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EAS turismisektori toetused

29.03 kell 09.00 avatakse otsetoetuste taotlemine majutusettevõtjatele ja Tallinna 
vanalinna toitlustusettevõtjatele, 30.03 kell 09.00 reisi- ja transpordiettevõtjatele ning 
käsitöö-, suveniiri- või Eesti disaini müüjatele, kelle majandustegevust on negatiivselt 
mõjutanud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud erandlikud 
asjaolud.

Taotlusvoorud on avatud kuni 08.04 kell 16.00. Taotlusi saab esitada kogu perioo-
di jooksul ning taotluste esitamise järjekord ei ole toetuse saamisel määrav, sest kõik 
õigeaegselt esitatud taotlused vaadatakse läbi. Siiski soovitatakse süsteemi võimekusest 
tulenevate probleemide vältimiseks mitte jätta taotluse esitamist viimasele hetkele.

Toetust saavad taotleda äriühingud ning kõigis sihtgruppides (peale toitlustusette võtjate) 
ka FIEd, MTÜd ja sihtasutused. Toetust saavad taotleda ka need ettevõtted, mis on 
varasemalt EAS-i kriisitoetust saanud, kuid taotlusprotsessis peab EAS-i sellest kindlasti 
teavitama. Taotlejale COVID-19 raamistiku osa 3.1 alusel antud abi koos uue toetusega 
ei tohi ületada 1,8 miljonit eurot.

Kui tähtajaks esitatud nõutele vastavate taotlustega taotletav kogusumma ületab toetu-
se eelarvet, rahuldatakse taotlused proportsionaalselt.

Taotluseid menetletakse kuni 25 tööpäeva taotluste vastuvõtmise lõpetamise täht-
päevast, kui konkreetset taotlust on vaja täiendada või korrigeerida, antakse ettevõtjale 
täiendav tähtaeg.

Majutusettevõtjate sihtgrupis on toetuse maksimaalne summa 180 000 eurot, reisi-
korraldaja ja transpordiettevõtja sihtgrupis ning Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja 
sihtgrupis 80 000 eurot ning käsitöö-, suveniiri- või Eesti disaini müüjate sihtgrupis on 
maksimaalne toetuse summa 60 000 eurot. Toetusvooru maht on kokku 9,7 miljonit 
eurot.

Toetuseid kehtestav määrus on leitav siit.
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Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja 
käibe languse osalise hüvitamise toetus
Taotlemine: 29.03 kell 09.00 kuni 08.04 kell 16.00

Sihtgrupp: eraõiguslik juriidiline isik, kelle tegevusala on EMTAK koodiga jagu I 56, 
välja arvatud tegevusala „muu toitlustamine“ koodiga I5629, kes on toiduseaduse alusel 
toitlustamise käitlemisvaldkonnas tegevusloa saanud või majandustegevusteate esita-
nud toidu käitleja ja kelle riigi toidu ja sööda käitlejate registris märgitud tegevuskoht 
asub 30.11.2020 seisuga Tallinna vanalinnas paiknevas hoones

•	 Tallinna	vanalinn	on	maa-ala,	mille	piirid	on	sätestatud	Vabariigi	Valitsuse	20.	mai	
2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ § 3 lõikes 2 ja 
mille kindlaksmääramisel lähtutakse sama määruse §-s 5 sätestatud muinsuskaitseala 
piiridest ilma muinsuskaitseala kaitsevööndita (informatiivne joonis).

Toetuse suurus: 100% Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja 2019. a eest tasutud 
tööjõumaksude kogusummast, kuid mitte rohkem kui 80 000 eurot

•	 Kui	ettevõtja	alustas	tegutsemist	01.12.2019	või	hiljem,	on	toetuse	suurus	100%	
perioodil tegutsemise algusest kuni 30.11.2020 tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte 
rohkem kui 80 000 eurot.

