
 

 

 

 
1 17. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega 

teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks) Lisa 1 mõistes (ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).   
2 Nagu on määratletud komisjoni 17. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi aluslepingu artiklite 107 ja 

108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks) artikli 2 lõikes 18 (ELT 

L 187, 26.6.2014, lk 1).   

COVID-19 laen bio- ja maamajanduse ettevõtjatele  

1.  COVID-19 

laenu eesmärk 
COVID-19 puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine  

väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (sh mikroettevõtjatele; edaspidi ka 

VKE) ning suurettevõtjatele 

2. Sihtgrupp Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad (sh mikroettevõtjad)  komisjoni 

määruse (EL) nr 651/2014 lisa 1 mõistes ning suurettevõtjad1: 

- põllumajanduse esmatoojad; 

- põllumajandustoodete töötlejad ja/või turustajad; 

- kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutsevad ettevõtjad; 

- toiduainete tööstuses tegutsevad ettevõtjad;  

- maamajandusega (sh majutus, toitlustus jmt) tegelevad ettevõtjad; 

- hoiu-laenu ühistud, kes kuuluvad Eesti Hoiu-Laenuühistute Liitu; 

- sihtasutused; 

- mittetulundusühingud. 

3. Nõuded 

laenutaotlejale 

- Laenutaotleja on Eesti Vabariigi õigusaktide alusel registreeritud. 

- Seisuga 31.12.2019  ei olnud laenutaotleja raskustes olev ettevõte  

(üldise grupierandi määruse tähenduses2); ettevõtja, kes ei ole raskustes ja/või 

ettevõtja, kes ei olnud 31. detsembri 2019. aasta seisuga raskustes, kuid kes 

sattusid raskustesse COVID-19 puhangu tõttu või pärast seda. 

- Laenutaotleja omanike hulgas ei ole tulumaksuseaduse tähenduses 

madala maksumääraga piirkonnas registreeritud ettevõtjaid. 

- Puuduvad muud asjaolud, mis piiravad või välistavad laenutaotlejale 

laenu andmise. 

4. Laenu 

tingimused: 

 

Sihtotstarve - Uued käibe- ja investeerimislaenud, COVID-19 puhangust tingitud 

kahjude ületamiseks 

- Olemasolevate käibe- ja investeerimislaenude refinantseerimine (v.a 

omaniku laen), milline vajadus tuleneb COVID-19 puhangust  
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Maksimaalselt kuni 5 miljonit eurot ettevõtja kohta, kuid arvestades, et:  

 

(a) Laen, mille tähtaeg on pärast 31.12.2020 ei ületa põhiosa: 

 

- laenusaaja 2019. aasta või viimase sellise aasta kahekordne palgakulu, mille 

andmed on kättesaadavad (sh sotsiaalmaksud ning ettevõtja juures töötava, kuid 

ametlikult alltöövõtjate palgal oleva personaliga seotud kulu). 1. jaanuaril 2019 

või pärast seda loodud ettevõtjate puhul ei või maksimaalne laenusumma 

ületada kahe esimese aasta hinnangulisi palgakulusid; või  

 

- 25 % laenusaaja 2019. aasta kogukäibest; või  
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 - asjakohase põhjendusega ja tuginedes laenusaaja enda kinnitusele 

likviidsusvajaduste kohta, võib laenusummat suurendada, et katta VKE-de 

likviidsusvajadused laenu andmise järgseks 18 kuuks ja suurettevõtjate 

likviidsusvajadused järgmiseks 12 kuuks.  

 

 (b)  Laen, mille tähtaeg on kuni 31. detsembrini 2020 võib põhiosa olla 

suurem 4.(a) nimetatud summadest tingimusel, et: 

- olemas on asjakohane põhjendus; 

- abi proportsionaalsus on tagatud. 

intress 

 

Minimaalselt 1%, fikseeritud kuni 2 aastat ning arvestades komisjoni COVID-

19 teatises sätestatut (sh intress ei tohi olla väiksem kui COVID-19 teatise 

punktis 26 sätestatud minimaalsed intressimäärad arvestades laenu tingimusi). 

kestus Maksimaalselt kuni 6 aastat. 

maksepuhkus Vastavalt vajadusele. Maksepuhkuse ajal maksab laenusaaja igakuiselt intressi, 

laenu tagastamata põhiosalt vastavalt maksegraafikus sätestatule. 

tagatised 

 

Olenevalt laenu riskisusest, kuid mitte vähem kui 30% laenu põhiosast. 

