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aprill, terve 
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COVID-19 
puhangust 
tingitud 
ootamatu 
likviidsusnapp
use 
leevendamine
  väikese ja 
keskmise 
suurusega 
ettevõtjatele 
(sh 
mikroettevõtj
atele) ning 
suurettevõtja
tele. 
 

COVID-19 
puhangust 
tingitud 
ootamatu 
likviidsusnapp
use 
leevendamine
  väikese ja 
keskmise 
suurusega 
ettevõtjatele 
(sh 
mikroettevõtj
atele) ning 
suurettevõtja
tele. Biomaja
ndusettevõtja
te puhul 
terve Eesti. 
Muude 
ettevõtjate 
puhul terve 
Eesti, välja 
arvatud 
Tallinna linn, 
Viimsi vald ja 
Tartu linn. 
Sihtpiirkond 
tehakse 
kindlaks 
ettevõtja 
tegevuskoha 
järgi. 

Kapitalile 
ligipääsu 
parandamine 
väikese ja 
keskmise 
suurusega 
ettevõtjale (sh 
mikroettevõtj
ale) üle Eesti. 
 

2021 märts ja 
aprill, terve 
Eesti 

2021 märts 
ja aprill, 
terve Eesti 

Aprill kuni november 2020, 
turismiga seotud 
majandusharud üle Eesti ja 
Tallinna vanalinna 
toitlustus. 



 
 

Kas peab 
esitama 
taotluse? 

Jah. Taotluse 
esitab 
tööandja, 
toetus 
kantakse 
töötaja arvele. 

Jah Jah Jah Jah Jah Jah 

Toetuse 
saajad  

Piirangutest 
märkimisväärs
elt kannatada 
saanud 
äriühingu, 
MTÜ, SA, FIE 
palgalised 
töötajad, 
kellele 
tööandja ei saa 
tagada tööd 
kokkulepitud 
mahus või 
kelle töötasu 
on 
vähendatud. 
Töötaja pidi 
olema tööle 
vormistatud 
hiljemalt 
1.01.2021 ja 
töösuhe 
temaga 
kestab. 
Töötajale, kes 
oli terve 
kalendrikuu, 
mille eest 

Väikese ja 
keskmise 
suurusega 
ettevõtjad (sh 
mikroettevõtj
ad) ning 
suurettevõtja
d: 
- 
põllumajandu
se 
esmatootjad; 
- 
põllumajandu
stoodete 
töötlejad 
ja/või 
turustajad; 
- kalandus- ja 
vesiviljelussek
toris 
tegutsevad 
ettevõtjad; 
- toiduainete 
tööstuses 
tegutsevad 
ettevõtjad; 

Väikese ja 
keskmise 
suurusega 
ettevõtjad (sh 
mikroettevõtj
ad)  komisjoni 
määruse (EL) 
nr 651/2014 
lisa 1 mõistes 
ning 
suurettevõtja
d: 
biomajandus- 
ettevõtjad, 
maamajandus
ega tegelevad 
ettevõtjad. 

Põllumajandus
toodete 
esmatootmise
ga tegelevad 
ettevõtjad. 
Põllumajandus
toodete 
esmatootjate 
kontrolli all 
oleva 
varustamise, 
turustamisega 
ja 
ümbertöötlem
isega 
tegelevad 
ettevõtjad. 
Maamajandus
ega tegelevad 
ettevõtjad 
(maaturism 
jmt). 
 

Täpsustub.  Kultuurikor
raldajad, 
kinod, 
filmitootmi
ne ja 
filmilevitaja
d, 
vabakutseli
sed 
loovisikud.  
Spordiobje
ktide 
valdajad, 
spordialalii
dud ja 
meistriliiga 
klubid. 
Võlaõigusle
pingute 
alusel 
töötavad 
treenerid ja 
juhendajad. 
Rahvusvah
elised 
kultuuri- ja 
spordiüritu
sed. 

Majutusettevõtjad, 
reisikorraldajad ja 
transpordiettevõtjad, 
Tallinna vanalinna 
toitlustusettevõtjad, 
käsitöö- ja suveniirimüüjad 
üle Eesti, Eesti disaini 
müüjad. 



hüvitist 
taotletakse, 
haiguslehel või 
tasustamata 
puhkusel, 
hüvitist ei 
maksa. 

