
Teema Küsimus Vastus

bilanss ja kasumuaruanne Kas iga kontserni liikme bilanss ja kasumiaruanne tuleb esitada eraldi iga kohta või 

konsolideeritud bilanss ja kasumiaruanne kokku
Palume esitada konsolideeritud bilansi ja kasumaruande.

kontsern/raskustes 

hindamine Kas kontserni andmed on olulised ainult ettevõtte raskustes oleku hindamiseks või peab 

meetmeks kvalifitseerumiseks kogu kontserni käive olema 30% langenud märtsis-aprillis?

Kontserni andmed on olulised raskuste hindamiseks. Käibe langust vaadatakse ainult konkreetse 

taotleja kohta.

käibepõhine üür Kui on üürileping, kus üürnikul on käibepõhine üür (x%  kuu netokäibest) koos 

miinimumüüriga (käibest hoolimata minimaalselt x eurot/m2 kohta kuus) ja üürileandja on 

lubanud, et kui käibepõhine üür jääb alla miinimumüüri, siis kehtestab keskus üürniku 

miinimumüürile soodustuse. Kas selline üürnik on abikõlbulik? Kuidas tõendatakse sellisel 

juhul juuni üüri suurust, sest juuni käive selgub juuni kuu lõpus ja üüriarve juuni eest 

esitatakse juuli alguses?

Määrus sätestab: „Taotletava toetuse suurus ühe kaubandus- või teenindusettevõtja käitise 

kohta on võrdne rendile- või üürileandja poolt lepingujärgsest ühe kuu üüri- või rendisummast 

tehtud soodustusega või sellest väiksem, kuid mitte rohkem kui 25 protsenti lepingu järgsest 

ühe kuu rendist, mis kehtis 2020. aasta veebruaris.“ Ehk siis, kui juuni üürist tehtud soodustus 

(nt 500 eur) on suurem kui 25% veebruari üürist (nt 300 eur), siis on toetuse max summa 300 

eur. Aluseks võtame veebruaris makstud üüri summa, ükskõik kui palju ja mis põhjusel sealt 

allahindlusi on tehtud.

käibepõhine üür Kuidas käsitletakse määruse kontekstis käibepõhist üüri, mida arvutatakse aastaselt käibelt 

teatud protsendina ja maksatkse vaid siis, kui see on suurem, kui igakuine fikseeritud üür?

Toetust saab taotleda siis, kui taotlejal on võimalik esitada juuni (või hilisema kuu) üüriarve, 

millest üürileandja on teinud soodustust. Kui seda ei ole võimalik esitada, siis pole võimalik 

kahjuks ka toetust taotleda. Üürisummana arvestame me seda summat, mis arvel üürina on 

märgitud.

käive Kui ettevõte on aasta jooksul laienenud e. poode on tekkinud juurde. Võrreldavate poodide 

müük on langenud üle 30%, aga koos uute poodidega (millel puudub võrdlusbaas eelmise 

aastaga)  ei ole langus nii suur. Kas ettevõte on taotluskõlbulik?

Ei.  Käivet vaatame taotleja ehk ettevõtte põhiselt. Toetust võib taotleda Eesti äriregistris või 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud kaubandus- või 

teenindusettevõtja, kelle 2020. aasta märtsi ja aprilli käive summaarselt langes vähemalt 30 

protsenti võrreldes 2019. aasta sama perioodi käibega või, kui ettevõtja on tegutsenud vähem 

kui aasta, siis võrreldes 2020. aasta jaanuari ja veebruari kogukäibega (§8 lg 1 p3).

käive Kas -30% käibelanguse nõue tähendab, et käitised, mis aasta tagasi ei olnud veel lahti, ei saa 

toetust taotleda? Saavad küll taotleda, käibelangus kehtib taotleja  ettevõtte (või FIE) kohta

majandusaasta aruanne

Kas taotluse esitamiseks peab olema äriregistrile esitatud 2019.aastaaruanne. Ei pea. Aastaaranude esitamise tähtaeg on 30. juuni, käesoleval aastal pikendatud 31. oktoober.

määrusetingimused Lihtsalt kommentaariks - et kõik rentnikud saaksid juunis soodustusega rendiarve kõigilt oma 

rendileandjatelt lähema nädala jooksul tundub lihtsalt ebareaalne, eriti ketiäride puhul. 

