„Toetus nr. 4. Jõustub: mai 2021“
SMTL lühikokkuvõte
Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
levikust tulenevate piirangutega (2021 kevad)

§ 1. Kohaldamisala
(1) Toetuse sihtrühm on käesoleva määruse §-s 4 määratletud ettevõtjad, kelle
majandustegevust on negatiivselt mõjutanud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
puhangust tingitud piirangud.
§ 4. Toetuse saaja: Jaekaubanduse ettevõtja.
8) Jaekaubanduse ettevõtja on (äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris
registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust) ettevõtja, kes valdab füüsilist
kauplust või müügisaali, ning kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu G 451, jagu 4532,
jagu 4540, jagu 4719, jagu 4726, jagu 474, jagu 475, jagu 476, jagu 477 või jagu 478
10) Tööjõukulud on Maksu- ja Tolliametile esitatud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku
kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioonidel deklareeritud töötajale
tehtud töötasu väljamakse ja kõik tööjõumaksud.

§ 13. Jaekaubanduse ettevõtja toetus
(1) Jaekaubanduse ettevõtja toetust võib taotleda käibemaksukohustuslasest juriidilisest isikust
ettevõtja:
1) kelle märtsi 2021. a käibe langus oli võrreldes perioodi 1. jaanuar kuni 31. detsember 2019.
a aritmeetilise keskmise ühe kuu käibega vähemalt 30 protsenti ja
2) kes olid käibemaksukohustuslased 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2019. a.
***
(2) Kui käibemaksukohustuslasest juriidilisest isikust jaekaubanduse ettevõtja tegutsemise
alguse aeg on 1. jaanuaril 2020. a või hiljem või kui isik ei olnud käibemaksukohustuslane kogu
lõike 1 punktis 2 nimetatud perioodi, võib ta toetust taotleda, kui ta on perioodi tegutsemise
alguse ajast kuni 28. veebruarini 2021. a eest tasunud tööjõumakse igas kalendrikuus keskmiselt
vähemalt 800 eurot.
***
(3) Juriidilisest isikust jaekaubanduse ettevõtja, kes ei ole käibemaksukohustuslane, võib
jaekaubanduse ettevõtja käibe languse osalise hüvitamise toetust taotleda kui ta on perioodi 1.

jaanuar 2020. a kuni 28. veebruar 2021. a eest tasunud tööjõumakse vähemalt summas 5000
eurot.
***
(4) Füüsilisest isikust ettevõtja võib jaekaubanduse ettevõtja käibe languse osalise hüvitamise
toetust taotleda, kui ta on teinud 2021. aasta I kvartalis avansilise sotsiaalmaksu makse.

Toetuse suurus
(5) Lõikes 1 nimetatud jaekaubanduse ettevõtja toetuse suurus arvutatakse järgmiselt:
70 protsenti ettevõtja 2021. a veebruari eest tasutud tööjõukuludest korrutatakse isiku lõike
1 punkti 1 kohaselt leitud käibe languse protsendiga täpsusega kaks kohta peale koma;
Punkti 1 kohaselt leitud summa korrutatakse kahega.
Kui lõikes 1 või 2 nimetatud jaekaubanduse ettevõtja pole maksnud tööjõumakse 2021. a
veebruari eest, on makstava toetuse suurus 1168 eurot.
Lõigetes 2 ja 3 nimetatud jaekaubanduse ettevõtja toetuse suurus on 70 protsenti 2021. a
veebruari eest tasutud tööjõukuludest.
Lõikes 4 nimetatud jaekaubanduse ettevõtjale makstava toetuse suurus on 1168 eurot.

§ 14. Toetuse taotlemine
(4) Taotluste vastuvõtmise alustamisest ning taotlemise tähtaegadest annab EAS teada oma
veebilehel ja e-teeninduses.

§ 15. Nõuded taotlejale
Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
4) taotlejal puuduvad taotluse esitamise hetkel riiklikud maksuvõlad või on need taotluse
esitamise ajaks tasutud või ajatatud;
5) taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta
aruannete esitamise kohustuse;
7) füüsilisest isikust ettevõtjast taotlejat ei ole äriregistrist kustutatud taotluse esitamise
kuupäeva seisuga ega kustutata enne toetuse taotluse kohta otsuse tegemist;