- 
maamajandus
ega (sh 
majutus, 
toitlustus jmt) 
tegelevad 
ettevõtjad; 
- hoiu-laenu 
ühistud, kes 
kuuluvad 
Eesti Hoiu-
Laenuühistut
e Liitu; 
- SAd; 
- MTÜd. 
 

Toetuse 
suurus Töötukassa 

maksab 
töötajale 
hüvitist ühes 
kuus 60% tööt
aja keskmisest 
ühe kuu 
töötasust, kuid 
mitte rohkem 
kui 1000 
eurot (bruto). 

Tööandja 
on enne 
hüvitise 
taotlemist koh
ustatud ise 
maksma 
töötajale 
töötasu vähem

Maksimaalne 
käendussum
ma 
ettevõtjale on 
5 miljonit 
eurot. kuid 
mitte rohkem 
kui: 
90% proportsi
onaalselt käe
ndatavast 
laenu 
põhisummast
; või 
35% fikseerit
ult käendatav
ast laenu 
põhisummast
. 
Käendussum
ma väheneb 

Maksimaalne 
summa ilma 
kaaslaenajat
a on 1 000 
000 eurot. 
Taotledes 
laenu, mille 
summa 
ületab 1 000 
000 eurot, 
peab klient 
leidma 
krediidi- või 
finantseerim
isasutuse, 
kes koos 
MESiga 
laenab 
proportsiona
alselt üle 1 
000 000 euro 

5 000 - 
1 000 000 
eurot. 
 

Täpsustub Täpsustub Majutusettevõtjad: 15% 
käibekaotusest perioodil 
01.04-30.11.2020 (9% 
käibemaksumääraga 
maksustatud käive) 
Maksimaalne toetus: 
180 000 eurot.  
 
Reisikorraldajad ja 
transpordiettevõtjad: 
100% tööjõumaksud 2019. 
Maksimaalne toetus: 
80 000 eurot.  
 
Tallinna vanalinna 
toitlustusettevõtjad: 
tööjõumaksud 2019 – 
100%. Maksimaalne toetus:  
80 000 eurot.  
 



alt 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 saavad 
taotleda 
ka füüsilisest 
isikust 
ettevõtjad, 
kelle 
ettevõtlustulu 
oli 2020. aastal 
vähemalt 50% 
võrra väiksem 
kui 2019. 
aastal. 
FIE enda puhul 
on toetuse 
suuruseks 584 
eurot. 

proportsiona
alselt laenu 
põhisumma 
vähenemiseg
a. 
 
 

piiri ületava 
summa. 
Koos 
krediidi- või 
finantseerim
isasutusega 
on MESi 
poolt 
väljastatav 
laenusumma 
maksimaalse
lt 2 000 000 
eurot. 
 

Käsitöö-, suveniiri- või 
Eesti disaini müüja: 
tööjõumaksud 2019 – 
100%. Maksimaalne toetus: 
60 000 eurot. 



 

Välistab Teiste toetuste 
saamine ei 
välista. 

Laenu ei anta 
ettevõtjale, 
kes tegutseb 
järgmistes 
majandussekt
orites/tegevu
svaldkondade
s: 
- tubakas ja 
destilleeritud 
alkohoolsed 
joogid (v.a 
tööstuslikul 
eesmärgil 
toodetav 
piiritus) ning 
nendega 
seotud 
toodete 
tootmine ja 
nendega 
kauplemine; 
- relvade ja 
laskemoona 
tootmine ja 
nendega 
kauplemine; 
- kasiinod ja 
samaväärsed 
ettevõtted; 
- teadus- ja 
arendustegev
us või 
tehnilised 
rakendused 
teatud 