Põhimõtteliselt peaksid kõik kaubanduskeskuste rentninud hakkama nüüd juuni renti läbi 

rääkima.

Määruse tingimuste koostamisel on määruse andja (Rahandusministeerium) konsulteerinud 

Eesti Kaupmeeste Liiduga, kes peaks tundma oma valdkonna sihgruppi. EAS lähtub määruse 

tingimustest.

palgatoetus

Kas palgatoetus Töötukassast on ka vaja näidata taotluses

Jah. Muud allikad (teised meetmed, muud riigieelarvelised vahendid või kohaliku omavalitsuse 

üksuse vahendid), kust olete saanud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust 

põhjustatud kriisi tõttu toetust, sh taotlused, mille olete esitanud, kuid mille kohta ei ole veel 

otsust langetatud. Finantseerimiseks loetakse ka KredExi laenud ja käendused, Töötukassa 

töötasu hüvitis st kui olete neid taotlenud või saanud.

piirmäär

Millega on põhjendatud, et käitise kohta on toetuse piirmäär 100eurot? Kas ettevõtted 

tegevus on organiseeritud kümnete kaubanduskeskuste vahel väiksematel üüripindadel.

Määruse seletuskirja kohaselt:"Toetuse minimaalse suurusena nähakse ette 100 eurot ühe 

käitise kohta, kuivõrd väiksema toetuse puhul on meetme mõju võrreldes meetme 

administreerimise kuludega ebamõistlikult väike."

raskustes olemine
Kui kontsern on rahvusvaheline ning 1 ühing on raskustes, kas terve kontsern on raskustes või 

on oluline vaid Eesti osa kontsernist?

Kui kontserni üks ettevõte on raskustes, siis loetakse taotleja raksustes olevaks. See põhimõte 

tuleneb meetme määruses viidatud Üldisest grupierandi määrusest (651/2014, GBER), mis 

defineerib raskustes oleva ettevõtja ning Euroopa Kohtu ja Euroopa Komisjoni (EK) praktikast, 

mida mõeldake „üehe ettevõtja, (ik single economic unit) all. Lähemalt saab selle kohta lugeda 

nt EK GBER korduma kippuvate küsimuste dokumendist (inglise keeles, küsimus nr 5) 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf 

rendileping

kas on vaja esitada rendilepingud täies mahus kindlasti või piisab väljavõttest, et leping on 

kehtiv

võime piirduda ka üürileandja allkirjaõigusliku isiku poolt digiallkirjastatud kinnitusega, et isikuga 

oli sõlmitud kaubandus/teeninduspinna rendileping 2020. aasta 12. märtsi seisuga ning see on 

taotlemise aluseks oleval kuul kehtiv, kinnitus peab sisaldama ka lepingujärgset veebruari kuu 

renditasu. 

rendileping

Kui rendileandja on ise kaubandushoone või selle osa rentnik ja selle kaubandushoone 

hallatav isik, saab taotluse esitada?

Küsimus jääb liiga üldiseks. Taotleda saab kaubandus- või teenindusettevõtja, kes kasutab rendi- 

või üürilepingu  alusel kaubandus- või teeninduspinda kaubanduskeskuses. Kui taotleja on ühes 

iskus nii rentija kui ka kaubandus- ja teenindusettevõteja (müüb kaupu või osutab teenust) ning 

muud tingimused  on täidetud, siis saab toetust taotleda.

rendileping kui ühes kaubandus keskuses on kaks müügipunkti ja on ka kaks eraldi rendilepingut, on need 

siis kaks eraldi käitist
Jah.

rendisoodustus Tingimuseks on asjaolu, et rendileandja on teinud rendisummast soodustuse. Kui 

rendileandja ei ole soostunud rendihinda alandama hoolimata rentniku mitmekordsest 

pöördumisest keskuse kinnioleku perioodil, kuidas on põhjendatud, et selline rentnik toetust 

ei saa?.

rendisoodustus Mind huvitab samuti, et kui rentnik ei ole soostunud rendihinda alandama: ei vasta telefonile 

ega e-kirjadele. Miks siis ei kvalifitseeru rentnik toetuse saajaks?

