
 

Juhised kasusaajate vastavuskontrolliks ja VTA  
(vähese tähtsusega abi) arvestamiseks 

 
 
Mis on vähese tähtsusega abi?  
 
Tegemist on väikeses mahus antava abiga (toetus või hüve) ettevõtjale ning mille andmine on 
lubatud, sest ei mõjuta piisaval määral konkurentsi. Kui viiakse ellu ettevõtjatele suunatud 
tegevusi (nt korraldatakse KredEx-iga sõlmitud lepingu alusel iduettevõtjatele mõeldud üritusi 
või osutatakse muid teenuseid), siis antakse ettevõtjale eelis, mida käsitletakse vähese 
tähtsuse abina. Selle piirmäär on 200 000 €.  
 
Abi andmisel on oluline lähtuda järgmistest nüanssidest: 
 

1. Vähese tähtsusega abi andmise asjaolu kindlakstegemiseks tuleb teenust osutades 
hinnata järgnevaid aspekte: abi antakse riigi, linna või valla vahenditest - see eeldus 
on alati täidetud, kuna teenuse osutamiseks on sõlmitud leping Sihtasutusega KredEx, 
kes rahastab lepingut Startup Estonia programmi raames Euroopa Regionaalarengu 
Fondi vahenditest (mida käsitletakse riigi vahenditena); 

2. Abimeetmel on valikuline iseloom st ta on suunatud teatud ettevõtjale, ettevõtjate 
grupile või mingite kindlate kaupade tootmiseks - see eeldus on täidetud kindlasti 
sellisel juhul, kui Sihtasutusega KredEx sõlmitud lepingu alusel osutatavast teenusest 
saavad kasu vaid teatud iduettevõtjad, näiteks on üritus suunatud konkreetse 
valdkonna iduettevõtjatele või on üritusel osalemine piiratud arvuga ettevõtjatele. Kui 
üritusel saavad osaleda kõik, kellel selleks huvi, siis eeldatakse, et kõnealune eeldus ei 
ole täidetud; 

3. Abimeede annab eelise abi saajale - selle eelduse puhul tuleb kaaluda, kas 
Sihtasutusega KredEx sõlmitud teenuselepingu alusel osutatud teenusest ja/või 
korraldatud üritusest saavad mingil viisil kasu kolmandad osapooled. Kõnealuse 
eelduse puhul eeldatakse, et pigem tekib üritusel osalemise ja/või muul viisil riiklikult 
rahastatud teenuse tarbimisest siiski eelis; 

4. Abimeede moonutab või võib moonutada konkurentsi ja kaubandust Euroopa 
Liidu riikide vahel - kõnealuse eelduse puhul tuleb kaaluda, kas üritusel 
osaleja/teenuse tarbija saab mingil viisil konkurentsisituatsioonis parema positsiooni, 
kui iduettevõtja kes vastavalt üritusel ei osalenud ja/või osutatud teenust ei tarbinud. 
Üldreeglina eeldatakse, et vastav konkurentsimoonutus tekib juhul, kui osutatav 
teenus/korraldatud üritus on piiratud arvuga osalejatele. 

Kui abi vastab kõigile neljale tingimusele, on tegemist vähese tähtsusega abiga.  
 
Vähese tähtsusega abi andmise eelduseid peab kontrollima lepingupartner (st teenuseosutaja, 
kes Sihtasutusele KredEx teenust osutab). Kontrolli tegemisel tuleb kontrollida riigiabi registris 
konkreetsele teenuse osutamisest kasu saavale juriidilisele isikule ja/või üritusel osalejale 
abi määramist, lisaks tuleb ka juhul kui vastav juriidiline isik riigiabi registris ei kajastu, 
kontrollida eelnimetatud abi andmise nelja eelduse täitmist. Nimetatud eelduste täitmine 



 

kajastatakse kontroll-lehel, mille Sihtasutus KredEx teeb oma lepingupartnertele teatavaks 
lepingu sõlmimisel.  
 
Kellele vähese tähtsusega abi andma ei peaks?  
 

1. Kasusaaja ei tegutse Startup Estonia programmdokumendis nimetatud ja vähese 
tähtsusega abi määruse 1407/2013 (VTA määrus) artikli 1 lõikes 1 välistatud järgmistes  
majandusvaldkondades (https://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal/emtak-tegevusalad):  
 

a. taime- ning loomakasvatus ning jahindus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) 
ning neid teenindavad tegevusalad; 

b. metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ning seda teenindavad 
tegevusalad; 

c. kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03) ning kalade 
töötlemine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 102);  

d. hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 
92); 

e. tubaka tootmine, töötlemine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12) ja 
turustamine 

 
Seega kõik ettevõtted, kes tegutsevad antud majandusvaldkondades tuleb välistada vähese 
tähtsusega abi saamisest.  
 

