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Sissejuhatus
Valitsus kinnitas märtsikuu alguses töötukassa nõukogu ettepaneku hüvitada piirangutest enim kahju saanud ettevõtetele märtsi töötasu, kogu toetusmeetme maht on ligikaudu 38 miljonit eurot, täiendavalt saavad toetust taotleda FIEd ligikaudu 4,66 miljoni
euro ulatuses. Toetuse avalduste vastuvõtmine algab e-töötukassas 01.04.2021.
Juhime tähelepanu, et kuni 14.03.2021 on e-töötukassas avatud veel ka töötasu toetuse
taotlemine 28.12.2020–31.01.2021 Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus
oli piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud.
Lisaks on valitsus varasemal istungil toetanud kompensatsiooni haridus- ja teadusministeeriumi ning kultuuriministeeriumi haldusala ettevõtjatele. Heakskiidu leidis vabakutseliste loovisikute abipakett mahus 1,54 miljonit eurot; kultuuri- ja spordiorganisatsioonide toetus summas 2,8 miljonit eurot ning erahuvihariduse ja -huvitegevuse toetus
kogusummas 2,6 miljonit eurot. Valdkondlikke toetusi rakendavad ministeeriumid, seega
loodetakse meetmete täpsemate tingimuste kohta peatselt lähemat infot.
9. märtsil toetas valitsus ettepanekut leevendada EASi kaudu turismisektorile suunatava
toetuse tingimusi. Eesmärgiks on suurendada kriisitoetustele ligipääsu just väiksemate
ettevõtjate seas. Planeeritavate muudatustega alandatakse toetusele kvalifitseerumise
lävendit ning laiendatakse sihtgruppi, et hõlmata ka MTÜd, sihtautused ja FIEd. Peamised sihtgrupid on endiselt piirangutest enim mõjutatud ettevõtjad – majutusettevõtjad,
reisiettevõtjad, Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjad ning käsitöö- ja suveniirimüüjad
üle Eesti, uudsena ka Eesti disaini müüjad. Nõudeid leevendatakse ka tasutud tööjõumaksude osas. Toetuse maksimumsuurus sõltuvalt valdkonnast on 60-180 tuhat eurot,
toetuste eelarve on 8,5 miljonit eurot. Eeldatavasti avaneb toetus märtsi teises pooles,
kui on jõustunud toetuse määrus ning saadud riigiabi luba Euroopa Komisjonilt.EASi
kaudu hakkab riik aprillis toetama ka reisijate maismaaveo ettevõtteid, toetuse maht on
1,2 miljonit eurot ning meede avatakse pärast riigiabi loa saamist.
Lisaks on valitsus heaks kiitnud KredExi kriisimeetmetega jätkamise, erakorraliste laenukäenduste ja käibelaenude pakkumise jaoks on ette nähtud 180 miljonit eurot. Meetmeid jagatakse väiksemas mahus ning fookus on suunatud laenukäendustele. Jätkub ka
erakorralise korterelamute rekonstrueerimistoetuse jagamine, et toetada ehitussektorit
ning praeguse info kohaselt jäävad meetme tingimused samaks. Täpsem info meetmete
ja nende taotlemise kohta on selgumisel.
Allpool on toodud välja info seni avaldatud töötasu toetuste tingimuste kohta, kuid
uuendame meetmetega seotud teavet jooksvalt.

Eversheds Sutherland Ots & Co juhend

1

Töötukassa töötasu toetus
28.12.2020-31.01.2021 Harjumaa ja Ida-Virumaa

Toetust makstakse Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus oli
määratud perioodil märkimisväärselt häiritud. Hõlmatud on vaid kindlaksmääratud
põhitegevusalaga ettevõtjad, sh majutus- ja toitlustusettevõtted, spordiobjektid,
huvitegevus, täiendkoolitus, kultuur.

Taotlemine: kuni 14.03.2021 e-töötukassa kaudu
Tingimused
Toetust makstakse äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule,
sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale:
● kes on registreeritud Eestis äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registris;
● kelle tegevus oli 28.12.2020-31.01.2021 märkimisväärselt häiritud COVID-19 viiruse
leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu;
● kes tegutsesid piirangutest puudutatud valdkondades, näiteks majutus- ja
toitlustusettevõtted, spordiobjektid, huvitegevus, täiendkoolitus, kultuur;
● kelle töötajate töökoht oli töötamise registri andmetel 22.12.2020.a seisuga Harju
maakonnas või Ida-Viru maakonnas;
● kellel ei ole 01.08.2020.a seisuga riiklike maksude maksuvõlga või need on
22.12.2020.a seisuga tasutud või ajatatud;
● kes ei saanud 28.12.2020-31.01.2021 kehtinud piirangutega seoses muud riiklikku
toetust.
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Toetust makstakse ettevõtjatele (k.a FIE-dele), kelle EMTAK põhitegevusala oli
22.12.2020.a seisuga mõni järgnevatest:
● Jaos I „Majutus ja toitlustus“ koodidega 55–56;
● Jaos J „Info ja side“ koodiga 5914 ja 59141;
● Jaos N „Haldus- ja abitegevused“ koodidega 7990, 79901, 8230 ja 82301;
● Jaos P „Haridus“ koodidega 8551, 85511, 85519, 8552, 85521, 85522, 85529, 8559,
85591, 85592 ja 85599;
● Jaos Q „Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne“ koodiga 86905;
● Jaos R „Kunst, meelelahutus ja vaba aeg“ koodidega 9001, 90011, 90012, 9002,
90021, 9003, 90031, 9004, 90041, 9102, 91021, 9200, 92001, 9311, 93111, 9312,
93121, 9313, 93131, 93199, 9321, 93211, 9329, 93291 ja 93299;
● Jaos S „Muud teenindavad tegevused“ koodiga 96041.

