
§ 12.   Nõuded taotlejale 
  Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele: 
  1) taotleja ei ole raskustes ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse alusel, 
  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 tingimustel; 
  4) taotlejal puudusid 12. märtsil 2020. a riiklikud maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud 
või ajatatud; 
  5) taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete 
esitamise kohustuse; 
  6) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- 
või pankrotimenetlust; 
  7) füüsilisest isikust ettevõtjast taotlejat ei ole äriregistrist kustutatud taotluse esitamise kuupäeva seisuga 
ega kustutata enne toetuse taotluse kohta otsuse tegemist; 
  8) juhul kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele ja makse tähtpäev on 
saabunud, on tagasimaksed taotluse esitamise hetkeks nõutud summas teostatud; 
  9) juhul kui taotleja on saanud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust põhjustatud kriisi 
tõttu riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse alusel eraldatavate vahendite arvelt toetust teisest meetmest, 
muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt, teavitab taotleja EAS-i nimetatud 
toetuse saamisest taotlusvormil; 
 
 
§ 13.   Nõuded taotlusele 
 
  Taotlus peab sisaldama järgmist informatsiooni: 
  1) taotleja ärinimi, äriregistri kood, telefoninumber, e-posti-, kodulehe- ja postiaadress, arveldusarve 
number; 
  2) projekti nimi; KÄSITÖÖ- JA SUVENIIRIMÜÜJA KAHJUDE OSALISE HÜVITAMISE TOETUS 
  3) taotleja majandustegevusele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud mõjude 
lühikirjeldus; 
  4) taotletava toetuse summa; 100 PROTSENTI ETTEVÕTJA 2019. A EEST TASUTUD 
TÖÖJÕUMAKSUDEST, 
  6) kui taotleja on käsitöö- või suveniirimüüja, siis veebilink tema www.puhkaeestis.ee Eesti 
turismiteenuste andmebaasis pakutavatele teenustele ja käsitöö- või suveniiripoe asukoha aadress; 
  7) taotleja kinnitus enda vastavuse kohta §-s 12 sätestatud nõuetele; 
  8) kontserni liikmete skeem, kui kontsern ei kajastu äriregistris; 
  9) kasumiaruanne ja bilanss 31. detsembri 2019. a seisuga, kui see ei ole kättesaadav avalikus registris, 
füüsilisest isikust ettevõtja 2019. a tuludeklaratsioon ning kontserni kuuluva taotleja kinnitus, et kontsern ei 
ole raskustes 31. detsembri 2019. a seisuga; 
  10) kui suveniiri- ja käsitööpood ei ole käibemaksukohustuslane, siis asjakohaste kuude kasumiaruanded 
või raamatupidamise väljavõtted, kui suveniiri- ja käsitööpood on füüsilisest isikust ettevõtja, siis 
tuludeklaratsioon. 
 

 
§ 14.   Taotluse menetlemine 
  (1) Taotluse menetlemine koosneb: 
  1) taotluse registreerimisest; 
  2) vajadusel selgituste ja lisateabe küsimisest; 
  3) taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollist; 
  4) riigiabi reeglitega kokkusobivuse hinnangu andmisest; 
  5) taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest. 
  (2) Taotluse esitamise ajaks loetakse kuupäeva, millal taotleja taotluse e-teeninduses esitab. 
  (3) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 25 tööpäeva taotluste vastuvõtmise lõpetamise tähtpäevast. 
EAS võib taotluse menetlemise aega põhjendatud juhtudel pikendada kuni 10 tööpäeva võrra, millest 
teavitatakse taotlejat. 
  (4) Kui taotluses avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamatult taotlejale ja antakse puuduste 
kõrvaldamiseks kuni 10-tööpäevane tähtaeg, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg. 
 


