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Koroonaviirus (COVID-19)
Aitame oma klientidel kiirelt reageerida: valituse eriolukorra abipakett

Sissejuhatus
Aitamaks oma klientidel kiirelt reageerida, pani Eversheds Sutherlandi meeskond kokku
Vabariigi Valitsuse eriolukorra abipaketi analüüsi.
Valitsus aitab ettevõtjaid vähemalt 2 miljardi euroga
Valitsus kiitis eile, 20. märtsil, heaks tööinimeste ja ettevõtete olukorra leevendamiseks
majanduslike meetmete paketi, mille suuruseks on vähemalt 2 miljardit eurot.
Kuigi abi taotlemise viisid ja tingimused pole veel selgunud, soovitame juba
kaardistada, kas teie ettevõte võiks mõne pakutava meetme alla
kvalifitseeruda. Paketi vahendid suunatakse ettevõtete toetamiseks KredExi ja Maaelu
Edendamise SA kaudu, samuti on paketis Eesti Töötukassa meetmed. KredExi ja Maaelu
Edendamise SA kaudu plaanitakse rakendatavaid meetmeid hakata pakkuma järgmisest,
23. märtsist algavast nädalast. Töötukassa kaudu rakendatavate meetmete puhul
planeeritakse samuti kiirelt liikuda, võimalik on ka tagantjärgi rakenduv kord. Mõned
meetmed, näiteks FIE-de sotsiaalmaksuvabastus ning töö- ja tervishoiuküsimused
nõuavad Riigikogu otsust.
Rahandusminister sai ülesande algatada riigi 2020. aasta lisaeelarve eelnõu koostamine
ning esitada lisaeelarve eelnõu valitsuskabineti nõupidamisele arutamiseks ja
otsustamiseks hiljemalt 16. aprillil 2020. Lisaeelarvega käivitatakse abimeetmete teine
pakett, milles käsitletakse pikema vaatega meetmeid nagu investeeringud ja maksud.
See plaanitakse valitsusse viia järgmisel või ülejärgmisel nädalal, et saaks paketi aprillis
vastu võtta ja mais kehtestada. Teise paketi valitsuskabinetti viimisega koos plaanitakse
teha ka ülalmainitud vajalikud otsused.
Oleme allpool toonud välja kättesaadava info peamiselt planeeritavate meetmete kohta,
mis puudutavad nii üldist majanduslikku olukorda kui ka kitsamalt töötajatega seotud
meetmeid. Uuendame infot jooksvalt. Selles valguses soovitame analüüsida, millised
on teie tööõiguslikud õigused ja kohustused olukorraga kaasnevate negatiivsete
järelmite leevendamiseks.

Eversheds Sutherland Ots & Co juhend

1

Koroonaviirus (COVID-19)
Aitame oma klientidel kiirelt reageerida: valituse eriolukorra abipakett

Sihtasutus KredEx
1. Juba väljastatud pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks pakutav
laenukäendus – summas 1 miljard eurot (käenduste realiseerimise ülemmäär 600
miljonit eurot), järgmistel tingimustel:
1.1 kui pank leevendab olemasoleva SA KredEx poolt tagamata pangalaenu
tagasimaksegraafikut, annab SA KredEx laenule oma käenduse;
1.2 maksimaalne käendussumma on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta,
1.3 võimaluse korral taastatakse fikseeritud käendus või tõstetakse käendusmäära
suuremaks kui 80% tagatavast kohustusest.
Täpsemad tingimused selguvad hiljemalt järgmisel nädalal, kui plaanitakse meedet
rakendama hakata. Hetkel ei ole infot, et meetmele kvalifitseerumisele oleks ettevõtte
suurusest või muust sarnasest kriteeriumist tulenevaid piiranguid, aga võib eeldada, et
ettevõttena käsitletakse kogu majandusüksust (st kontsern/ettevõtete grupp on meetme
mõttes vaadeldav ühe ettevõttena). Tõenäoliselt toimub abikõlbulikkuse hindamine
taotluste esitamise järjekorras, seega soovitame esimesel võimalusel valmistuda taotluse
esitamiseks, kuna ülemmäära saavutamise korral ilmselt meede lõpetatakse.

