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Vabariigi Valitsuse 23.12.2020 
korraldus nr 458 “Raha eraldamine” 

Lisa 
(Vabariigi Valitsuse 12.03.2021 

korralduse nr 115 sõnastuses) 
 

COVID-19 puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetuse tingimused 

 Ida-Viru maakonna ettevõtjatele 
 
1. Toetuse eesmärk 
Ida-Viru maakonna ettevõtjatele COVID-19 puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise 
toetuse (edaspidi toetus) eesmärk on hüvitada osaliselt Ida-Virumaa ettevõtjatele COVID-19 
puhangust tingitud piirangute tõttu tekkinud kahju. 

 
2. Toetuse saaja 
2.1.  Toetust  antakse  Eesti  äriregistris  või  mittetulundusühingute  ja  sihtasutuste  registris 
(edaspidi register) registreeritud äriühingule, mittetulundusühingule, sihtasutusele või 
füüsilisest isikust ettevõtjale (edaspidi ettevõtja), kelle töötaja töökoha asukoht on töötamise 
registri kohaselt 15. detsembri 2020. a seisuga Ida-Viru maakonnas. Füüsilisest isikust ettevõtja, 
kellel ei ole Ida-Viru maakonnas 15. detsembri 2020. a seisuga registreeritud töötajaid, 
registrijärgne asukoha aadress peab olema Ida-Viru maakonnas ja ta peab olema 15. detsembri 
2020. a seisuga esitanud ettevõtlustulu deklaratsiooni 2019. aasta kohta. 

 
2.2. Lisaks punktis 2.1 nimetatule peab ettevõtja vastama järgmistele tingimustele: 
2.2.1. tema põhitegevusala on 15. detsembri 2020. a seisuga justiitsministri 28. detsembri 
2005. a  määruse  nr  59  „Kohtule  dokumentide  esitamise  kord“  lisa  16  „Eesti  majanduse 
tegevusalade klassifikaator“ I jagu „Majutus ja toitlustus“ koodidega 55–56, Q jagu „Tervishoid 
ja sotsiaalhoolekanne“ koodidega 86905 ja 86909, S jagu „Muud teenindavad tegevused“ 
koodiga 96041; 

2.2.2. tema ettevõtte tegevus on täielikult peatatud või oluliselt piiratud Vabariigi Valitsuse 10. 
detsembri 2020. a korralduse nr 440 „Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 
„COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine“ tõttu; 
2.2.3. tema suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust; 
2.2.4. ta ei ole raskustes ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 EL aluslepingu 
artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku 
sobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), (muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 
(ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18), artikli 2 punkti 18 mõistes seisuga 31. detsember 2019. a; 
2.2.5. ta võib erandina punktis 2.2.4 sätestatust olla mikro- või väikeettevõtja komisjoni 
määruse (EL) nr 651/2014 I lisa tähenduses, kes oli raskustes juba 31. detsembril 2019. a, 
tingimusel, et tema suhtes ei kohaldata riikliku õiguse alusel maksejõuetusmenetlust ja et ta ei 
ole saanud päästmisabi ega ümberkorraldamisabi; 

2.2.6. talle Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020. a teatise „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, 04.04.2020, lk 1–9; ELT C 164, 13.05.2020, lk 3–15; ELT C 218, 
02.07.2020, lk 3–8; ELT C 340 I, 13.10.2020, lk 1–10; ELT C 34, 01.02.2021, lk 6–15, 
edaspidi COVID-19 raamistik) osa 3.1 alusel varem antud abi koos käesoleva korralduse alusel 
antava toetusega ei ületa samas osas sätestatud ülemmäära. 
2.3. Punktid 2.2.4−2.2.6 kohalduvad juhul, kui toetust antakse COVID-19 raamistiku alusel. 
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3. Toetuse suurus 
3.1. Toetuse suurus on punktis 2.1 nimetatud töötajate 2020. aasta novembri  kahekordne 
palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot toetuse saaja kohta. Toetuse summa arvutatakse 
15. detsembri 2020. a seisuga 2020. aasta novembri eest Maksu- ja Tolliametile esitatud 
deklaratsiooni vormi TSD lisadel 1 ja 2 deklareeritud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud 
väljamaksete alusel, millele lisanduvad samal deklaratsioonil deklareeritud sotsiaalmaks ja 
tööandja töötuskindlustusmakse. Deklaratsiooni parandusi, mille toetuse saaja on teinud pärast 
15. detsembrit 2020. a, toetuse summa arvutamisel arvesse ei võeta. 
3.2. Toetuse suurus Ida-Viru maakonnas asukoha registreerinud füüsilisest isikust ettevõtjale 
on kahekordne töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud 2020. aastal kehtiva kuutasu 
alammäär. Füüsilisest isikust ettevõtja töötajate kohta arvutatakse toetus punkti 3.1 alusel. 
3.3. Kui punktide 3.1 ja 3.2 kohaselt välja arvutatud toetuste summa ületab käesoleva 
korraldusega toetusteks eraldatud 2 133 000 eurot, vähendatakse kõikide toetuse saajate toetuse 
summat proportsionaalselt. 

 
4. Riigiabi 
4.1. Kui korralduse alusel antav toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse 
(EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), artikli 3 mõistes, 
kohaldatakse toetuse andmisel nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. 
4.2. Toetust ei anta komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 1 punktis 1 sätestatud välistuste 
esinemisel. Vähese tähtsusega abi ülemmäär 200 000 eurot kolme majandusaasta pikkuse 
ajavahemiku jooksul kehtib ühe ettevõtja kohta määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 
tähenduses. Toetuse kumuleerimisel kohaldatakse määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 
sätestatud piiranguid. 
4.3. Kui korralduse alusel antav toetus on riigiabi COVID-19 raamistiku mõistes, kohaldatakse 
toetuse andmisel COVID-19 raamistiku osa 3.1 tingimusi ja konkurentsiseaduse §-s 341 

sätestatut. 
4.4. Punktis 4.3 nimetatud riigiabi antakse alates Euroopa Komisjoni vastava riigiabi lubava 
otsuse vastuvõtmisest, kuid mitte kauem, kui on sätestatud COVID-19 raamistikus. 
 
5. Toetuse väljamaksmine 
5.1. Maksu- ja Tolliamet edastab maksukorralduse seaduse § 16815 alusel Rahandus-
ministeeriumile toetuse maksmiseks vajaliku teabe. 
5.2. Toetuse andmise otsustab Rahandusministeerium (rahandusminister) Maksu- ja Tolliameti 
edastatud andmete alusel. 


