
Korduma kippuvad küsimused 

Mida peaks tegema enne taotluse esitamist? 

Esmalt peab ettevõtjal olema selge ettekujutus oma plaanidest, tegevustest ja soovidest. 
Seejärel tuleb läbida eelnõustamine Maakondlikus Arenduskeskuses, kus saate eelhinnangu oma 
ideele ja äriplaanile. Kindlasti tuleb tutvuda toetust reguleeriva määrusega ja infomaterjalidega 
EASi koduleheküljel. 

Kui kaua võib esitatud taotluse menetlemine aega võtta? 

Starditoetuse taotluse menetlemise aeg on 20 tööpäeva. Täiendavate asjaolude ilmnemisel on 
EASil õigus taotluse menetlemist pikendada. Eelpool nimetatud tähtaeg on realistlik juhul, kui 
Taotleja projekt on ette valmistatud (äriplaan on läbi mõeldud, finantsprognoosid põhinevad 
realistlikel eeldustel), Taotleja poolt esitatud dokumendid on korrektsed ning ei tuvastata 
puuduseid. Puuduste ilmnemisel teavitatakse sellest Taotlejat ning määratakse tähtaeg puuduste 
kõrvaldamiseks. Juhul kui EASil ilmneb vajadus täiendava info saamiseks projekti kohta, on EASil 
õigus tellida ekspertiis sõltumatult eksperdilt. Sellisel juhul teavitatakse Taotlejat ekspertiisist ja 
antakse teada, mil ekspertiis saabub. Taotluse ekspertiisis olemise ajal taotluse menetlemine 
peatatakse. 

PROJEKT 

Mille järgi arvestatakse tegevuste kuulumist projekti perioodi? 

Projekti perioodi määrab Taotleja projekti Taotluses. Projekti periood ei tohi alata enne Taotluse 
esitamist EASile. Kõik tegevused peavad olema projekti perioodis. Projektiperiood on 12 kuud (ei 
lühem ega pikem). Vajadusel saab üks kord perioodi pikendada kuni 6 kuud, muutmistaotlus 
tuleb esitada abikõlblikul perioodil. 

Millistest muutustest tuleb projekti elluviimisel EASi teavitada? 

Projekti edukaks elluviimiseks ja toetuse kiireks väljamaksmiseks on hädavajalik teavitada EASi 
projekti käigus tekkinud kõikidest muudatustest jooksvalt, saates projekti menetlenud haldurile 
e-kiri. Teatud juhtudel on tarvis taotleda finantseerimisotsuse muutmist, näiteks juhul kui 
toetuse saaja soovib muuta projekti eelarvet ja kui sellega kaasnev muudatus on suurem kui 30% 
projekti eelarves konkreetsetele tegevustele ettenähtud eelarverea maht. 

Mida teha kui taotleja tegevuskoht muutub? 

Sellest tuleb teavitada EASi. 

DOKUMENDID 

Kas volitatud esindusõigusliku isiku puhul võib volikirjast olla koopia? 

Ei, volikiri peab olema originaal. 



Seadet/teenust, mida ettevõte soovib, pakub vaid üks tarnija. Samas ületab seadme/teenuse 
maksumus ilma käibemaksuta arvestuses 5000 euro piirmäära, mis tähendab, et on vaja 
esitada 3 võrreldavat hinnapakkumist. Kas antud juhul see ettevõte toetust taotleda ei saa? 

Kui turul teisi pakkujaid ei ole, siis tuleb lisada vastavasisuline selgitus. 

Seadet/teenust, mida ettevõte soovib, pakub kolm tarnijat, aga ei soovita valida kõige 
odavamat hinnapakkumise teinud tarnijat.  

Sellisel juhul tuleb lisada põhjendus, miks ei ole valitud kõige odavamat pakkujat. 

Kui seade/teenus maksab alla 5000 euro, kas siis ei ole vaja ühtegi hinnapakkumist? 

On küll. Ka sellisel juhul on tarvis taotlusele lisada planeeritava(te) kulu(de) kohta 
hinnapakkumine(sed). 

Kas taotlusega koos esitatud hinnapakkumised on projekti teostamisel siduvad? 

Ei ole siduvad. Aga kui muutub hinnapakkumine, hinnapakkumise tegija vms, siis tuleks EASile 
esitada uus hinnapakkumine. Tähelepanu peab pöörama sellele, et toetuse saaja ei tohi 
seadmeid soetada ettevõttega seotud isikutelt Tulumaksuseaduse § 8 mõistes ning 
hinnapakkumise teinud ja arve väljastanud tarnija peab olema osutanud selliseid teenuseid või 
müünud tooteid vähemalt aasta aega(kontrollitakse müüja majandusaasta aruande järgi). 