Tingimused:

•	 Taotleja	Tallinna	vanalinna	toitlustusettevõte	on	jätkuvalt	avatud	või	suletud	teatud	
kindlaks määratud ajutiseks perioodiks

•	 Taotlejal	puudusid	12.03.2020	riiklikud	maksuvõlad	või	on	need	taotluse	esitamise	
ajaks tasutud või ajatatud

•	 Taotleja	on	täitnud	taotluse	esitamise	ajaks	maksudeklaratsioonide	ja	majandusaasta	
aruannete esitamise kohustuse

•	 Taotleja	ei	ole	raskustes	ettevõtja	(vt	EAS	selgitavat	dokumenti	siit)

Käibelanguse kriteeriumid:

•	 Enne	01.04.2019	tegevust	alustanud	(tegutsemise	alguseks	loetakse	ettevõtja	esma-
kande aega äriregistris) Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja:

 – perioodi 01.04.-30.11.2020 summaarne käibe langus oli võrreldes 2019. a sama 
perioodi summaarse käibega vähemalt 60 protsenti;

 – 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt 7500 eurot;
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•	 Perioodil	01.04-30.11.2019	tegevust	alustanud	Tallinna	vanalinna	toitlustusettevõtja:

 – käibe langus perioodi tegutsemise algusest kuni 30.11.2019 ja 2020. a sama pe-
rioodi võrdluses on vähemalt 60 protsenti;

 – perioodi tegutsemise algusest kuni 30.11.2019 eest tasutud tööjõumaksud olid 
ühes kalendrikuus keskmiselt vähemalt 600 eurot;

•	 Perioodil	01.12.2019	või	hiljem	tegevust	alustanud	Tallinna	vanalinna	toitlustusette-
võtja:

 – on perioodil tegutsemise algusest kuni 30.11.2020 maksnud tööjõumakse 
kalendri kuus keskmiselt vähemalt 400 eurot.

 Käive – käibemaksukohustuslasest taotleja poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud 
käibedeklaratsioonidel deklareeritud käibe suurust, mittekäibemaksukohustuslasest 
taotleja puhul kasumiaruande müügitulud ja muud äritulud

Vajalikud dokumendid:

•	 Taotlusvorm	(täidetav	EAS-i	e-teeninduses);

•	 Kasumiaruanne	ja	bilanss	31.12.2019	seisuga,	kui	taotleja	2019.a	majandusaasta	ei	
ühti kalendriaastaga või kui taotleja ettevõte on asutatud 2019. aastal;

•	 Kui	taotleja	ei	ole	käibemaksukohustuslane,	siis	asjakohaste	kuude	kasumiaruanded	
või raamatupidamise väljavõtted;

•	 Kui	taotleja	kuulub	kontserni,	siis	kontsernipõhine	kasumiaruanne	ja	bilanss;

•	 Kontserni	liikmete	skeem,	kui	kontserni	andmed	ei	kajastu	Äriregistris	(EAS-i juhend)
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Majutusettevõtja käibe languse osaline 
hüvitamine
Taotlemine: 29.03 kell 09.00 kuni 08.04 kell 16.00

Sihtgrupp: eraõiguslik juriidiline isik või FIE, kes pakub 9%-lise käibemaksumääraga 
maksustatud teenuseid ning kelle tegevusala on EMTAK koodiga jagu I 551, 552 või 553 
või jagu Q 86905

Toetuse suurus: 15% ettevõtja 9%-lise käibemaksumääraga maksustatud perioodi 
01.04-30.11.2020 summaarsest käibe langusest (võrrelduna 2019.a sama perioodiga), 
kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot.