rendisoodustus
Palun kindlasti selgitage, mis on nende rentnike väljavaated, kellele on antud soodustust vaid 

nt. aprilli-mais, või ülse ei ole antud soodustust. Juunis soodustuse saamine on ju alles 

läbirääkimiste teema, selle kohta kinnituse saamine ei pruugi juhtuda isegi taotlusvooru 

tähtajaks!

rendisoodustus Soodustus saadi rendileandjalt märtsi, aprilli ja mai kohta, juunis rendileandja enam 

soodustust ei teinud. Kas sel juhul on toetuse saamine välistatud?

rendisoodustus Kordan küsimust: kui rendileandja ei ole nõustunud rendihinda alandama, ei vasta kirjadele 

ega kõnedele - kas sellisel juhul rentnik toetust ei saa? Jah, ei saa.

rendisoodustus

Kui soodustus rendileandja poolt oli 100%, võib taotleda? Ei. Sellisel juhul jääks täitamata määruse tingimus (§ lg 1 p 6), mille kohaselt   taotleja poolt 

käitise kohta tasutav rendi osa toetatavaks perioodiks on vähemalt 25 protsenti;

rendisoodustus

Kui rendisoodustus on 50%, kas toetus oleks 25% ? Jah.

rendisoodustus

Te ei vasta praegu mis saab aprilli ja mai kuust Aprill ja mai kuu arved ei ole käesolevas meetmes abikõlblikud ning neid toetada ei saa.

rendisoodustus Kui veebruari kuu rent oli väiksem kui juuni oma (veebruaris oli soodustus avamise puhul), 

siis toestust antakse ikkagi veebruari kuu kehtinud üüri ulatuses?

rendisoodustus Kui veebruari kuu rent oli väiksem kui juuni oma (veebruaris oli soodustus avamise puhul), 

siis toestust antakse ikkagi veebruari kuu kehtinud üüri ulatuses?

rendisoodustus

Kui rendisoodustus on 100%, kas toetus oleks 25% ?

Ei. Toetuse suurus ei saa olla rohkem kui 25% veebruaris kehtinud lepingutasust. Kui soodustus 

on 100%, siis toetust ei maksta.

Määruse kohaselt § 6 p (1) Taotletava toetuse suurus ühe kaubandus- või teenindusettevõtja 

käitise kohta on võrdne rendile- või üürileandja (edaspidi rendileandja) poolt lepingujärgsest 

ühe kuu üüri- või rendisummast (edaspidi rent) tehtud soodustusega või sellest väiksem /.../

Määruseandja on selgitanud, et toetuse meede rakendub ainult juhul, kui soodustuse teeb ka 

rendileandja  ning taotleja kohustub tasuma toetusest üle jääva osa rendist. See tagab, et edasi 

tegutsevad elujõulised ettevõtted. Lisaks kaubandus- või teenindusettevõtjate toetamisele aitab 

toetusmeede vähendada kaubanduskinnisvara rendileandjate pankrotistumise ohtu. 

Toetust saame anda ainult juhul, kui rendileandja on teinud soodustuse juuni kuus või hiljem. 

Määruse kohaselt § 6 p (1) on taotletava toetuse suurus ühe kaubandus- või teenindusettevõtja 

käitise kohta on võrdne rendile- või üürileandja (edaspidi rendileandja) poolt lepingujärgsest 

ühe kuu üüri- või rendisummast (edaspidi rent) tehtud soodustusega või sellest väiksem /.../. 

Määrus sätestab: „Taotletava toetuse suurus ühe kaubandus- või teenindusettevõtja käitise 

kohta on võrdne rendile- või üürileandja poolt lepingujärgsest ühe kuu üüri- või rendisummast 

tehtud soodustusega või sellest väiksem, kuid mitte rohkem kui 25 protsenti lepingu järgsest 

ühe kuu rendist, mis kehtis 2020. aasta veebruaris.“ Ehk siis, kui juuni üürist tehtud soodustus 

(nt 500 eur) on suurem kui 25% veebruari üürist (nt 300 eur), siis on toetuse max summa 300 

eur. Aluseks võtame veebruaris makstud üüri summa, ükskõik kui palju ja mis põhjusel sealt 

allahindlusi on tehtud.



sihtgrupp

Kas poed, mida riik ei käskinud kinni panna, kuid klientide vähesuse tõttu siiski suleti, ei saa 

toetust?