2. VTA piirmäär ei tohi olla suurem kui 200 000 € ettevõtja kohta 3 järjestikusel 
aastal (so jooksev aasta ja kaks viimast). 

 
VTA piirmäära kontrollitakse riigiabi registris, kontrollides ettevõtjale antud abi suurust, 
sealjuures ei tohi see 3  järjestikuse majandusaasta peale kokku abi ületada 200 000 eurot. 
Kui riigiabi registrist selgub, et ettevõtja on 3 järjestikuse majandusaasta peale kokku saanud 
abi vähemalt 200 000 eurot, ei kohaldata vähese tähtsusega abi andmise reegleid. Riigiabi 
register on kättesaadav siit: (https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi).  
 
Seega kolm kõige olulisemat sammu, enne kui otsustada, kas on võimalik anda riigiabi 
on:  
 

1. Teha selgeks, et ettevõte ei tegutseks punktis 1 toodud majandusvaldkondades.  
2. Kontrollida, kas ettevõtte majandusaasta aruanne on esitatud ja ettevõte pole raskustes.  
3. Kontrollida ettevõtte VTA jääki ja teha kindlaks, et VTA on lubatud piires ehk alla 

200 000 euro viimase jooksva ja kahe eelneva majandusaasta vältel.  
 
Kuidas vähese tähtsusega abi arvutada?  
 
Vähese tähtsusega abi summa osalejate ja ettevõtete kohta arvutatakse järgmiselt:  

• Üldsumma (KM-ga)/kõigi osalejate arv = VTA osaleja kohta 
• VTA osaleja kohta*osalejate arv ettevõttes = VTA ettevõtte kohta 

 
Kui summa on üle 1000 euro ettevõtte kohta?  
 
Kui teenuse raames ettevõtjale kohalduv vähese tähtsusega abi on 1 000 eurot või rohkem, 
tuleb teha ettevõtte põhiselt lisaks ka eelbroneering (täites vorm „Kasusaajate 



 

vastavuskontrolli leht“. Vastava broneeringu tegemiseks tuleb lepingupartneril esitada info 
Sihtasutusele KredEx). Pärast tegevuse toimumist ja reaalsete kulude tekkimist võetakse 
allkirjadega vormilt „Üritusel osalejate nimekiri“ tegeliku VTA suurus ning korrigeeritakse 
andmeid riigiabi registris. Üle 1000 eurose kogukulu ettevõtte kohta on oluline, et vorm saaks 
täidetud ja KredExile edastatud vähemalt nädal enne teenus(t)e osutamist. 
 
Kui summa jääb alla 1000 euro?  
 
Alla 1 000 euro jääva kulu korral ettevõtja kohta ei ole vaja teha eelbroneeringut riigiabi 
registris. Kredexile tuleb siiski edastada nii üritusel osalejate allkirjadega nimekirjad vormil 
„Kasusaajate nimekiri“ kui ka „Kasusaajate vastavuskontrolli leht“.  
 
Andmete edastamine KredExile 
 

• Kui VTA esineb, tuleb lepingupartneril osaliselt täita fail „Kasusaajate 
vastavuskontrolli leht“, kuhu tuleb lisada ettevõte info, kellele VTA määratakse ning 
välja arvutatud VTA summad.  

• See fail tuleb esitada Kredexile (helina@startupestonia.ee) 2 tööpäeva jooksul alates 
üritusel osalejate nimekirja kinnitamisest.   

o Kui teenuse raames ettevõtjale kohalduv vähese tähtsusega abi on 1000 eurot 
või rohkem, tuleb kontroll-leht saata nädal enne teenuse/ürituse toimumist.  

 
Ettevõtjate teavitamine  
 
Lisaks vähese tähtsusega abi kontrollimisele ja arvestuse pidamisele on oluline ka ettevõtjaid 
teavitada abi andmisest. Võib lisada info ürituse veebilehele või mõnda teise infokanalisse, kus 
ürituse toimumisest teavitatakse, kuid võib saata ka ettevõtjatele e-mailid.  
 
E-maili põhi  
 
Saadan infoks järgneva automaatse teavituse. Teavituse sisu on ürituse ÜRITUSE NIMI 
osalejatele ning osa kohustuslikust teavitusprotsessist. Seega mingil viisil sellele kirjale 
reageerima ei pea. 
 
ÜRITUSE NIMI ürituse läbiviimist rahastati Startup Estonia programmi (projekti number 
EU50651) raames Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Antud ürituse/teenuse puhul 
arvestatakse iga osaleva ettevõtte kohta vähese tähtsusega abi ehk riigiabi (VTA). 
 
ETTEVÕTE NIMI kohta on arvestatud vähese tähtsusega abi ehk riigiabi (VTA) summas 
SUMMA eurot. 
 
VTA arvestamise tingimustega on võimalik tutvuda siin: 
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.  