Vajadusel kinnisvara, vallasvara, käendused ning muud laenuandja poolt 

aktsepteeritavad ja vajalikuks peetavad tagatised.  

5. Välistused Sihtasutus ei anna laenu laenutaotlejale, kes tegutseb järgmistes 

majandussektorites/tegevusvaldkondades: 

a) ebaseaduslik majandustegevus: igasugune tootmine, kauplemine või muu 

tegevus, mis on asjaomase tootmise, kauplemise või tegevuse asukohariigi 

õigusruumi seaduste või eeskirjade alusel ebaseaduslik; 

b) tubakas ja destilleeritud alkohoolsed joogid (v.a tööstuslikuks otstarbeks 

toodetud piiritus). Tubaka ja destilleeritud alkohoolsete jookide ning nendega 

seotud toodete tootmine ja nendega kauplemine; 

c) relvade ja laskemoona tootmine ja nendega kauplemine: igasuguste relvade ja 

laskemoona tootmise ja nendega kauplemise rahastamine; 

d) kasiinod. Kasiinod ja samaväärsed ettevõtted; 

e) IT-sektori piirangud. Teadus- ja arendustegevus või tehnilised rakendused, 

mis on seotud elektrooniliste andmeprogrammide või lahendustega, mille  

i) otsene eesmärk on toetada: 

   a) punktides a ja d osutatud piirangutega sektoritesse kuuluvat tegevust,  

   b) interneti hasartmänge ja internetikasiinosid või  

   c) pornograafiat,  

või mille  

ii) eesmärk on võimaldada ebaseaduslikult  

   a) siseneda elektroonilistesse andmesidevõrkudesse või  

   b) laadida alla elektroonilisi andmeid; 

f) bioteaduste sektori piirangud. Toetus sellise teadus-ja arendustegevuse või 

tehniliste rakenduste rahastamiseks, mis on seotud i) inimese kloonimisega 

teadustegevuse või ravi otstarbel või ii) geneetiliselt muundatud organismidega 

(GMO). 

 

6.    Laenu 

taotlemiseks 

esitatavad 

dokumendid 

(a) Sihtasutus võtab laenu taotlusi vastu  kuni 23.12.2020. 

(b)Laenu taotlemiseks tuleb esitada laenutaotlejal sihtasutusele vormikohane 

taotlus ja allkirjastada omakäeliselt laenutaotleja seadusliku või volitatud 

esindaja poolt. Sihtasutus teeb taotlusvormid kättesaadavaks oma veebilehel.  

(c) Laenutaotlusele lisatakse laenutaotleja 2019. majandusaasta aruannet või 

finantsandmeid 2019. aasta lõpu seisuga (so bilanss ja kasumiaruanne);  eelneva 



 

 

 

 
3 ELT C 91 I/1, 20.3.2020 
4 RT I, 15.03.2019, 22 
5 RT I, 28.12.2018, 37 

kvartali bilanss ja kasumiaruanne; ülevaade ettevõtja senisest tegevusest ja 

tuleviku kavast; muud sihtasutuse poolt vajalikuks peetavad dokumendid. 

7. Laenu taotluse 

menetlemine, 

otsustamine ja 

väljastamine 

 

Sihtasutus registreerib taotluse, analüüsib seda ja otsustab laenu andmise 

vastavalt sihtasutuse sisemisele asjaajamise korrale.  

 

8. Abi taotlemine 

ja määramine 

Kui laenulepingu sõlmimisega kaasneb abi, siis abi taotlemine ja määramine  

toimub vastavalt sihtasutuse sisemisele asjaajamise korrale.  

 

9. Meetme 

kehtivus 

  COVID-19 laenumeede kehtib kuni 31.12.2020 (kaasa arvatud). 

10. Seadusandlik 

alus 
COVID-19 laenumeede kehtestatakse sihtasutuse põhikirja ning abi andmist 

puudutavas osas ELTL toimimise lepingu,  Euroopa Komisjoni teatise „Riigiabi 

ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguses COVID-19 puhangu 

kontekstis“3 (eelpool ka COVID-19 teatis), EK otsus teatise SA.56804 kohta, 

maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse4 ja kalandusturu 

korraldamise seaduse5 alusel. 