TOETATAVAD KULUD 

Mida on vaja esitada juhul, kui soovin taotleda toetust rakendustarkavara soetamiseks? 

Rakendustarkvara puhul saab soetada nii valmislahendusi kui ka lasta arendada endale sobiva 
rakendustarkvara. Juhul kui Taotleja soovib toetust taotleda rakendustarkvara arendamiseks, 
tuleb koos taotlusega esitada ka rakendustarkvara lähteülesanne arendajale. 

Milliseid kulusid toetatakse rakendustarkvara arendamise korral? 

Toetatakse rakendustarkvara arendamisega seotud programmeerimise, juurutamise ja testimise 
kulusid. 

Mis on lähteülesanne? 

Lähteülesanne on ettevõtja poolt koostatud dokument, kus on kirjeldatud rakendustarkvara 
eesmärgid, planeeritavad tegevused, olemasolev ressurss ja toodud välja arengutakistus. 
Arengutakistuseks võib sellisel juhul olla ettevõtte väliste ekspertide kaasamise vajadus 
arendustegevusse. Lähteülesanne peab andma selge vastuse küsimusele, miks konkreetset 
rakendustarkvara arendatakse ja milline on arendustegevuse tulemus. Lähteülesande alusel on 
ka teenuse pakkujal võimalik ettevõtjale parim lahendus välja pakkuda. Lähteülesande põhjal 
teeb teenusepakkuja oma hinnapakkumise või ettevõtja valib talle sobiva teenuse. Täpsustatud 
lähteülesandena peetakse silmas teenuse osutaja poolt (taotleja soovide alusel) koostatud 
lähteülesannet tarkvara arendamiseks, mis sisaldab süsteemi äriliste eesmärkide kirjeldust, 
süsteemi funktsionaalsuse kirjeldust, tehnoloogilised nõuded süsteemile (turva-, käideldavus-, 



jõudlusnõuded), andmemudelit (andmebaasi kirjeldust, infoarhitektuurikirjeldus), projekti 
eelarve ja ajakava kirjeldus, riskide hinnang, projekti juhtimise kirjeldus. 

Millist infot peab sisaldama turundusplaan? 

Turundusplaan võib olla osa taotleja äriplaanist, samuti võib turundusplaani esitada eraldi 
dokumendina. Taotleja turundusplaanis peab olema info planeeritavate turundustegevuste 
ajakava, elluviijate, tähtaegade, eelarve ja oodatavate tulemuste kohta. Juhul kui Taotleja 
planeerib teha turundustegevusi eksportturgudel peab Taotleja turundusplaan sisaldama eelpool 
toodud infot ka eksportturgudel tehtavate turundustegevuste osas. 

Kas soetada võib ka kasutatud seadmeid? 

Jah võib, kuid seadme müüja peab esitatavale arvele lisaks täitma kasutatud seadme 
deklaratsiooni. Samas peab ettevõtja silmas pidama, et kasutatud seade peab olema kasutuses 
veel vähemalt 3 aastat. 

Kas juhul, kui mõne soetatava seadme maksumus jääb alla 100 EUR, aktsepteeritakse 
hinnapakkumist komplektile nii, et igat eset ei ole eraldi välja toodud? 

Ei aktsepteerita. Materiaalse põhivara üksiku eseme maksumuseks peab olema vähemalt 100 
eurot. Üksik ese on terviklik põhivara, millel on funktsioon. Nt. ei saa võtta ühe komplektina 
kahte riiulit (ühe riiuli maksumus 50 eurot). 

Kas minimaalne 100 EUR põhivara maksumus on arvestatud koos käibemaksuga? 

Kui ettevõte on käibemaksukohustuslane, siis on põhivahendi toetatav väärtus arvestatud ilma 
käibemaksuta. Kui ettevõttel ei ole õigust sisendkäibemaksu maha arvata ning käibemaksu ei 
hüvitata ka muul moel, siis on põhivara toetatavaks väärtuseks 100eurot, milles sisaldub ka 
käibemaks. 

Kas sularahas tehtavad tehingud on abikõlblikud? 

Ei, abikõlblike kulude ning omafinantseeringu tõendamisel arvestatakse ainult raamatupidamise 
algdokumentide alusel ja pangaülekande teel tasutud kuludega. 

Kas FIE saab olla tarnija? 

Ei saa, kuna FIE ei ole juriidiline isik. Toetuse abil ostetava asja tarnija või teenuse osutaja peab 
olema juriidiline isik. 

Kas käibemaks on abikõlblik kulu? 

Käibemaks on abikõlblik, kui on võimalik tõendada, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele 
õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksust õigust maha arvata sisendkäibemaksu 
või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel.  