2. SA KredEx käibelaen – summas 500 miljonit eurot, järgmistel tingimustel:
2.1 SA KredEx annab ettevõttele käibelaenu koroonapuhangust tingitud
likviidsusprobleemide ületamiseks, sh vajaduse korral pangalaenu maksete
tasumiseks,
2.2 maksimaalne laenusumma on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta,
2.3 intress on ca 4% aastas.
Täpsemad tingimused selguvad hiljemalt järgmisel nädalal, kui plaanitakse meedet
rakendama hakata. Hetkel ei ole infot, et meetmele kvalifitseerumisele oleks ettevõtte
suurusest või muust sarnasest kriteeriumist tulenevaid piiranguid, aga võib eeldada, et
ettevõttena käsitletakse kogu majandusüksust (st kontsern/ettevõtete grupp on meetme
mõttes vaadeldav ühe ettevõttena). Tõenäoliselt toimub abikõlbulikkuse hindamine
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taotluste esitamise järjekorras, seega soovitame esimesel võimalusel valmistuda taotluse
esitamiseks, kuna ülemmäära saavutamise korral ilmselt meede lõpetatakse.

3. SA KredEx investeerimislaen – summas 50 miljonit eurot, järgmistel tingimustel:
3.1 SA KredEx annab ettevõttele investeerimislaenu, et ära kasutada nii
koroonaviiruse levikust tulenevalt tekkinud kui ka teisi uusi ärivõimalusi,
3.2 maksimaalne laenusumma on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta,
3.3 intress on ca 4% aastas.
Täpsemad tingimused selguvad hiljemalt järgmisel nädalal, kui plaanitakse meedet
rakendama hakata. Hetkel ei ole infot, et meetmele kvalifitseerumisele oleks ettevõtte
suurusest või muust sarnasest kriteeriumist tulenevaid piiranguid, aga võib eeldada, et
ettevõttena käsitletakse kogu majandusüksust (st kontsern/ettevõtete grupp on meetme
mõttes vaadeldav ühe ettevõttena). Tõenäoliselt toimub abikõlbulikkuse hindamine
taotluste esitamise järjekorras, seega soovitame esimesel võimalusel valmistuda taotluse
esitamiseks, kuna ülemmäära saavutamise korral ilmselt meede lõpetatakse.

Küsimusega kirjuta:
Maivi Ots, juhtivpartner:

maivi.ots@eversheds-sutherland.ee

Risto Rüütel, partner:

risto.ruutel@eversheds-sutherland.ee

Raiko Lipstok, partner:

raiko.lipstok@eversheds-sutherland.ee
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Töötukassa
1. Tööturuteenus vähenenud töötasu toetamiseks kogusummas 250 miljonit eurot,
järgmistel tingimustel:
1.1 toetust saab iga kvalifitseeruv tööandja kasutada kahe kuu osas perioodil märts
kuni mai 2020. a,
1.2 toetust makstakse iga toetust vajava töötaja kohta ühes kuus kuni 1000 eurot
brutosummana,
1.3 toetust makstakse arvestusega üldjuhul 70% töötaja eelmise 12 kuu
brutopalgast, millele lisandub tööandja poolt töötajale makstav töötasu
vähemalt 150 eurot brutosummana. Eesti Töötukassa ja tööandja tasuvad
töötasult ja toetuselt kõik tööjõumaksud.
2. Märtsist maini hüvitab riik töötaja esimesed kolm haiguspäeva kõikide
töövõimetuslehtede osas. Hüvitise saamise eeltingimuseks on esialgsetel andmetel
(ei ole lõplikult kokku lepitud) järgmiste kriteeriumide täitmine taotleja poolt:
2.1 käive peab olema langenud vähemalt 30 protsenti, võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga;
2.2 vähemalt 30 protsendile töötajatest ei ole ettevõttel tööd anda;
2.3 töötajate palka on juba langetatud vähemalt 30 protsenti.
Kuivõrd meetmele planeeritakse kohest rakendamist, peaksid täpsemad tingimused
selguma peatselt, kuid hiljemalt järgmisel nädalal koos teiste paketi meetmetega. Hetkel
ei ole infot, et meetmele kvalifitseerumisele oleks ettevõtte suurusest tulenevaid
piiranguid. Tõenäoliselt toimub abikõlbulikkuse hindamine taotluste esitamise järjekorras,
seega soovitame esimesel võimalusel valmistuda taotluse esitamiseks, kuna ülemmäära
saavutamise korral ilmselt meede lõpetatakse.