•	 Kui	ettevõtja	alustas	teenuste	pakkumist	perioodil	01.04-30.11.2019,	on	toetuse	
suurus 15% ettevõtja 9%-lise käibemaksumääraga maksustatud vastava 2020.a võrd-
lusperioodi summaarsest käibe langusest (periood määratakse teenuse pakkumise 
alguse kalendrikuu alusel), kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot;

•	 Kui	ettevõtja	alustas	teenuste	pakkumist	01.12.2019	või	hiljem,	on	toetuse	suurus	
100% ettevõtja perioodil teenuse pakkumise algusajast kuni 30.11.2020 tasutud töö-
jõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot.

Tingimused:

•	 Taotleja	majutusettevõte	on	jätkuvalt	avatud	või	suletud	teatud	kindlaks	määratud	
ajutiseks perioodiks;

•	 FIE-st	taotlejat	ei	ole	äriregistrist	kustutatud	taotluse	esitamise	kuupäeva	seisuga	ega	
kustutata enne toetuse taotluse kohta otsuse tegemist;

•	 Taotlejal	puudusid	12.03.2020	riiklikud	maksuvõlad	või	on	need	taotluse	esitamise	
ajaks tasutud või ajatatud;

•	 Taotleja	on	täitnud	taotluse	esitamise	ajaks	maksudeklaratsioonide	ja	majandusaasta	
aruannete esitamise kohustuse;

•	 Taotleja	ei	ole	raskustes	ettevõtja	(vt	EAS	selgitavat	dokumenti	siit).

Käibelanguse kriteeriumid:

•	 Perioodi	01.04-30.11.2020	summaarne	9%-lise	käibemaksumääraga	maksustatud	
käibe langus oli võrreldes 2019.a sama perioodi summaarse 9%-lise käibemaksumää-
raga maksustatud käibega vähemalt 50%;
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•	 Kui	majutusettevõtja	alustas	teenuste	pakkumist	perioodil	01.04-30.11.2019,	võib	
majutusettevõtja toetust taotleda, kui tema 9%-lise käibemaksumääraga maksustatud 
käibe langus perioodi teenuse pakkumise algusajast kuni 30.11.2019 ja 2020.a sama 
perioodi võrdluses oli vähemalt 50%;

•	 Kui	majutusettevõtja	alustas	teenuste	pakkumist	01.12.2019	või	hiljem,	võib	ta	toetust	
taotleda, kui ta on perioodi teenuse pakkumise algusajast kuni 30.11.2020 eest tasu-
nud tööjõumakse igas kalendrikuus vähemalt 800 eurot.

Vajalikud dokumendid:

•	 Taotlusvorm	(täidetav	EAS-i	e-teeninduses);

•	 Kasumiaruanne	ja	bilanss	31.12.2019	seisuga,	kui	taotleja	2019.	a	majandusaasta	ei	
ühti kalendriaastaga või kui taotleja ettevõte on asutatud 2019. aastal;

•	 Kui	taotleja	ei	ole	käibemaksukohustuslane,	siis	asjakohaste	kuude	kasumiaruanded	
või raamatupidamise väljavõtted;

•	 FIE	2019.	a	tuludeklaratsioon;

•	 Kui	taotleja	kuulub	kontserni,	siis	kontsernipõhine	kasumiaruanne	ja	bilanss;

•	 Kontserni	liikmete	skeem,	kui	kontserni	andmed	ei	kajastu	Äriregistris	(EAS-i juhend)

Reisikorraldaja ja transpordiettevõtja 
kahjude osalise hüvitamise toetus
Taotlemine: 30.03 kell 09.00 kuni 08.04 kell 16.00

Sihtgrupp:

1) Reisibürood ja reisikorraldajad (sh eraõiguslikud juriidilised isikud või füüsilisest isikust 
ettevõtjad), kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu N 791

2) Sõitjate muud mujal liigitamata maismaavedu teostavad ettevõtjad (s.h eraõiguslikud 
juriidilised isikud või füüsilisest isikust ettevõtjad), kelle põhitegevusala on EMTAK 
koodiga jagu H 4939

Toetuse suurus: 100% reisiettevõtja 2019.a eest tasutud tööjõumaksude kogusum-
mast, kuid mitte rohkem kui 80 000 eurot.
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Tingimused:

•	 Taotlejal	puudusid	12.03.2020	riiklikud	maksuvõlad	või	on	need	taotluse	esitamise	
ajaks tasutud või ajatatud

•	 Taotleja	on	täitnud	taotluse	esitamise	ajaks	maksudeklaratsioonide	ja	majandusaasta	
aruannete esitamise kohustuse

•	 Taotleja	ei	ole	raskustes	ettevõtja	(vt	EAS	selgitavat	dokumenti	siit)

Käibelanguse kriteeriumid:

•	 Enne	01.04.2019	tegevust	alustanud	(tegutsemise	alguseks	loetakse	ettevõtja	esma-
kande aega äriregistris) reisiettevõtjad:

 – perioodi 01.04-30.09.2020 summaarne käibe langus oli võrreldes 2019.a sama 
perioodi summaarse käibega vähemalt 70%;

 – 2019.a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt 5000 eurot;

•	 Perioodil	01.04-30.11.2019	tegevust	alustanud	reisiettevõtjad:

 – käibe langus perioodi tegutsemise algusest kuni 30.11.2019 ja 2020.a sama pe-
rioodi võrdluses oli vähemalt 70%;

 – 2019.a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt 5000 eurot.

 Käive – käibemaksukohustuslasest reisiettevõtja poolt Maksu ja Tolliametile esitatud 
käibedeklaratsioonidel deklareeritud käibe suurus, mittekäibemaksukohustuslasest 
reisiettevõtja puhul taotleja kasumiaruande müügitulud ja muud äritulud või füüsilise 
isiku tuludeklaratsioonis (vorm E) deklareeritud ettevõtlustulu

Vajalikud dokumendid:

•	 Taotlusvorm	(täidetav	EAS-i	e-teeninduses);

•	 Kasumiaruanne	ja	bilanss	31.12.2019	seisuga,	kui	taotleja	2019.a	majandusaasta	ei	
ühti kalendriaastaga või kui taotleja ettevõte on asutatud 2019. aastal;

•	 Kui	taotleja	ei	ole	käibemaksukohustuslane,	siis	asjakohaste	kuude	kasumiaruanded	
või raamatupidamise väljavõtted;

•	 FIE	2019.a	tuludeklaratsioon;

•	 Kui	taotleja	kuulub	kontserni,	siis	kontsernipõhine	kasumiaruanne	ja	bilanss;

•	 Kontserni	liikmete	skeem,	kui	kontserni	andmed	ei	kajastu	Äriregistris	(EAS-i juhend)
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Käsitöö-, suveniiri- või Eesti disaini 
müüjate (poodide) kahjude osalise 
hüvitamise toetus
Taotlemine: 30.03 kell 09.00 kuni 08.04 kell 16.00

Sihtgrupp: eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on leitav 
www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis kategooria „Suveniiri- ja käsi-
tööpoed“ või „Disainipoed“ teenusepakkujana (suveniire, käsitööd ja Eesti disaini müüv 
pood), välja arvatud üksnes e-kaubanduse teel suveniire, käsitööd või Eesti disaini müüv 
isik (juhend nimekirja lisamiseks)

Toetuse suurus: 100% saaja 2019.a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte 
rohkem kui 60 000 eurot.

Tingimused:

•	 Taotlejal	puudusid	12.03.2020	riiklikud	maksuvõlad	või	on	need	taotluse	esitamise	
ajaks tasutud või ajatatud;

•	 FIE-st	taotlejat	ei	ole	äriregistrist	kustutatud	taotluse	esitamise	kuupäeva	seisuga	ega	
kustutata enne toetuse taotluse kohta otsuse tegemist;

•	 Taotleja	on	täitnud	taotluse	esitamise	ajaks	maksudeklaratsioonide	ja	majandusaasta	
aruannete esitamise kohustuse;