Laenu ei anta 
ettevõtjale, 
kes tegutseb 
järgmistes 
majandussekt
orites/tegevu
svaldkondade
s: 
- tubakas ja 
destilleeritud 
alkohoolsed 
joogid (v.a 
tööstuslikul 
eesmärgil 
toodetav 
piiritus) ning 
nendega 
seotud 
toodete 
tootmine ja 
nendega 
kauplemine; 
- relvade ja 
laskemoona 
tootmine ja 
nendega 
kauplemine; 
- kasiinod ja 
samaväärsed 
ettevõtted; 
- teadus- ja 
arendustegev
us või 
tehnilised 
rakendused 
teatud 

Kapitalirenti ei 
saa anda 
ettevõtjale, 
keda loetakse 
raskustes 
olevaks 
ettevõtjaks 
mittefinantset
tevõtjate 
päästmiseks ja 
ümberkorrald
amiseks 
antava riigiabi 
suuniste p 20 
tähenduses.   
Kui 
kapitalirendig
a kaasneb 
vähese 
tähtsusega abi 
andmine, siis 
on 
kapitalirendi 
andmine ja 
rendisumma 
suurus 
sõltuvuses 
vähese 
tähtsusega abi 
piirmääradest 
ja reeglitest 
(sh 
kumuleerimis
e reeglitest). 
Sihtasutuse 
nõukogu võib 

Täpsustub Täpsustub Eelnev toetuste saamine ei 
ole piiranguks toetuse 
taotlemisel. 



valdkondades 
(vt lähemalt 
https://rex.rk.
ee/proxy/40b
6de77/https/
www.mes.ee/
covid-19-laen 
- bioteaduste 
sektorile 
sellise teadus-
ja 
arendustegev
use või 
tehniliste 
rakenduste 
rahastamisek
s, mis on 
seotud 
inimese 
kloonimisega 
teadustegevu
se või ravi 
otstarbel või 
geneetiliselt 
muundatud 
organismideg
a (GMO). 

valdkondades 
(vt lähemalt 
https://rex.rk.
ee/proxy/40b
6de77/https/
www.mes.ee/
covid-19-laen 
- bioteaduste 
sektorile 
sellise teadus-
ja 
arendustegev
use või 
tehniliste 
rakenduste 
rahastamisek
s, mis on 
seotud 
inimese 
kloonimisega 
teadustegevu
se või ravi 
otstarbel või 
geneetiliselt 
muundatud 
organismideg
a (GMO). 
 

kapitalirendi 
andmisele 
kehtestada 
territoriaalsel, 
tegevusvaldko
ndlikul või 
muule 
põhimõttele 
tuginevad 
piirangud. 
 

Olulised 
lisatingimu
sed 

Tööandja saab 
taotleda 
töötajatele 
töötasu 
hüvitist, kui: 
tema käive või 
tulu on 
kalendrikuul, 

Laenutaotleja 
on Eesti 
Vabariigi 
õigusaktide 
alusel 
registreeritud
. 
Seisuga 
31.12.2019  ei 

Laenutaotleja 
on Eesti 
Vabariigi 
õigusaktide 
alusel 
registreeritud
. Seisuga 
31.12.2019  ei 
olnud 

Tagatiseks 
peab olema 
valdavalt 
põllumajandus
maad sisaldav 
kinnisasi, 
mitte vähem 
kui 100% 

Täpsustub Täpsustub Majutusettevõtja: 
käibelangus 50% (aprill–
november 2019 vs 2020)  
Reisikorraldaja ja 
transpordiettevõtja: 
käibelangus 70% 
(aprill-september 2019 vs 
2020),  



mille eest 
hüvitist 
taotletakse, 
langenud 
vähemalt 50% 
võrra võrrelde
s 
perioodi 2019. 
aasta 
detsember 
kuni 2020. 
aasta 
veebruar kuu 
keskmise käibe 
või tuluga või 
perioodi 2020. 
aasta juuli 
kuni 2020. 
aasta 
detsember ku
u keskmise 
käibe või 
tuluga. 
Tööandja ei 
tohi hüvitist 
saanud 
töötajaid 
koondada 
kalendrikuul, 
mille eest 
töötasu 
hüvitist 
taotletakse, 
ega ka sellele 
järgneval kahel 
kalendrikuul. 
FIE ei tohi 

olnud 
laenutaotleja 
raskustes olev 
ettevõte 
(üldise 
grupierandi 
määruse 
tähenduses);  
ettevõtja, kes 
ei ole 
raskustes, 
ja/või 
ettevõtja, kes 
ei olnud 31. 
detsembri 
2019. aasta 
seisuga 
raskustes, 
kuid kes 
sattus 
raskustesse 
COVID-19 
puhangu 
tõttu või 
pärast seda. 
Laenutaotleja 
omanike 
hulgas ei ole 
tulumaksusea
duse 
tähenduses 
madala 
maksumäärag
a 
territooriumil 
registreeritud 
ettevõtjaid. 

