
    

 

 

 

KAUBANDUS- JA TEENINDUSETTEVÕTJATE RENDIMAKSETE OSALISE 

KAHJUDE HÜVITAMISE TOETUSE TAOTLUS  

 

Näidisvorm (taotleda saab EASi e-teeninduses aken.eas.ee) 

 
 

 

I TAOTLEJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldandmed 

Nimi   

Juriidiline vorm    

Registrikood   

Käibemaksukohustuslase number   

 Mikroettevõte  

Taotleja ettevõtte tüüp 

 

Väikeettevõte  

Keskmise suurusega ettevõte  

Suurettevõte  

Kui taotleja on tegutsenud vähem kui aasta, siis tegevuse algus (kuu ja aasta) – kohustuslik täita 

ainult alla aasta tegutsenud ettevõtetel 

 

Pangarekvisiidid  

Rahvusvaheline pangakontonumber (IBAN)  

Kontaktandmed  

Telefon E-post Veebileht  

   



    

 

 

Postiaadress (tänav/küla, linn/vald, sihtnumber, maakond)   

 

  

Esindusõiguslik isik  

Ees- ja perekonnanimi   

Isikukood   

Ametinimetus   

Telefon   

E-posti aadress   

Esindusõiguse alus   

Projektijuht 

Ees- ja perekonnanimi  

Isikukood   

Telefon   

E-posti aadress    

Omanikud 

Aktsionäri või osaniku nimi Osaluse suurus Osaluse % 

   

Lisada vajaduse korral ridu   

Kokku   



    

 

 

Kontserni kuulumine 

Kas taotlejal on mõne teise ettevõtte üle või mõnel ettevõttel on tema üle valitsev mõju alltoodud alustel? 

a) Ettevõttel on õigus ametisse määrata või ametist vabastada enamikku teise ettevõtte haldus-, juht- või 

järelevalveorgani liikmetest;  

b) ettevõttel on õigus rakendada teise ettevõtte suhtes valitsevat mõju vastavalt teise ettevõttega sõlmitud 

lepingule või selle asutamislepingule või põhikirjale;  

c) ettevõte, mis on teise ettevõtte aktsionär või osanik, kontrollib vastavalt kokkuleppele teiste aktsionäride 

või osanikega üksi sellise ettevõtte aktsionäride või osanike häälteenamust. 

Abiinfo: Taotleja kuulub kontserni, kui taotleja omab teises ettevõttes aktsionäride või osanike 

häälteenamust või mõni teine ettevõte omab taotlejas aktsionäride või osanike häälteenamust. Selliseid 

asjaolusid kontrollib EAS äriregistri andmete alusel. Taotleja vastutab äriregistri andmete ajakohasuse 

eest.  

Kui vastus on JAH ja valitsev mõju ei ole tuvastatav Äriregistri andmete põhjal, tuleb esitada kontserni 

skeem EAS vormil. 

Kui vastus on EI, siis piisab äriregistri andmetest. ja kontserni skeemi esitama ei pea. 

JAH  EI  



    

 

 

 

II PROJEKT 

Projekti nimetus  

Abiinfo: projekti nimes kajastada võimalusel ettevõtte ja taotletava toetuse nimetus 

  

COVID-19 mõju taotlejale 

Palun kirjeldage, kuidas on viirus COVD-19 mõjutanud teie ettevõtet, nt. müügitulu langus 

 

Mitme käitise (arv) kohta taotlus esitatakse: 

Abiinfo: Käitis on  laste mängutuba või koht, kus 

kaubandus- või teenindusettevõtja vahetult pakub 

ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust ning 

mille juurde võib kuuluda tootmis-, hoiu- või muu 

koht. 

Märkida käitiste arv. Vaata ka taotlusvormi lisa 

 

 

Käitised, millele toetust taotletakse ei tegutse nimetatud valdkondandes: 

1) toidukauplused; 

2) apteegid; 

3) pangakontorid; 

4) telekommunikatsiooniettevõtete müügikohad; 

5) pakiautomaadid; 

6) postkontorid 

JAH  EI  

Käitised, millele toetust taotlen asuvad kaubanduskeskus(t)es 
Abiinfo: Vaata kaubanduskeskuste piirangute info 

JAH  EI  

 

 

 

 

 

https://www.kriis.ee/et/uudised/eriteade-kaubanduskeskuste-piirangutest
https://www.kriis.ee/et/uudised/eriteade-kaubanduskeskuste-piirangutest


    

 

 

III EELARVE 

Tegevuse nimetus: COVID-19 kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus 

Rendimaksete toetus kokku 

Abiinfo: Sisestada eelarvesse toetuse summa kokku vastavalt taotlusvormi 

lisas toodud andmetele. 

Taotleda saab avatud olemise ühe kalendrikuu eest (tingimusel, et sellele on 

tehtud soodustus). Esimene kuu, mille eest saab taotleda on juuni, sest mais 

olid kaubanduskeskused veel osaliselt  suletud. 