•	 Taotleja	ei	ole	raskustes	ettevõtja	(vt	EAS	selgitavat	dokumenti	siit)

Käibelanguse kriteeriumid:

•	 Enne	01.04.2019	tegevust	alustanud	(tegutsemise	alguseks	loetakse	ettevõtja	esma-
kande aega äriregistris) käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüjad, kelle 2020.a perioo-
di 01.04-30.11 käibe langus oli võrreldes 2019.a sama perioodi käibega vähemalt 60% 
ja 2019.a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt 5000 eurot;

•	 Perioodil	01.04-30.11.2019	tegevust	alustanud	käsitöö,	suveniiri	või	Eesti	disaini	
müüjad, kelle käibe langus perioodi tegutsemise algusest kuni 30.11.2019 ja 2020. a 
sama perioodi võrdluses oli vähemalt 60% ja 2019. a eest tasutud tööjõumaksude 
kogusumma oli vähemalt 5000 eurot.
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Vajalikud dokumendid:

•	 Taotlusvorm	(täidetav	EAS-i	e-teeninduses);

•	 Kasumiaruanne	ja	bilanss	31.12.2019	seisuga,	kui	taotleja	2019.	a	majandusaasta	ei	
ühti kalendriaastaga või kui taotleja ettevõte on asutatud 2019. aastal;

•	 Kui	taotleja	ei	ole	käibemaksukohustuslane,	siis	asjakohaste	kuude	kasumiaruanded	
või raamatupidamise väljavõtted;

•	 FIE	2019.	a	tuludeklaratsioon;

•	 Kui	taotleja	kuulub	kontserni,	siis	kontsernipõhine	kasumiaruanne	ja	bilanss;

•	 Kontserni	liikmete	skeem,	kui	kontserni	andmed	ei	kajastu	Äriregistris	(EAS-i juhend).
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EASi toetusmeetmed

Ettevõtlus- ja turismisektorile toetusmeetmete loomise ettepanekute kohaselt suu-
natakse 25 miljonit eurot turismisektorile ning 19 miljonit eurot püsikulude osaliseks 
katmiseks nendele ettevõtjatele, kelle tegevus on valitsuse korraldusega alates märtsi-
kuust oluliselt piiratud. Ettevõtlustoetus hõlmab taas ka kaubanduse renditoetust, kuid 
seekord on eesmärgiks meede paremini tööle saada, kuivõrd eelmisest, 4-miljonilisest 
meetmest kasutati ära vaid 1 miljon eurot.

Toetuste avamist planeeritakse märtsi teises pooles pärast toetuse määruse muudatuste 
jõustumist ja riigiabi loa saamist. Siis selguvad ka toetusmeetmete lõplikud tingimused, 
mille kohta avaldame info peatselt.

NB! Alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas 
(etoetus.struktuurifondid.ee), seega kõigi uute meetmete taotlemiseks tuleb pöördu-
da sinna.

Kultuurivaldkonna toetusmeetmed
Kultuuri- ja spordivaldkonnale planeeritakse eraldada 42 miljonit eurot, millega aidatak-
se katta vältimatuid kulutusi. Eelkõige peetakse abimeetmeid luues silmas kulusid, mille 
katmiseks mõeldud sissetulekuid polnud tulenevalt koroonakriisist ja valdkonna sulge-
misest enam võimalik teenida. Meetmete pakett on ette nähtud laiapõhjalisena, et katta 
erinevate vajaduste ja toimimispõhimõtetega organisatsioone.