Küsimusega kirjuta:
Tambet Toomela, partner:

tambet.toomela@eversheds-sutherland.ee
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Maaelu Edendamise
Sihtasutus
Maaettevõtted saavad pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse poole käenduse
(kokku kuni 50 miljonit eurot), käibelaenu (kokku kuni 100 miljonit eurot) või
maakapitali (kokku kuni 50 miljonit eurot) saamiseks.
Täpsemad tingimused selguvad hiljemalt järgmisel nädalal, kui plaanitakse meedet
rakendama hakata. Hetkel ei ole infot, et meetmele kvalifitseerumisele oleks ettevõtte
suurusest või muust sarnasest kriteeriumist tulenevaid piiranguid. Tõenäoliselt toimub
abikõlblikkuse hindamine taotluste esitamise järjekorras, seega soovitame esimesel
võimalusel valmistuda taotluse esitamiseks, kuna ülemmäära saavutamise korral ilmselt
meede lõpetatakse.

Küsimusega kirjuta:
Toomas Pikamäe, partner:

toomas.pikamae@eversheds-sutherland.ee
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Täiendavad meetmed ja
otsused
Füüsilisest isikust ettevõtjatele viiakse sisse avansilise sotsiaalmaksu abimeede – teises
kvartalis sotsiaalmaksu ettemakse kohustus tühistatakse.
Märtsis ja aprillis on maksude ajatamine intressivaba, kuid maksude tasumine on
siiski kohustuslik ja maksudistsipliini jätkumist eeldatakse.
Hetkel puudub info nende meetmete rakendamise üksikasjade kohta, kuid tõenäoline on,
et meetme kasutamiseks tuleb esitada taotlus, kuivõrd tegemist on vabatahtlike
abimeetmetega.
Kaalutakse kogumispensioni II samba sissemaksete ajutist peatamist.
Riik kompenseerib märtsis-aprillis toimuma pidanud, kuid COVID-19 tõttu ära jäänud
kultuuri- ja spordiürituste otseste kulude osa kuni 3 miljoni euro ulatuses. Selle
meetme all mõeldakse toetussummasid juba tasutud kulude eest, kuid mitte
saamatajäänud tulu või muud taolist. Taani riigiabi taotlus sarnase meetme
rakendamiseks on juba heaks kiidetud, seega tõenäoliselt saabub vastav info Eesti
meetme ja selle kaudu abi taotlemise kohta järgmisel nädalal.
Valitsuse liikmed toetasid rahandusministri ettepanekuid peatada riigi poolt
maksuintresside arvestamine kaheks kuuks ning võimaldada maksuvõlgade
ajatamine praegu kehtivast madalama intressiga. Ootame täiendavat infot.

Küsimusega kirjuta:
Toomas Pikamäe, partner:

toomas.pikamae@eversheds-sutherland.ee

Risto Rüütel, partner:

risto.ruutel@eversheds-sutherland.ee
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Euroopa Liidu meetmed
Euroopa Komisjon andis 13. märtsil välja teatise koordineeritud meetmete kohta
koroonaviiruse majandusmõjuga võitlemiseks. Komisjoni sõnul tulevad enamus
eelarvemeetmeid liikmesriikide riigieelarvetest, kuid allpool oleme toonud välja ka EL
tasandil planeeritavad tegevused. Paljud EL tasandil kättesaadavad meetmed loodi 2008.
aasta finantskriisi ajal ning praegu rakendatakse selle käigus saadud õppetunde.
Olulise punktina märgime, et komisjoni hinnangul on praegu COVID-19 puhangu mõju
Itaalias laadilt ja ulatuselt selline, mis võimaldab kasutada ELi toimimise lepingu artikli
107 lõike 3 punkti b. See võimaldab komisjonil heaks kiita täiendavad riiklikud
toetusmeetmed liikmesriigi majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks. Teiste liikmesriikide
puhul kasutatakse samasugust lähenemist. Komisjon on oluliselt lihtsustanud ja
kiirendanud riigiabi loa saamise menetlust, mille tulemusel on praegu võimalik riigiabi
lube saada juba paari päeva jooksul. Komisjon valmistab ELi toimimise lepingu artikli 107
lõike 3 punkti b alusel ette spetsiaalset õigusraamistikku, mis võetakse vajaduse korral
vastu. Seda on korra varem kasutatud 2008. aasta finantskriisi ajal.
Olulise meetmena paneb komisjon ette suunata 25 miljardit eurot avalikke
investeeringuit koroonaviirusega võitlemisse selle kaudu, et komisjon võtab selleks
aastaks tagasi Liikmesriikide kohustuse maksta tagasi kasutamata Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondide eelrahastus.
EL tasandil plaanitakse laiapõhjalist lähenemist, rakendades konkreetsemaid
leevendusmeetmeid mh transpordisektoris (lennunduses plaanitakse EL õigusest
tulenevate teenindusaegade kasutamise kohustuste ajutist peatamist), turismisektoris
(märgitakse ära kui eriliselt ohustatud sektor, leevendust planeeritakse ettevõtluse ja
tööjõu meetmete kaudu), pangandussektoris ollakse valmis likviidsusprobleemide
tekkimisel rakendama abimeetmeid, tööjõu vaatest keskendutakse
töötuskindlustussüsteemi seadusandluse loomisele. Üldises fiskaalpoliitikas on mh plaanis
tegeleda nii maksude kui garantiidega, kuid täpsem info on veel selgumisel.