Kas EAS aktsepteerib kapitali- või kasutusrenti? 



Vastavalt RTJ 9 punktile 32 kajastab rentnik kapitalirendi oma bilansis vara ja kohustusena. 
Kasutusrendi maksed aga kajastatakse RTJ 9 punkti 37 kohaselt rendiperioodi jooksul lineaarselt 
kuluna. Meetme raames toetatakse põhivara soetamist, mitte aga jooksvaid kulusid, milleks 
kasutusrenti saab pidada. Seega aktsepteerib EAS vaid kapitalirenti. 

Kas põhivara võib soetada ka väljaspool Euroopa Liidu piiri? 

Jah, põhivara võib soetada väljastpoolt Euroopa Liidu piire. 

Kas toetuse abil soetatud põhivara võib asuda väljas poole Eesti piire? 

Ei või. Nt. ei või osta seadmeid ja need üles panna tootmisse väljaspool Eestit. Nt. ei või osta 
vorme/matriitse ja anda need allhanke korras teie toodete tootmiseks nt. Hiinas asuvasse 
vabrikusse. 

Milliste kulude katteks saavad toetust transpordiettevõtjad? 

Toetust on võimalik taotleda kõikideks kuludeks välja arvatud rendi või tasu eest kaupu 
vedavatele maanteetranspordiettevõtjatele maanteevedudeks ettenähtud veokite soetamine 
(tulenevalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1407/2013). 

Kes on maanteetranspordi ettevõtja? 

Maanteetranspordi ettevõtjat nimetatakse ka maanteeveo-ettevõtjaks. Selle ettevõtja 
tegevusalaks on kaupade rendi või tasu eest vedu iseseisva mootorsõidukiga või haagisega 
sõidukitest koosneva autorongiga. Siia alla kuuluvad kõik maanteedel kaupu vedavad ettevõtjad 
ükskõik millise sõiduvahendiga (kaubik, treiler, haagis jne). 

Mis on põhivara ja mis käibevara? 

Põhivara on vara, mida ettevõte kasutab toodete tootmisel või teenuste osutamisel ja mida ta 
kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Põhivara võib olla nii materiaalne kui 
immateriaalne (määrusega toetatakse materiaalset põhivara ja immateriaalsest põhivarast ainult 
rakendustarkvara). Ettevõte määrab oma raamatupidamise sise-eeskirjades alampiiri, millest 
kõrgema soetusmaksumusega varasid ta kajastab põhivarana. Toetusega soetatud põhivara peab 
olema põhivara arvel alates 100 eurost (st. ei tohi otse kulusse kanda toetusega soetatud 
põhivara). Käibevara all mõistetakse kõiki muid põhivara kriteeriumitele mittevastavaid varasid 
ja varasid, mis tootmise või teenuse osutamise käigus ära kasutatakse. 

Mida peetakse ekspordiks? 

Maksu- ja Tolliamet käsitleb eksporti järgmiselt: 

Maksuseadused käsitavad ekspordi all kauba* müüki või taasväljavedu ühendusevälisesse riiki. 
Majutus- ja turismiteenuste osutamist Eestis ei saa kindlasti nimetada ekspordiks isegi juhul, kui 
teenuste saajaks on mitteresidendid. Bilansis kajastuvad nimetatud teenused kaudselt real 
aruandeaasta kasum/kahjum ning kasumiaruandes müügitulu real. 



EAS läheneb oma hindamisel ekspordile laiemalt: ekspordiks peetakse taotleja või toetuse saaja 
poolt toote võõrandamist koos selle toimetamisega välisriiki või teenuse osutamine välisriigi 
residendile. Sellisel juhul tuleb taotlejal või toetuse saajal pidada eraldi arvestust ekspordi osas, 
et oleks võimalik hiljem tuvastada, kui suur osa teenustest müüdi välisriigi residentidele. 

Kuidas tõendada toitlustuse puhul eksportkäivet? 

Taotlejal või toetuse saajal pidada eraldi arvestust ekspordi osas, et oleks võimalik hiljem 
tuvastada, kui suur osa teenustest müüdi välisriigi residentidele. Nt. krediitkaardi väljavõtete 
alusel. 

OLULISED TINGIMUSED 

Mul on tegutsev ettevõte, loon uue juriidilise keha samasse valdkonda, kas sellisel juhul saan 
toetust? 

Ei. Samas valdkonnas varem tegutsenud ettevõtte omamisel ja uue loomisel ei saa taotleda 
starditoetust. Seda vaadeldakse kõikide ariühingute põhiselt. 

Nt. Oman OÜ-d Miki ja loon OÜ Minni, mõlemad osaühingud tegutsevad samas valdkonnas. Uus 
loodud osaühing ei kvalifitseeri toetust taotlema. 