Ei saa. Käesolev toetus kohaldub ainult nendele ettevõtetele,  kes kasutavad rendi- või 

üürilepingu (edaspidi rendileping) alusel kaubandus- või teeninduspinda kaubanduskeskuses, 

mis oli peaministri 2020. aasta 24. märtsi korralduse nr 49 tõttu suletud. 

sihtgrupp

Tere, Kas ja kuidas isegi rendileandja /kaubandushoone omanik/, kes tegi üürnikutele olulised 

soodustused, saab taotleda kahjude hüvitamiseks?

Rendileandja selle meetme kaudu toetust ei saa taotleda. Määruseandja mõte selle toetusega 

on olnud toetada rentnike. Lisaks kaubandus- või teenindusettevõtjate toetamisele aitab 

toetusmeede vähendada kaubanduskinnisvara rendileandjate pankrotistumise ohtu. 

sihtgrupp

Kui äritegevus peatati eraldi määrusega (nt. kasiinod) ja  millel on eraldi sissepääs 

kaubanduskeskustes kuuluvad ka renditoetuste taotlemise kõlbulikuks?

Ei. Käesole määrus kohaldub kaubandus- või teenindusettevõtjale, kes kasutab rendi- või 

üürilepingu (edaspidi rendileping) alusel kaubandus- või teeninduspinda kaubanduskeskuses, 

mis oli peaministri 2020. aasta 24. märtsil kehtestatud kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse 

piirangu tõttu osaliselt või täielikult suletud. Lisaks kohaldub  määrus laste mängutubadele.

sihtgrupp

Kas ainult määrusega suletud poed saavad toetust või on võimalik taotleda toetust ka siis, kui 

uksed suleti klientide puuduse tõttu?

Määrus kohaldub kaubandus- või teenindusettevõtjale, kes kasutab rendilepingu alusel 

kaubandus- või teeninduspinda kaubanduskeskuses, mis oli peaministri 2020. aasta 24. märtsil 

kehtestatud kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu tõttu osaliselt või täielikult 

suletud. Seega kui kauplus sulges klientide vähesuse või mõnel muul põhjusel, siis toetust 

maksta ei saa.

sihtgrupp Ei kuulnud kahjuks vastust. Kas ainult määrusega suletud poed saavad toetust või on võimalik 

taotleda toetust ka siis, kui uksed suleti klientide puuduse tõttu? Jah. Vt vastused märksõnaga "sihtgrupp" eestpoolt

sihtgrupp/kohvik Kas kaubanduskeskuses asuv kohvik, mis pakub nii päevapakkumisi, kui müüb kaasa erinevat 

toitu) on sobilik taotleja, st teda ei käsitleta toidukauplusena.

sihtgrupp/kohvik Kas kohvik, mis asub kaubanduskeskuses, saab toetust taotleda?

suletud/avatud

Mida mõeldakse osaliselt suletud käitise all?

Osaliselt suletud peame silmas, et kui käitisele kohandus peaministri määrusest sulgemise nõue, 

mistõttu käitis sulges uksed. Osad käitised ehitasid seejärel eraldi õuest sissepääsu (nt laoruumi 

kaudu), mis võimaldas käitist avada. Sellisel juhul oli käitis osaliselt suletud.

taotluse aluseks olev kuu Kas soodustust tuleb siis saada juuni kohta? See on sisuliselt võimatu, kuna soodustusi oli 

võimalik saada just eriolukorra ajal, mitte peale avamist!

Jah. Esimene võimalik kuu on juuni. Määruse §9 p 3 kohaselt peab taotlus sisaldama teavet 

käitise klientidele pärast eriolukorra lõppemist avatud olemise ühe kalendrikuu rendimakse 

summa kohta, mille osas toetust taotletakse ning taotletava toetuse summa. Kuna 

kaubanduskeskused olid mais veel osaliselt suletud, siis esimene võimalik avatud olemise 

kalendrikuu saab olla juuni.

taotlusvorm

Kas palgatoetuse osas tuleks taotlusse märkida Jah või ei , või taotletud summa

Info muude allikate kohta (teised meetmed, muud riigieelarvelised vahendid või kohaliku 

omavalitsuse üksuse vahendid), kust olete saanud meetme nimi,	projekti nimi,  	toetuse (kui 

otsust pole veel tehtud, siis taotluse) summa € 

toetuse aluseks olev kuu
Kas arvesse läheb ainult juuni kuu esitatud rendiarve, aga mis saab soodusarvetega aprilli-

mai eest?

