RIIGIPOOLNE ABIPAKETT JA
MAKSUSOODUSTUSED
Eesti toetuspakett ettevõtetele
Eesti aitab eriolukorra tõttu raskustesse sattunud ettevõtteid kahe meetmete paketiga. Alljärgnevalt
kokkuvõte esimesest (19.03.2020 vastu võetud) paketist ja selle rakendamisest:
LIKVIIDSUSE TAGAMINE
>> Laenud ja käendused KredEx’i abil
Meetme sisu: tagasimaksegraafikute leevendamiseks ja uute laenude väljastamiseks pakutav
laenukäendus; käibelaen likviidsusprobleemide ületamiseks
ning investeerimislaen uute
ärivõimaluste ärakasutamiseks.
Kuidas taotleda: Makseraskuste korral tuleb ettevõtjal esmalt pöörduda oma kodupanga poole ning
paluda maksepuhkust, laenu tagasimaksegraafiku muutmist või uut laenu. Kui kodupank peab
maksepuhkuse andmiseks või tagasimaksegraafiku muutmiseks vajalikuks täiendava käenduse
saamist, pöördub ettevõtja kodupank otse KredEx’i poole. Kui ettevõtja vajab aga täiendavat laenu,
et ületada eriolukorrast tingitud likviidsusprobleeme või investeerimislaenu, et kasutada ära
eriolukorrast tingitud uusi ärivõimalusi ning ettevõtja kodupank finantseerimisest keeldub, saab
ettevõtja laenu taotleda ka KredeEx’st otse.
Tingimused: Käendussumma ühe ettevõtte kohta on maksimaalselt 5 miljonit eurot. KredEx’i poolt
antav käibe- ja investeerimislaen on ühe ettevõtte kohta maksimaalselt 5 miljonit eurot ning laenule
kohaldatakse intressimäära ca 4% aastas. Täpsed tingimused peaksid selguma märtsikuu lõpuks.
RASK soovitab: pöörduda oma kodupanga poole juba enne, kui ettevõttel tekivad makseraskused
ning uurida, millised on panga poolt pakutavad võimalused konkreetsele ettevõttele.
MAKSUMEETMED
>> Maksuintressi arvestamine
Meetme sisu: 1. märtsist kuni 1. maini peatatakse maksuvõlgadelt intressi arvestamine (sh juba
ajatatud maksuvõlgadelt).
Kuidas taotleda: meede rakendub automaatselt.
Tingimused: ettevõtjal on perioodil 1. märts kui 1. mai maksuvõlgnevus.
RASK soovitab: võimalusel maksuvõlgnevus hiljemalt 30. aprillil ära tasuda või taotleda
maksuvõlgnevuse ajatamist ning intressimäära vähendamist.
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>> Maksuintressi vähendamine
Meetme sisu: alates 1. maist vähendatakse maksuvõlgadelt arvestatava intressi määra senise 0.06%
asemel 0.03%-ni päevas.
Kuidas taotleda: meede rakendub automaatselt alates 1. maist.
Tingimused: ettevõtjal on 1. mail maksuvõlgnevus.
RASK soovitab: maksuvõla tekkimisel see esimesel võimalusel ajatada. Sellisel juhul on võimalik
intresside tasumist vältida.
>> Maksuvõla ajatamine
Meetme sisu: maksuvõlga on võimalik lihtsustatud korras ajatada kuni 18-ks kuuks ning ajatamisel on
võimalik välistada maksuvõlgnevuselt tasutav intress.
Kuidas taotleda: maksuvõla ajatamiseks ja intressi vähendamiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile
esitada vastavasisuline põhjendatud avaldus, millele on lisatud maksegraafik. Avalduse saab esitada
e-maksuametis, e-kirja teel kui ka postiga.
Tingimused: ettevõttel on tekkinud maksuvõlg, mida ei ole võimalik kuu jooksul tasuda.
RASK soovitab: taotleda esimesel võimalusel maksuvõlgnevuse ajatamist ja sellelt arvestatava intressi
vähendamist (sh tagasiulatuvalt), kuna intressi arvestatakse iga viivitatud päeva eest (välja arvatud
perioodil 01.03.2020 – 01.05.2020). Ajatada on võimalik ka tulevikus tekkivat maksukohustust ehk
ajatamist saab taotleda koheselt pärast maksudeklaratsiooni esitamist.
>> Sotsiaalmaksu kuumäära vabastus
Meetme sisu: kui tööandja teeb väljamakse, mis on alla sotsiaalmaksu kuumäära (st väiksem kui 540
eurot) ei teki märtsis, aprillis ja mais kohustust tasuda sotisaalmaksu vähemalt kuumääralt (st 178,20
eurot kuus), vaid sotsiaalmaksukohustus arvutatakse vastavalt tegelikule väljamaksele.
Kuidas taotleda: rakendub automaatselt.
Tingimused: töötajale tehtav väljamakse on märtsis, aprillis või mais alla 540 euro.
RASK soovitab: töötaja koondamise asemel rakendada perioodil märts – mai võimalusel poolte
kokkuleppel palgata puhkust.
>> FIE sotsiaalmaksu tasumine
Meetme sisu: riik tasub FIE’de esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse. Juba tasutud makse
tagastatakse FIE ettemaksukontole.
Kuidas taotleda: meede rakendub automaatselt.
Tingimused: isik peab esimeses kvartalis olema registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana
RASK soovitab: võimalusel jätta ettemaksukontole tagastatud summat tulevaste maksukohustuste
katteks.