Küsimusega kirjuta:
Risto Rüütel, partner:

risto.ruutel@eversheds-sutherland.ee
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Koroonaviirusele
reageerimise investeeringute
algatus
Selle uue algatuse raames teeb Euroopa Komisjon ettepaneku eraldada
ühtekuuluvuspoliitika raames 37 miljardit eurot koroonaviiruse kriisiga toimetulekuks.
Selleks teeb komisjon ettepaneku loobuda käesoleval aastal kohustusest nõuda
liikmesriikidelt struktuurifondide kasutamata eelmaksete tagasimaksmist. See moodustab
7,9 miljardit eurot ELi eelarvest, mida liikmesriigid saavad kasutada 29 miljardi euro
suuruse struktuurifondidest rahastamise täiendamiseks üle ELi. See suurendab
tulemuslikult investeeringute mahtu 2020. aastal ning aitab võtta kiiresti kasutusele
ühtekuuluvuspoliitika 2014–2020. aasta programmide raames seni eraldamata 40
miljardit eurot. Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles ettepanekut kiiresti
heaks kiitma, et selle saaks järgmise kahe nädala jooksul vastu võtta.
Lisaks teeb komisjon ettepaneku laiendada ELi Solidaarsusfondi kohaldamisala, lisades
sellesse ka rahvatervise kriisi, et võtta see vajaduse korral kasutusele kõige rängemini
kannatanud liikmesriikide jaoks. 2020. aastal on kasutada kuni 800 miljonit eurot.

Küsimusega kirjuta:
Tarmo Repp, partner:

tarmo.repp@eversheds-sutherland.ee

Risto Rüütel, partner:

risto.ruutel@eversheds-sutherland.ee
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EL eelarve ja EIBG
Likviidsusmeetmed: ettevõtete, sektorite ja regioonide toetus
EL eelarve aitab VKEsid (väikese ja keskmise suurusega ettevõtted), et toetada
likviidsust, riikide tasandil võetakse kasutusele seda plaani toetavaid meetmeid. EL
eelarvest tehakse kättesaadavaks 1 miljard eurot, et garanteerida Euroopa
Investeerimisfond, mis järgnevatel nädalatel pakub vähemalt 8 miljardi euro jagu
käibekapitali rahastamist ning aitab vähemalt 100 000 VKEd ja keskmise
kapitalisatsiooniga väikeettevõtteid.
Seda toetust antakse investeerimist toetavate EIF programmide olemasolevate
instrumentide kaudu. Laenudes keskendutakse 12-kuuliste või pikemate
käibekapitalilaenudele. Suurendatakse COSME laenugarantiisid (VKEd) ning InnovFin VKE
garantiisid Horizon 2020 programmi alt selleks, et pangad saaks pakkuda ligipääsu
sildfinantseerimisele mikroettevõtetele, VKEdele ja keskmise kapitalisatsiooniga
väikeettevõtetele. Nendele instrumentidele antakse täiendavalt 750 miljonit eurot EFSIst
järgmistel nädalatel. Lisaks annab EFSI EIFile täiendavad 250 miljonit eurot, et kiirelt
pakkuda VKEdele toetust.
Nende instrumentide kaudu antakse ettevõtjatele ka laenupuhkust. Kindlasti soovitatakse
liikmesriikidel struktuurifondide kaudu olemasolevaid instrumente maksimaalselt
kasutada.
Komisjon nõuab EIB Groupilt ja EBRDlt koheselt tegevust ning selliste sektorite, kaupade
ja instrumentide prioritiseerimist, mis annaksid tõhusaimat ja mõjusaimat tuge
mõjutatud äriühingutele.
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