Hetkel planeeritav toetusmeetmete jaotus valdkondade põhiselt on järgmine, kuid sum-
made tegelik jaotus võib veel muutuda:

● Kultuurikorraldajad 21 miljonit eurot (mh muusikavaldkond, muuseumid, etendusasu-
tused; aitab katta nii võlaõiguslike lepingute alusel makstavaid tööjõukulusid kui muid 
möödapääsmatuid kulusid);

● Kinod, filmitootjad ja filmilevitajad 5,3 miljonit eurot;

● Vabakutselised loovisikud 6,7 miljonit eurot;

● Spordivaldkond 2,7 miljonit eurot (millest 1 miljon tugi spordiregistrisse kantud spor-
diobjektide valdajatele; samuti eraldi meetmed spordialaliitudele ja meistriliiga klubi-
dele, võlaõiguslepingute alusel töötavatele treeneritele ja juhendajatele);

● Eraldi riskifond rahvusvaheliste kultuuri- ja spordiüritustee 6 miljonit eurot.
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Meetmete taotlemise tingimuste väljatöötamisega on alustatud ning lähiajal loodetavas-
ti jõuavad need ka avalikkuse ette. Eesmärgiks on katta just vältimatuid kulusid ja mitte 
käibelangust kompenseerida. Samuti ei ole kriisiabi ette nähtud muudeks vajadusteks 
nagu pikaajaline kriisist väljumine ja investeeringud.

Töötukassa töötasu hüvitis
Lisaeelarve ettepanekus sisaldub täiendav summa 102,2 miljonit eurot töötukassa 
töötasu hüvitiste jaoks, seega koos märtsi alguses valitsuse poolt kinnitatud töötukassa 
nõukogu ettepanekuga planeeritakse töötasu hüvitise maksmiseks kokku ca 140 miljonit 
eurot. Praeguse seisuga on hüvitise maksmine ette nähtud märtsi- ja aprillikuu eest, kuid 
lisaeelarve eraldis on võtnud juba arvesse ka reservi selleks, kui tekib vajadus piiranguid 
pikendada.

Märtsi ja aprilli palgatoetuse saamine ei sõltu enam sellest, mis sektoris ettevõte tegut-
seb, nüüd on peamiseks kriteeriumiks järsk käibelangus, ehk vähemalt 50%. Muudatuse 
põhjuseks on see, et EMTAK koodid ei osutunud praktikas teostatavaks, samuti on prae-
guseks laiaulatuslike piirangute tõttu palju rohkem puudutatud sektoreid.

Hüvitisele kvalifitseerumiseks vajaliku käibelanguse arvutus on kaheastmeline – vaada-
takse nii käibe kaotust võrreldes eelmise talve kolme kuuga (detsember kuni veebruar), 
kui alternatiivselt ka võrdluses möödunud aasta viimase kolme kuuga, sest hooajaärid ei 
pruugi talvekuude nõutud käibekadu saavutada.

Juba on aga arvestatud, et kui karmid piirangud peaksid jätkuma ka suvel või sügisel, 
tuleb palgatoetuste jätkamiseks teha veel üks lisaeelarve, sest praegune arvestab kokku 
maksimaalselt kolme kuuga.
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Töötukassa töötasu hüvitis
Märts-aprill 2021

Töötasu hüvitist makstakse töötajatele kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse 
tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud.

Taotlemine: märtsikuu eest 01.04-30.04, aprillikuu eest 01.05-31.05

Tingimused

Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui:

•	 tema käive või tulu on kalendrikuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähe-
malt 50 protsendi võrra võrreldes

•	 perioodi 2019. aasta detsember kuni 2020. aasta veebruar kuu keskmise käibe või 
tuluga või

•	 perioodi 2020. aasta juuli kuni 2020. aasta detsember kuu keskmise käibe või 
tuluga;

•	 tal	ei	ole	töötajatele kokkulepitud mahus tööd anda (kohaldab töölepingu seaduse 
§ 35) või ta on töötajate töötasu vähendanud (kohaldab töölepingu seaduse § 37);

•	 tema	suhtes	ei	ole	algatatud	sundlõpetamis-,	likvideerimis-	ega	pankrotimenetlust	
ning taotlemise ajal puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud.