MUUD MEETMED
Lisaks eelnevale on väljatöötamisel ka meede maaettevõtetele, mida koordineerib Maaelu
Edendamise Sihtasutus, ning Kultuuriministeeriumi eestvedamisel märtsis ja aprillis ärajäänud
ürituste kulude osaline hüvitamine.
Täpsemat informatsiooni meetmete tingimuste ja rakendamise kohta ei ole hetkel veel avalikustatud.
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HAIGUSPÄEVAD JA PALGAD
>> Töötasu hüvitamine
Meetme sisu: Töötukassa hüvitab töötaja töötasu kuni 70% töötaja eelmise 12 kuu keskmisest
brutopalgast, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot kuus. Makstavalt hüvitiselt tasub tööjõumaksud
Töötukassa ning hüvitis tasutakse otse töötajale 5 päeva jooksul pärast tööandja taotluse esitamist.
Hüvitist makstakse perioodil 1. märts kuni 31. mai kahel kuul.
Kuidas taotleda: toetuse saamiseks esitab tööandja e-töötukassa portaalis konkreetse kalendrikuu
kohta avalduse Töötukassale. Avaldus tuleb esitada 5 päeva jooksul pärast seda, kui tööandja on
töötajale välja maksnud omapoolse palgaosa (vähemalt 150 eurot). Taotlusi saab esitada alates 6.
aprillist kuni 30. juunini, esimesed väljamaksed tehakse tõenäoliselt 15. aprill.
Koos taotlusega tuleb tööandjal esitada ka dokumendid, mis tõendavad, et täidetud on toetuse
taotlemise tingimused.
Tingimused: Tööandja peab täitma vähemalt kaks tingimust: i) käive või tulu on sellel kuul, mille eest
hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga; ii) palku on
vähendatud vähemalt 30% või kuni alampalgani; iii) vähemalt 30%-le töötajatest ei ole võimalik tööd
anda.
Hüvitist on võimalik taotleda ainult nende töötajate osas, kes on tööl töölepinguga.
RASK soovitab: töötaja palga vähendamisel peab järgima töölepinguseaduse §-s 35 ja 37 toodud
tingimusi. Muudel alustel, sh töötasu kokkuleppelisel vähendamisel ei ole töötasu hüvitamise
eeldused täidetud. Meedet saavad rakendada ka mittetulundusühingud ja sihtasutused. Tööandjal on
keelatud koondada töötajat kellele on taotletud töötasu hüvitamist, nii kalendrikuul, mille eest
töötasu hüvitist taotletakse, ega ka sellele järgneval kalendrikuul.
>> Haiguspäevad
Meetme sisu: riik hüvitab inimesele kolm esimest haiguspäeva kõikide töövõimetuslehtede puhul.
Kuidas taotleda: meede rakendub automaatselt.
Tingimused: isik on haigestunud perioodil 01.03.2020 – 01.05.2020 ning talle on väljastatud
töövõimetusleht.
RASK soovitab: töövõimetuslehte taotleda vaid juhul, kui isik vastab töövõimetuslehe väljastamise
tingimustele. Töötaja enda poolt patsiendiportaalis www.digilugu.ee taotletud töövõimetusleht ei
garanteeri automaatselt töövõimetuslehe väljastamist perearsti poolt. Hüvitise saamiseks on aga
vajalik perearsti väljastatud töövõimetusleht.

Muud võimalused maksukulu vähendamiseks
Lisaks eelnevale on ettevõtjatel võimalik oma maksukoormust vähendada ka läbi muude meetmete.
>> Maksuvõla kustutamine
Kui maksuvõla tasumise ajatamine või intressi vähendamine ei ole ettevõtja jaoks piisav, on võimalik
taotleda ka maksuvõla täielikku kustutamist maksuhalduri poolt.
>> Optsioonid
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Palgatõusu või boonuste asemel on ettevõtjal võimalik töötajaid motiveerida näiteks optsiooni
andmisega, mille alusel on töötajal võimalik omandada 3-aasta pärast ettevõtte osa. Selliselt
optsioonilt ei teki tööandjal maksukohustust.
>> Sektori keskmine töötasu
Niinimetatud ühemehe äriühingud, mille ainsaks töötajaks, juhatuse liikmeks ja osanikuks on üks isik,
peaks kaaluma, kas antud turuolukorras on neil jätkusuutlik tasuda endale sektori keskmist töötasu.
Erandlikel asjaoludel võib olla põhjendatud ka madalama töötasu maksmine.
>> Maksuvabad erisoodustused
Seaduse kohaselt on tööandjal võimalik töötajatele maksuvabalt hüvitada ühistranspordi kasutamine
ning maksta teatud piirmäärades ka isikliku sõiduauto kompensatsiooni.
Samuti on tööandjal võimalik töötajale anda maksuvabalt laenu, kui laenult makstav intress vastab
turutingimustele või on võrdne kahekordse viimati avaldatud Euroopa Keskpanga
põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatava intressimäärga (hetkel 0%).
>> Kodukontori kompensatsioon
Palga langetamise mõjude leevendamiseks on võimalik ka töötajale kodukontori kasutamise eest
kompensatsiooni tasumine.

Küsimuste kerkimisel – julgelt ühenduda.
www.rask.ee
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