmisseadmega hiljemalt 
2020. aasta 31. detsembril ning asjakohase tootmisseadme rajamiseks ei ole tootja saanud riigilt 
investeeringutoetust.

Kinnitan, et ELTS § 59 lg 25 alusel toetusskeemi registreeritav tootmisseade on komplekteeritud täies 
mahus (sh. inverterid ja paneelid) ja on 31.12.2020 seisuga valmis elektrienergiat ettenähtud võimsusel 
tootma.

Kinnitan, et tootmisseade on läbinud seadme ohutuse seaduse (SeOS) § 5 ja § 8 alusel ning MKM 
11.07.2015 määruse „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja 
auditi tulemuste esitamisele“ alusel auditi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) poolt 
akrediteeritud tehnilise audiitori poolt hiljemalt 31.12.2020 seisuga ning auditi tulemus on salvestatud 
SeOS § 12 nimetatud TTJA digitaalses infosüsteemis.

Kinnitan, et minule kuuluv tootmisseade ei ole saanud käesolevas taotluses nimetatud tootmisseadme 
rajamiseks riigilt investeeringutoetust (nt. PRIA, KIK, EAS, KredEx vmt. asutuste meetmed) ELTS § 59 lg 25 
tähenduses. Samuti olen teadlik, et pärast taotluse esitamist saadav investeeringutoetus toob kaasa 
taastuvenergia toetuse saamise õiguse lõppemise ning juba saadud toetuse tagasi maksmise kohustuse.

Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab kõiki õigusi vastavate kinnituste andmiseks.

Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/

Allkirjastaja ametinimetus (kui allkirjastaja on ettevõtte esindaja): 

Allkirjastaja nimi ja isikukood: 

Allkirjastaja telefon ja e-posti aadress:

Tootmisseadme kvalifitseerimiseks ELTS § 59 lg 25 toetusskeemi, tuleb tootjal pärast võrgulepingu sõlmimist ning võrguettevõtja 
poolt tootmisseadme nõuetekohasuse tuvastamist, registreerida ennast tootjaks Eleringi Taastuvenergia infosüsteemis, aadressil 
green.elering.ee, lisada sinna võrguettevõtjaga sõlmitud võrguleping ning täidetult ja allkirjastatult Eleringi kodulehel olev taotlus 
(https://elering.ee/sites/default/files/2020-08/Taastuvenergia%20toetuse%20taotlus%20GE.pdf).

https://elering.ee/sites/default/files/2020-08/Taastuvenergia%20toetuse%20taotlus%20GE.pdf
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