 

 

Finantseerimine 

Abiinfo: Siia kirjuta sama summa, mis osas „Eelarve“ „Rendimaksete toetus kokku“  

 Summa eurodes Osakaal (%)  

 Toetusena taotletav summa  100% 

Finantseerimine kokku   100% 

 

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, nimetage ka need  

Toetuse 

andmise 

kohta otsuse 

tegemise aeg 

(või esitamise 

aeg juhul, kui 

otsust pole 

tehtud)  

Toetust andva 

organisatsiooni 

nimi  

Meetme nimi  Projekti nimi   

Toetuse (kui otsust pole 

veel tehtud, siis taotluse) 

summa €  

          

          

 

 

 



    

 

 

Taotluse kohustuslikud lisad  

1. Taotlusvormi lisa, mis sisaldab andmeid käitis(te) ja toetuse summa kohta 

2. Taotleja bilanss ja kasumiaruanne seisuga 31.12.2019. Juhul kui taotleja kuulub kontserni, 

siis kontserni bilanss ja kasumiaruanne seisuga 31.12.2019 (FIEd ei pea esitama); 

3. Kontserni liikmete skeem, kui kontsern ei kajastu äriregistris; 

4. Kui taotleja on käibemaksukohustuslane, siis  2020. aasta märtsi ja aprilli ning 2019. a 

märtsi ja aprilli  kohta käibedeklaratsioonide väljavõtted Maksu- ja Tolliameti e-

teenindusest; 

5. Kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane, siis 2020. aasta märtsi ja aprilli ning 2019.a  

märtsi ja aprilli kasumiaruanded; 

6. 2020. aasta 12. märtsi seisuga kehtiv käitise rendileping. Iga  käitise kohta tuleb esitada 

kahepoolselt allkirjastatud rendileping, kasutada faili nimes kaubanduskeskuse nime; 

7. 2020. aasta veebruari kuu eest esitatud rendiarve. Iga  käitise kohta tuleb esitada 

veebruarikuu rendiarve, kasutada faili nimes kaubanduskeskuse nime; 

8. Toetuse taotlemise aluseks olev rendiarve, mis kinnitab rendileandja tehtavat soodustust ja 

soodustuse suurust selle kuu kohta, mille kohta toetust taotletakse. Iga  käitise kohta tuleb 

esitada soodustusega arve, kasutada faili nimes kaubanduskeskuse nime. 

V ESITAMINE 

Taotleja kinnitused 

Allkirjaga annan EASile nõusoleku:  

- järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 

- edasise projektiga seotud infovahetuse toimumiseks elektroonilisel teel, sh 

haldusotsuste elektrooniliseks edastamiseks. 

 

Allkirjaga kinnitan järgnevat:   

- kõik selles taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid kehtivad ja on 

ehtsad; 

- taotleja vastab määruse §-s 8 sätestatud nõuetele; 

- käitise tegevus oli osaliselt või täielikult peatatud tulenevalt liikumisvabaduse 

piirangust ja viibimiskeelust; 

- käitis on taasavamise järel ja toetuse taotlemise aluseks oleva rendiarve perioodi jooksul 

avatud klientide teenindamiseks; 

- taotleja on teadlik kõikidest toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud 

tingimustest; 

- taotleja on teadlik, et määruse § 14 lõike 2 punktis 6 nimetatud  toetuse saamisega seotud 

andmed avalikustatakse; 

- taotleja on teadlik, et toetus võidakse tagasi nõuda, kui selgub et toetuse saaja on toetuse 

saamiseks esitanud ebaõigeid andmeid; 



    

 

 

- taotleja kohustub väljastama andmeid ja osutama igakülgset kaasabi EASile ning 

teistele asutustele, kelle kohustuseks on kontrollida esitatud informatsiooni ja 

dokumentide paikapidavust; 

- taotleja loeb selles taotluses ärisaladuseks taotleja kui ettevõtja äritegevuse kohta käiva 

teabe, mille avaldamine teistele isikutele võib kahjustada taotleja kui ettevõtja huve; 

ärisaladuseks ei loeta avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet; 

- taotleja kohustub teatama viivitamata taotluses esitatud andmete muutumisest või 

ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist. 

 

Üldised kinnitused taotleja vastavuse kohta: 

- juhul kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad 

tagasimaksed, mille maksmise tähtpäev on saabunud, olema nõutud summas tehtud; 

- taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud  likvideerimis, 

sundlõpetamis- või pankrotimenetlust;  

- taotleja majandustegevus on mõjutatud COVID-19 puhangust tingitud erandlike 

asjaolude tõttu; 

- taotleja põhitegevusala ei kuulu määruse § 1 nimetatud välistuste hulka; 

- taotlejale COVID-19 raamistiku alusel antud abi koos määruse alusel taotletava 

toetusega ei ületa 800 000 eurot; 

- taotleja ei ole raskustes ettevõtja üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 mõistes 

seisuga 31.12.2019. 

 

 

Taotleja esindusõigusliku isiku nimi  Allkiri  

 Digitaalselt allkirjastatud 

 


