
Ettevõtte raskustes olemise määratlemine toetuse „Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate 

toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga“ taotlemisel  

Selle toetuse taotlemisel peab toetuse taotleja vastama järgmistele nõuetele: 

1) taotleja ei ole raskustes ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu 

aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks 

(ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 

20.06.2017, lk 1–18) (edaspidi üldise grupierandi määrus) artikli 2 punkti 18 mõistes 31. detsembri 

2019. a seisuga;  

2) erandina punktis 1 sätestatust võib taotlejaks olla mikro- või väikeettevõtja üldise grupierandi 

määruse I lisa tähenduses, kes oli raskustes juba 31. detsembril 2019. a, COVID-19 raamistiku punkti 

22 ca tingimustel; 

Euroopa Komisjoni tõlgenduse kohaselt loetakse üheks ettevõtjaks kogu kontsern, mistõttu raskustes 

ei tohi olla 31.12.19 seisuga ei taotleja ega ka kontsern, kuhu ta kuulub.  Taotleja esitab 2019 

majandusaasta aruande (kui tema majandusaasta ei ühti kalendriaastaga ja see pole kättesaadav 

äriregistrist) ja kui ta kuulub kontserni, siis lisab kinnituse, et kontsern ei ole raskustes konsolideeritud 

andmete alusel. 

Suurettevõtjast taotleja ei ole raskustes, kui ta (ega kontsern): 

a) ei ole 31.12.2019 seisuga akumuleeritud kahjumi tõttu kaotanud üle poole oma märgitud osa- 

või aktsiakapitalist; 

b) ei ole algatatud pankrotimenetlust ega vasta pankrotimenetluse algatamise tingimustele ja  

c) viimase kahe majandusaasta jooksul: 

1) ettevõtja arvestuslik finantsvõimendus olnud väiksem kui 7,5 ja 

2) ettevõtja EBITDA suhe intressimaksete kattevarasse olnud üle 1,0.  

Keskmise suurusega ettevõtja ei ole raskustes, kui ta (ega kontsern): 

a) ei ole 31.12.2019 seisuga akumuleeritud kahjumi tõttu kaotanud üle poole oma märgitud osa- 

või aktsiakapitalist, välja arvatud alla 3a vanune keskmise suurusega ettevõtja (kui taotleja kontserni 

kuulub üle 3a vanuseid ettevõtjaid, siis alla 3a erand ei kehti); 

b) ei ole algatatud pankrotimenetlust ega vasta pankrotimenetluse algatamise tingimustele. 

Väikese suurusega ettevõtja ei ole raskustes, kui ta (ega kontsern): 

a) ei ole algatatud pankrotimenetlust ega vasta pankrotimenetluse algatamise tingimustele ning  

b) ei ole saanud päästmisabi ega ümberkorraldusabi. 

NB! Ülal toodud ettevõtte raskustes olemise määratlus kehtib üheselt ainult toetuse „Turismiga seotud majandusharu 

ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga“ tingimuste kohaselt. 


