PÖÖRDUMINE
EV VALITSUSE POOLE
Hiljuti väljakuulutatud riigiabi väikeettevõtetele ja turismisektorile EAS-i kaudu, ei talu mingit
kriitikat ning jätab paljud ettevõtjad teadmatuses ja tekitab ebausku valitsuse vastu. Ettevõtjate
nimel, kes olid esimeste seas, , s.t. need, kes sattusid COVID-19 põhjustatud kriisi, kutsume Teid
üles ettevõtete abistamiseks, vajalikke abinõusid üle vaatama või täiendama.

PROBLEEM
#1
11.05.2020 EAS avas hüvitise taotlemise vormi väikeettevõtetele.
Kriteeriumid taotlejale:
- aastakäive 20 000–40 000
- aastakäive 40 000–100 000
- töötajate arv 1–49.
Probleem on selles, et paljude jaoks on sellesse raamistikku võimatu mahtuda. Teisisõnu, mida
peaks ettevõte tegema 15 töötajaga ja aastakäibega 500 000 eurot?
#2
11.05.2020 EAS avas turismisektorile hüvitise taotlemise vormi, muu hulgas on märgitud
taotlejatele EMTAKi koodid, millistele nad peavad vastama. Kaasus seisneb sellest, et mingil
põhjusel pole seal suveniiripoode. Suveniiride müük on palju tugevam ja lahutamatu osa
turismisektorist kui isegi restoranid, sest kui restoranid saavad tegutseda siseturul, on
suveniiripoed mõeldud vaid turistidele.

PÕHJENDUSED
Meie mõttekaaslaste rühmas (20 osalevat ettevõtet) viidi läbi “Kerge audit”, mille käigus
arvestati 30 suveniiritoodete müügiga tegeleva ettevõtte kogukäivet, tulusid ja makstud makse.
Kokku saadi 2019. aasta kohta järgmised arvnäitajad:
-Kogu käive: 20 778 909,95 eurot
- Makstud maksud kokku: 4 460 519,85 eurot
-Töökohtade arv: 360
-Kokku makstud töötasu (bruto): 2 479 680, 00 eurot (miinimumarvestus, mis põhineb
töökohtade arvul, korrutatuna miinimumpalgaga).

Lähtudes asjaolust, et võeti ainult mõni ettevõte, võib eeldada, et kui võtta arvesse kõiki selle
valdkonna ettevõtteid, võib arv kasvada kümneid kordi. Seega, peame ennast mitte ainult
turismisektori lahutamatuks osaks, vaid ka meie riigile üheks kõige kasumlikumaks osaks.
Seisuga 13.05.2020.a. on mõned ettevõtted hakanud oma tegevusest loobuma, kuna ei ole
võimalik partnerite ees lepingulisi kohustusi täita. Teisisõnu, pole rahalisi vahendeid kulude
tasumiseks, mis on seotud renditud kinnisvaraga (siis, kui kinnisvara üüriti mitte linnalt, vaid
ettevõtetelt) ja müügihooajaks realiseerimiseks toodud kaupade eest tasumiseks.

Nõue
Kõigi allakirjutanud ettevõtete ja suveniiritoodete müügiga tegelevate ettevõtete nimel,
nõuame abimeetmete ülevaatamist või täiendamist s.t. riigiabiprogrammi turismipoodide
kaasamise teel.