Jah, arvesse läheb juuni kuu arve, sest toetatakse käitiste avamist ja avatud jäämist. Esimene 

võimalik kuu on juuni. Määruse §9 p 3 käitise klientidele pärast eriolukorra lõppemist avatud 

olemise ühe kalendrikuu rendimakse summa, mille osas toetust taotletakse ning taotletava 

toetuse summa. Kuna kaubanduskeskused olid mais veel osaliselt suletud, siis esimene võimalik 

avatud olemise kalendrikuu on juuni (või hilisem)

toetuse aluseks olev kuu Siis see on ainult juuni kuu renditoetus? Jah.

toetuse piirmäär Kui ühel ja samal kaupmeees taotleb üüritoetust mitme üürilepingu osaliseks hüvitamiseks. 

Iga üürilepingu toetus üksinda ei ületa 100 piirmäära. Üürilepingud on sõlmitud kõik 

erinevates kaubanduskeskustes. Kas ettevõte on abikõlbulik?

Ei.Kui taotluse tingimused ehk taotletav summa ühe käitise kohta on alla 100 euro ning see on 

kõikide teie käitistega, siis ei ole tingimused täidetud. Taotletava toetuse minimaalne suurus ühe 

käitise kohta on 100 eurot (§ 6 p 2), kui kõikide käitiste taotletav summa jääb alla 100 euro, siis 

ei ole taotlus abikõlblik.

vene keel

kas venekeeles ka saame selgitusi aitah

Kahjuks seekord aja limiit ei võimaldanud, kui midagi jääb selgusetuks, siis palun helistagae või 

kirjutage. Leiame kindlasti võimaluse tingimusi selgitada ka vene keeles.

volitus Kas taotluse esitamiseks on vajalik sisse logida IDkaardiga? Kas allkirjaõiguslik isik peab 

andma näit. raamatupidajale volituse taotluse esitamiseks? Jah. Allkirjaõiguslik isik logib sisse id-kaardiga ja saab teha volitused sh  projekti esitamiseks.

volitus Kuidas peaksid käituma need ettevõtjad, kelle juhatuse liikmetel pole võimalik taotlust 

digitaalselt allkirjastada (näiteks põhjusel, et juhatuse liige on välismaalane)? Kas on võimalik 

volitada keegi teine taotlust esitama?

EASile tuleks esitada posti teel paberil allkirjastatud volitus. Selle võib tuua ka meie kontoritesse 

Tallinnas (Lasnamäe 2, 11412 Tallinn), Pärnus (Riia mnt 169a, 80024 Pärnu), Tartus (Sõbra 56, 

50106 Tartu)

volitus

Volituse peab saatma info@eas.ee kui tal ei ole id-kaarti

EASile tuleks esitada posti teel paberil allkirjastatud volitus. Selle võib tuua ka meie kontoritesse 

Tallinnas (Lasnamäe 2, 11412 Tallinn), Pärnus (Riia mnt 169a, 80024 Pärnu), Tartus (Sõbra 56, 

50106 Tartu)

üürileping

Kuidas võib üürilelepinguid ja muud teavet esitada, kui see tähendaks 

konfidentsiaalsuskohustuse rikkumist?

Toetuse saamise tingimus on üürileping, kui seda esitada ei saa, siis ei ole meil võimalik toetust 

maksta. Soovitame teise lepingupoolega läbirääkida ja lahendus leida. EAS lähtub mentlemisel 

konfidentsiaalsuskohustusest ning kolmadade isikutega andmeid ei jaga.

kas need webinaris olnud slaidid ilmuvad ka EAS-i koduleheküljele? Jah, slaidid on saadaval meie kodulehel.

Kohvik ei ole toidukauplus.  Kui kohvik oli suletud ja muud määruse tingimused on täidetud, siis 

sobib see taotlemise  tingimustega (sh kui kohvik oli avatud ainult toidu kaasa ostmiseks)