laenutaotleja 
raskustes olev 
ettevõte. 
Taotlejal ei 
ole võimalik 
muude 
allikate abil 
täiendavaid 
finantsvahen
deid kaasata 
või oleks see 
ebamõistlikul
t kulukas. 
Taotlejal 
puuduvad 
seisuga 
12.03.2020 
riiklike 
maksude 
võlad või 
need on 
taotluse 
esitamise 
ajaks tasutud 
või ajatatud 
ning taotleja 
on täitnud 
taotluse 
esitamise 
ajaks 
maksudeklara
tsioonide ja 
majandusaast
a aruannete 
esitamise 
kohustuse. 
Laenutaotleja 

kapitalirendi 
põhiosast. 
 

2019 tööjõumaksud 
>5000€, 
Tallinna vanalinna 
toitlustusettevõtja:  
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 
esitanud toidu käitleja ja 
kelle riigi toidu ja sööda 
käitlejate registris märgitud 
tegevuskoht asub 30. 
novembri 2020. a seisuga 
Tallinna vanalinnas 
paiknevas hoones.  
Käsitöö-, suveniiri- või 
Eesti disaini müüja: 
käibelangus 60% 
(aprill–november 2019 vs 
2020), 2019 tööjõumaksud 
>5000€. 
 



sarnaselt 
tegevust 
peatada või 
lõpetada. 

 

Puuduvad 
muud 
asjaolud, mis 
piiravad või 
välistavad 
laenusaaja 
laenu 
käendamise. 
 

juhtorgani(te) 
liikmed ja 
omanikud on 
usaldusväärse
d ja pädevad. 
Laenutaotleja 
omanike 
hulgas ei ole 
tulumaksusea
duse 
tähenduses 
madala 
maksumäärag
a piirkonnas 
registreeritud 
ettevõtjaid. 
Puuduvad 
muud 
asjaolud, mis 
piiravad või 
välistavad 
laenutaotlejal
e laenu 
andmise. 
 

Toetuse 
taotlemise 
tähtajad 

Töötasu 

hüvitise 

taotlusi saab 

märtsikuu eest 

esitada 1. 

aprillist kuni 

30. aprillini 

2021 ja 

aprillikuu 

eest 1. maist 

kuni 31. maini 

Kuni 
30.06.2021 

Kuni 
30.06.2021 

Vahendite 
ammendumis
eni.  

Täpsustub Täpsustub Kuni 8. aprill kl 16:00 



2021 ainult e-

töötukassas. 

 

Väljamaks
ete aeg 

• Aprillis 
(märtsi 
eest)  

• Mais 
(aprilli 
eest) 

• Makstakse 

töötaja 

kontole. 

 

Vastavalt 
taotlusele. 
Käendus 
kestab 
maksimaalse
lt 6 aastat. 

35 
tööpäeva jo
oksul alates 
vormikohase 
laenutaotlus
e ja kõikide 
nõutavate 
lisadokumen
tide 
laekumisest.  

Vastavalt 
taotlusele. 
Rent kestab 
maksimaalsel
t 6 aastat. 

Täpsustub Täpsustub Täpsustub 

Lisainfo www.tootukas
sa.ee 
Töötukassa 
infotelefon: 
15501 

https://www.
mes.ee/covid
-19-kaendus 

https://www.
mes.ee/covid
-19-laen 

https://mes.e
e/pollumaa-ja-
kapitalirent 
 

www.hm.ee 
 
 
 

www.kul.e
e 
 

https://www.eas.ee/covid-
19-toetused/  
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