Lisa
Lepingu nr 121 juurde
Finantstoote
„COVID-19 laen bio- ja maamajanduse ettevõtjatele”
rakendamise täpsemad tingimused
1. Finantstoote rakendamisperiood
1.1. Finantstoode „COVID-19 laen bio- ja maamajanduse ettevõtjatele“ on avatud kuni
31.12.2020 (kaasa arvatud).
2. Üldised nõuded
2.1. Laenu eesmärk on COVID-19 puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine
mikro-, väike- ja keskmiste- ning suurettevõtjatele. Laen ei ole mõeldud ettevõtete
kokkuostmiseks ega konsolideerimiseks.
2.2. Laenu sihtgrupp on väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad (sh mikroettevõtjad) komisjoni
määruse (EL) nr 651/2014 lisa 1 mõistes ning suurettevõtjad:
2.2.1. biomajandusettevõtjad:
2.2.1.1. põllumajandustoodete esmatootjad;
2.2.1.2. põllumajandustoodete töötlejad ja/või turustajad;
2.2.1.3. kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutsevad ettevõtjad;
2.2.1.4. toiduainetööstuses tegutsevad ettevõtjad;
2.2.2. maamajandusega (sh majutus, toitlustus jmt) tegelevad ettevõtjad;
2.2.3. hoiu-laenu ühistud, kes kuuluvad Eesti Hoiu-Laenuühistute Liitu;
2.2.4. sihtasutused;
2.2.5. mittetulundusühingud.
2.3. Laenu sihtpiirkond:
2.3.1. biomajandusettevõtjate puhul terve Eesti;
2.3.2. muude ettevõtjate puhul terve Eesti, välja arvatud Tallinna linn, Viimsi vald ja
Tartu linn;
2.3.3. sihtpiirkond tehakse kindlaks ettevõtja tegevuskoha järgi.
2.4. Laenu sihtotstarve:
2.4.1. uued käibe- ja investeerimislaenud, COVID-19 puhangust tingitud kahjude
ületamiseks;
2.4.2. olemasolevate käibe- ja investeerimislaenude refinantseerimine (v.a omaniku
laen), milline vajadus tuleneb COVID-19 puhangust.
2.5. Laenu võib anda turutingimustel või abina (s.o riigiabina või vähese tähtsusega abina).
Sihtasutuste poolt laenu intressi alandamist (mis võib tuleneda ka tagatise nõude alandamist)
võrreldes turutingimustega käsitletakse abina laenusaajale.
2.6. Laenu suurus on kuni 5 000 000 eurot.
2.7. Laenuperioodi pikkus on üldjuhul kuni 6 aastat ning investeerimislaenude puhul kuni
10 aastat, mis võib vajaduse tekkimisel sisaldada ka maksepuhkust. Maksepuhkuse vajadust
tuleb põhjendada. Maksepuhkuse ajal maksab laenusaaja igakuiselt intressi, laenu
tagastamata põhiosalt vastavalt maksegraafikus sätestatule.
2.8. Sihtasutus võib anda finantstootest otselaene.
2.9. Tagatisega peab olema kaetud vähemalt 30% finantstootest antava laenu summast. Laenu
tagatis saab olla:
2.9.1. kinnisvara;
2.9.2. vallasvara;
2.9.3. käendus;
2.9.4. muud laenuandja poolt aktsepteeritavad ja vajalikuks peetavad tagatised.
1

2.10. Kui sihtasutus lähtub laenuintressi määramisel turutingimustest, siis on intress võrdne või
suurem Euroopa Komisjoni viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodiga 1
vastavalt ettevõtja krediidi- või finantseerimisasutuse antud krediidireitingule ja pakutavale
tagatisele määratud intressist.
2.11. Sihtasutus võib alandada finantstootest antava laenu intressi võrreldes turutingimustega nii,
et intress ei oleks väiksem kui 1% + EKP määr, mis fikseeritakse kuni 2 aastaks arvestades
COVID teatises 2 sätestatud minimaalseid intressimäärasid.
2.12. Iga finantstoote portfelli kantud abiga laenu puhul arvutab sihtasutus brutotoetusekvivalendi kasutades Euroopa Komisjoni viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise
meetodit 3.
2.13. Laen väljastatakse, kas korraga või mitmes osas, kuni 1 aasta jooksul lepingu sõlmimisest.
2.14. Laenulepingu sõlmimise tasu ja esmakordse muutmise tasu ei ole. Laenulepingu korduval
muutmisel on tasu suurus kuni 1% laenujäägilt.
2.15. Laenulepingu ennetähtaegse lõpetamise korral (s.o laenu ennetähtaegsel tagastamisel)
leppetrahvi ei ole.
2.16. Laenu tagastamine toimub vastavalt graafikule võrdsete põhiosamaksetena,
annuiteetmaksetena või ühekordse tagasimaksena laenuperioodi lõpus. Vajadusel võib
tagastamine toimuda ka erigraafiku alusel.
3. Nõuded laenutaotlejatele/laenu saajatele
3.1. Finantstoodet rakendatakse laenutaotlejate puhul, kes vastavad laenu allkirjastamise
kuupäeval järgmistele nõuetele:
3.1.1. laenutaotleja on registreeritud Eesti Vabariigi äriregistrisse;
3.1.2. laenutaotleja on väikese ja keskmise suurusega (sh mikroettevõtjad) komisjoni
määruse (EL) nr 651/2014 lisa 1 mõistes ning suurettevõtjad 4, sh ka füüsilisest
isikust ettevõtjad;
3.1.3. laenutaotleja ei tegutse ühes või mitmes piirangutega sektoris 5;
3.1.4. taotleja ei tohi olla 31. detsembri 2019. a seisuga raskustes olev ettevõtja komisjoni
määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta,
millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187,
26.06.2014, lk 1–78), artikli 2 punkti 18 mõistes; laenutaotleja omanike hulgas ei
ole tulumaksuseaduse tähenduses madala maksumääraga piirkonnas registreeritud
ettevõtjaid;
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Komisjoni teatis viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi läbivaatamise kohta (2008/C 14/02)
„Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis“ (ELT C 91 I,
20.03.2020, lk 1–9, muudetud ELT C 112 I, 4.04.2020, lk 1–9).
3
Komisjoni teatis viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi läbivaatamise kohta (2008/C 14/02)
4
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).
5
Järgmiste majandussektorite kohta kasutatakse kokkuvõtlikku nimetust „piirangutega sektorid”:
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. 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).
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3.1.5. taotlejal ei ole võimalik muude allikate abil täiendavaid finantsvahendeid kaasata
või oleks see ebamõistlikult kulukas;
3.1.6. laenutaotleja juhtorgani(te) liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad;
3.1.7. puuduvad muud asjaolud, mis piiravad või välistavad laenutaotlejale laenu
andmise.
3.2. Laenutaotleja on kohustatud teavitama sihtasutust, kui ta on COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse levikust põhjustatud kriisi tõttu saanud lisaeelarve vahendite arvelt toetust
teisest kriisimeetmest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse
üksuselt.
3.3. Ettevõtja kinnitab avalduses, et laenulepingu sõlmimisel võimaldab ta haldusorganitel
vastavalt nende pädevusele teha laenulepingusse puutuvad õiguspäraseid auditi- ja
kontrolltoiminguid tema või tema tegevuse suhtes ning ka tegevuskohas.
Poolte allkirjad:
_____________________
(allkirjastatud digitaalselt)

_____________________
(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Aller
Maaeluminister

Raul Rosenberg
Juhatuse liige
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