Toetuse suurus: 1,5x 2020.a novembrikuu palgakulu ulatuses, kuid kuni
EUR 180 000 ettevõtte kohta, mis arvutatakse EMTA-le esitatud andmete alusel.
Töötajaid, kellele toetust taotletakse, ei tohi olla koondatud ajavahemikus 28.12.2020–
16.02.2021.
FIE saab toetust taotleda nii endale kui oma töötajatele, toetuse suurus FIE-le on
EUR 876.
Toetus tasutakse tööandjale, kes peab tegema väljamaksed töötajatele.
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Töötukassa töötasu jätkutoetus
Märts 2021

Toetust makstakse ettevõtetele, kelle põhitegevus on märtsikuus piirangutest oluliselt
mõjutatud. Hõlmatud on vaid kindlaksmääratud põhitegevusalaga ettevõtjad, sh
jae- ja hulgikaubandus, turismiteenused, majutus ja toitlustus, spordi- ja huvitegevus,
loometegevus, meelelahutus.

Taotlemine: 01.04-03.05.2021 e-töötukassa kaudu
Tingimused
Toetust makstakse äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule,
sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale:
● kes on registreeritud Eestis äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registris;
● kelle tegevus on 2021.a märtsis märkimisväärselt häiritud COVID-19 viiruse leviku
tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu;
● kelle käive või tulu 2021.a märtsis on vähemalt 50% võrra väiksem kui perioodi
12.2019-02.2020 keskmine käive või tulu. Keskmise käibe või tulu leidmiseks summeeritakse 12.2019-02.2020 käive või tulu ja jagatakse kolmega. Füüsilisest isikust
ettevõtja puhul võrreldakse 2019.a ja 2020.a ettevõtlustulu, millelt ei ole tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamisi (EMTA-le esitatud 2019.a ja 2020.a tuludeklaratsiooni
alusel);
● kellel 2021. märtsis ei ole töötajatele kokkulepitud mahus tööd anda (st kohaldab
töölepingu seaduse § 35) või kes on vähendanud töötajate töötasu (st kohaldab
töölepingu seaduse § 37); FIE-le, kes taotleb toetust iseendale, see tingimus ei kehti;
● kelle suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust ning taotlemise hetke seisuga puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud.
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Toetust makstakse ettevõtjatele (k.a FIE-dele), kelle EMTAK põhitegevusala oli
01.03.2021.a seisuga mõni järgnevatest:
● jaos C “Töötlev tööstus“ koodidega 3312 ja 33121;
● Jaos G „Hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite ja mootorrataste remont“ koodidega
46 ja 47;
● Jaos H „Veondus ja laondus“ koodidega 491, 4910, 9101, 4931, 49311, 49319, 4932,
49321, 4939, 49391, 49399, 501, 5010, 50101, 511, 5110, 51101, 5221, 52219, 5222,
52221, 52229, 5223, 52231 ja 52239;
● Jaos I „Majutus ja toitlustus“ koodidega 55-56;
● Jaos J „Info ja side“ koodidega 5913, 59131, 5914 ja 59141;
● Jaos N „Haldus- ja abitegevused“ koodidega 771, 7711, 77111, 77399, 791, 7911, 79111,
7912, 799, 7990, 79901, 823, 8230 ja 82301;
● Jaos P „Haridus“ koodidega 8551, 85511, 85519, 8552, 85521, 85522, 85529, 8553,
85531, 8559, 85591, 85592 ja 85599;
● Jaos Q „Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne“ koodiga 86905;
● Jaos R „Kunst, meelelahutus ja vaba aeg“ koodidega 900, 9001, 90011, 90012, 9002,
90021, 9003, 90031, 9004, 90041, 9102, 91021, 9103, 91031, 9104, 91041, 92, 920,
9200, 92001, 9311, 93111, 9312, 93121, 9313, 93131, 93199, 93122, 9319, 93191, 93192,
932, 9321, 93211, 9329, 93291 ja 93299;
● Jaos S „Muud teenindavad tegevused“ koodidega 94995, 9491, 94911, 94919, 9601,
96011, 9604, 96041.

Toetuse suurus: 60% töölepinguga töötaja varasemast keskmisest palgast, aga
mitte rohkem kui EUR 1000 kuus (bruto). Tööandja peab tasuma brutotöötasu vähemalt
EUR 200. Töötukassa toetus ja tööandja makstav töötasu ei tohi ületada töötaja 2021.a
märtsi töötasu.
Töötajaid, kellele toetust taotletakse, ei tohi koondada kuni 31.05.2021. Samuti peavad
nad olema tööle asunud hiljemalt 01.10.2020 ning omama taotluse esitamise ajal kehtivat töösuhet.
FIE saab toetust taotleda nii endale kui oma töötajatele, toetuse suurus FIE-le on
EUR 584.
Toetus tasutakse tööandjale, kes peab tegema väljamaksed töötajatele.
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