Olen saanud ettevõtluse alustamiseks toetust Töötukassast. Kas ma võin taotleda ka 
starditoetust? 

Starditoetust ei saa taotleda Töötukassast ettevõtluse alustamiseks samas tegevusvaldkonnas 
tegutseva ettevõtte rajamiseks toetust saanud isikud. 

Kas on võimalik, et eraldatud toetus nõutakse tagasi? 

Jah, on küll. Kui taotleja ei esita kohustuslikke aruandeid või ei ole pidanud kinni nõuetest, mille 
kohta ta on nõusoleku andnud või ei saavuta tulemuseesmärke, siis on EAS-l õigus nõuda toetus 
tagasi. 

Miks ei saa toetust taotleda siis, kui ettevõte on saanud riigi raha eest finantseeritud stardi- 
või kasvutoetust? 

Starditoetuse eesmärgiks on olnud alustavate ettevõtete toetamine. Sama ettevõtet ei saa uuel 
perioodil lugeda enam alustavaks ettevõtteks. 

Kas ma võin toetuse eest soetatud põhivarad peale projekti lõppemist maha müüa? 

Ei, toetuse saajal on kohustus kasutada toetuse eest soetatud põhivara vähemalt kolm aastat. 

Kes ja kuidas hakkab toetuse kasutamist kontrollima? 

Toetuse kasutamist võib kontrollida nii EAS, Rahandusministeerium kui ka Euroopa Komisjon 
teostades näiteks erinevaid kuludokumentide auditeid ja muid järelvalvetoiminguid. 



Kas ma pean toetuse tagasi maksma? 

Toetus on oma iseloomult tagastamatu abi. Seega üldjuhul ei pea toetuse saaja toetust tagasi 
maksma (va juhul kui toetuse saaja ei pea kinni valdkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud 
kohustustest). Toetus tuleb ettevõtte raamatupidamises kajastada vastavalt Raamatupidamise 
Toimkonna juhendis 12 toodule. 

Kui pikalt peab dokumente säilitama? 

Toetuse saaja peab säilitama kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid 
vastavalt 4 aastat selle aasta 31. detsembrist, mil tehti viimane väljamakse enne 30. juunit. Kui 
viimane väljamakse jääb projekti lõpetamise aastal hilisemaks kui 30. juuni, siis algab 4-aastane 
arvestus projekti lõppemise aastale järgmisest aasta 31. detsembrist. 

Näide: 

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid kuni 
31.12.2020, juhul kui Projekti lõppmakse on tehtud enne 30.06.2016. Kui Projekti lõppmakse on 
hilisem, säilitab Toetuse saaja kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid kuni 
31.12.2021. 

Kui FIE saab starditoetust taotleda? 

Ei saa. Toetust saab taotleda ainult Äriregistrisse kantud äriühing, milleks on täisühing, 
usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. 

Kas asutamisel olev ettevõte saab starditoetust taotleda? 

Ei saa. Taotlust saab esitada ettevõte, mille asutamise protseduurid on registris lõpule viidud. 

TEGEVUSVALDKOND 

Kuidas määratleda ettevõtte tegevusvaldkonda? 

Ettevõte tegevusvaldkonna määramisel on hea lähtuda Äriregistri juhendmaterjalist, mis avaneb 
siit. 

Mille järgi määrab EAS Taotleja tegevusvaldkonna? 

Taotleja tegevusvaldkonna määratlemisel lähtutakse esitatud taotluses sisalduvast projekti 
valdkonnast (täpsemalt sellest, mis on Taotleja tulu teenimise allikad). Näiteks kui on tegu 
veebikeskkonnaga ja Taotleja teenib tulu reklaamist või teiste ettevõtete teenuste/ toodete 
vahendamisest, ei pruugi taotleja tegevusvaldkonnaks olla veebiportaalide tegevus, vaid hoopis 
reklaami müük, teenuste/toodete vahendus, mis ei ole alustava ettevõtja starditoetuse määruse 
alusel toetatav. 

Mida tähendab projekti tegevusvaldkonnas müügivahendus ja miks on see välistatud? 

http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal/emtak-tegevusalad


Müügi vahendamine on vahendajate, maaklerite ja teiste kauplejate tegevus, kes viivad kokku 
müüjad ja ostjad, korraldavad äritehinguid teise poole nimel, sealhulgas interneti kaudu ning 
müük oksjonite, sealhulgas internetioksjonite kaudu. 

Näide: portaal, milles abil vahendatakse teiste ettevõtjate teenuseid, selline tegevus liigitub 
müügivahenduse alla ja seda ei saa toetada. 

 