Hüvitist makstakse töötajatele:

•	 kellele	ei	ole	kokkulepitud	mahus	tööd	anda	või	kelle	töötasu	on	vähendatud	ning

•	 kelle	tööle	asumise	kuupäev	hüvitist	taotleva	tööandja	juures	on hiljemalt	1.	jaanuar	
2021 ja töösuhe kestab.
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FIE saab taotleda hüvitist, kui ta ettevõtlustulu oli 2020. aastal vähemalt 50% võrra väik-
sem kui 2019. aastal.

Hüvitise suurus: ühes kuus 60% töötaja keskmisest ühe kuu töötasust, kuid mitte 
rohkem kui 1000 eurot (bruto). Tööandja peab enne hüvitise taotlemist maksma tööta-
jale töötasu vähemalt 200 eurot (bruto) kuu eest, mille eest ta töötajale hüvitist küsib. 
Töötukassa makstav hüvitis ja tööandja makstav töötasu kokku tagavad täistööajaga 
töötajale vähemalt töötasu alammäära ehk 584 eurot.

Hüvitist ei maksta töötajale, kes oli terve kalendrikuu, mille eest hüvitist taotletakse, 
haigus lehel või tasustamata puhkusel.

Tööandja ei tohi hüvitist saanud töötajaid koondada kalendrikuul, mille eest töötasu 
hüvitist taotletakse, ega ka sellele järgneval kahel kalendrikuul. FIE ei tohi sarnaselt tege-
vust peatada või lõpetada.

FIE hüvitise suurus on 584 eurot kuus.
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Taustaks

Valitsus esitas 18. märtsil riigikogule 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu mahuga 641 
miljonit eurot. See võimaldab pakkuda laiemat valikut otseselt koroonakriisiga seotud 
toetusmeetmeid, mis on ajaliselt piiratud, ajutise iseloomuga ja kiiret mõju avaldavad. 
Meetmete eesmärk on pakkuda lühiajalisi, kuid õigesti ja täpselt sihitud abimeetmeid 
just nendesse valdkondadesse, kus on olukord kõige keerulisem.

Lisaeelarvega planeeritakse töötasu hüvitise maksmiseks eraldada täiendavad 102,2 
miljonit eurot; turismisektorile 25 miljonit eurot (jagamiseks EASi kaudu), täiendavalt 
19 miljonit eurot püsikulude osaliseks katmiseks nendel ettevõtjatel, kelle tegevus on 
valitsuse korraldusega alates märtsikuust oluliselt piiratud; kultuuri- ja spordivaldkonna-
le 42 miljonit eurot, millest 38 miljonit on ette nähtud kriisis kannatanud vabakutseliste 
loovisikute, kultuurikorraldajate, kinode ja filmilevitajate toetamiseks ning 4 miljonit 
eurot spordi programmi spordiobjektide, spordialaliitude, spordiklubide, treenerite ning 
kultuuri- ja spordiürituste toetamiseks; hardusvaldkonnale 14,4 miljonit eurot. Kohalike 
omavalitsuste kulude toetamiseks on planeeritud 46 miljonit eurot, täiendavad toetused 
on ette nähtud ka kalatootjatele, keskkonnaharidusele, piletitulu kompenseerimiseks 
kommertsbussiliini vedajatele.

Tugipakett võtab valitsuse sõnul arvesse, et suurimad pihtasaajad on olnud majutus ja 
toitlustus, samuti kultuur ja loomemajandus, arvestades pandeemia mõju meelelahutus-
sektorile.

Varasema otsuse kohaselt hüvitatakse haiguspäevad 2021. aasta lõpuni muudetud 
korras – tööandja tasub kompensatsiooni teisest kuni viienda päevani ning haigekassa 
alates kuuendast haiguspäevast.

Eespool on esitatud siiani avaldatud info toetuste liikide kohta, samuti täpsem teave 
töötu kassa töötasu hüvitise kohta. Avaldame jooksvalt täiendavat teavet.
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