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Toetuse saaja

Äriühing, MTÜ, SA, 
FIE, kelle põhi tegevus 
oli oluliselt piiratud 
või peatatud, aluseks 
EMTAK kood.

Äriühing, MTÜ, SA, 
FIE, kelle põhi tegevus 
oli oluliselt piiratud 
või peatatud, aluseks 
EMTAK kood.

Erahuvihariduse ja -tegevuse pakkuja 
lastele ja noortele, eraüld hariduskool.

Eestis registreeritud 
kultuuri korraldajast 
juriidiline isik, riigiasutus, 
kohaliku omavalitsuse 
üksus — muuseum, näitu
seasutus, etendus asutus, 
kino, kontserdikorral
daja muusikakollektiiv 
ja esitaja, muusika
agentuur, mänedžment, 
kontserdipaik, kultuu
rivaldkonna tehnilise 
teenuse pakkuja.

Eraõiguslik juriidiline 
isik, kelle valduses 
on spordiobjekt.

Spordialaliit ja spordi-
klubi, kes on hiljemalt 
11.12.20 kantud Eesti 
spordi registrisse või 
kelle andmed on Eesti 
spordiregistri põhimää
ruses sätestatud korras 
uuendatud ning spordi-
kool, kelle andmed on 
kantud EHISesse või 
kelle andmed on EHISes 
põhimääruses sätestatud 
korras uuendatud.

Rahvakultuuri alase huvi-
tegevusega tegelevad 
harrastus kollektiivid, 
et katta juhenda-
jate tööjõukulusid.
Kollektiiv on Eestis alaliselt, 
regulaarselt ja planeeritult 
tegut sev koor, rahvatant
surühm, rahvamuusikarühm, 
puhkpilli, sümfoonia, 
sümfoniett või keelpillior
kester, harrastusteater, folk
loorirühm või käsitööring.

Saavutusspordi võistluste korral
damise toetust võib taotleda ROK 
liikmeskonda kuuluv spordialaliit 
või sportmängude täiskasvanute 
Eesti meistriliigas mängivat 
võistkonda esindav spordiklubi.

Majutusettevõtja, 
reisiettevõtja, Puhka 
Eestis andmebaasis 
olev käsitöö- ja 
suveniiri pood;
Tallinna vanalinna 
toitlustusettevõtja.

Kas peab esitama taotluse?

Periood, mille eest toetust makstakse. Piirkond.

28.12–31.01 
Harjumaa
ja IdaVirumaa

12.12–03.01 
IdaVirumaa

12.12–03.01 ja 28.12–17.01  
Harjumaa ja  
IdaVirumaa

12.12.20–31.01.21 
IdaVirumaa

12.12.20–27.12.20 
Harjumaa
ja IdaVirumaa

12.12.20–27.12.20 
Harjumaa
ja IdaVirumaa

12.12.20–17.01.21  
kogu Eesti

14.12.20–27.12.20
Harjumaa
ja IdaVirumaa

aprill–nov. 2020 
turismiga seotud 
majandusharud 
üle Eesti ja Tallinna 
vanalinna toitlustus12.12–03.01 ja  

04.01–10.01 ülejäänud Eesti
28.12.20–31.01.21 
Harjumaa

12.12.20–10.01.21 
ülejäänud Eesti

12.12.20–10.01.21 
ülejäänud Eesti

14.12.20–10.01.21  
ülejäänud Eesti

Taotlemise algusaeg

1.02.21 Lõppenud 18.01–29.01.21 29.01.21 22.01.21 2021. aasta 4. nädalal 2021. aasta 4. nädalal 22.01.21 veebruari II pool

Prognoositav väljamaksete aeg

14 p jooksul taotluse 
esitamisest

10.01.21 veebruaris veebruar–märts 2021 veebruar–märts 2021 veebruar–märts 2021 veebruar–märts 2021 veebruar–märts 2021 märts–aprill 2021

Toetuse suurus

1,5× novembrikuu 
palgakulu (sisaldab 
sotsiaalmaksu ja töötu
kindlustusmakset) 
IdaVirumaal ja Harju
maal registreeri tud 
töötajate eest. 

Kuni 180 000 € ette-
võtte kohta, piirkonnas 
registreeritud FIE 
enda puhul 876 €.

2× novembrikuu palga-
kulu koos maksudega 
IdaVirumaal registree
ritud töötajate eest.

Kuni 180 000 € ette-
võtte kohta, piirkonnas 
registreeritud FIE 
enda puhul 1168 €.

Erahuvihariduse pakkujad: Harjumaal 
kokku 40 € ja Ida- Virumaal 50 € osaleja 
kohta:  12.12–03.01 Harjumaal 10 € osaleja 
kohta ja IdaVirumaal 20 € osaleja kohta. 
28.12–17.01 toetatakse neid nii Harjumaal 
kui IdaVirumaal 30 € osaleja kohta. 

Erahuvihariduse pakkujaid kes on regist-
reeritud mujale Eestisse toetatakse kokku 
20 € osaleja kohta: 12.12–03.01 10 € osaleja 
kohta ning 04.01–10.01 10 € osaleja kohta.

Erahuvitegevuse pakkujad: Harjumaal kokku 
kuni 40 € ja Ida-Virumaal kuni 50 € osaleja 
kohta: 12.12–03.01 piirangutest tulenevate 
mõjude leevendamiseks Harjumaal kuni 
10 € osaleja kohta ja IdaVirumaal kuni 20 
€ osaleja kohta. 28.12–17.01 kehtestatud 
piirangutest tulenevate mõjude leevenda
miseks toetatakse neid nii Harjumaal kui 
IdaVirumaal kuni 30 € osaleja kohta. 

Erahuvitegevuse pakkujaid kes on registree-
ritud mujale Eestisse toetatakse kokku kuni 
20 € osaleja kohta: 12.12–03.01 piirangutest 
tulenevate mõjude leevendamiseks ühekord
selt kuni 10 € osaleja kohta ning 4.01–10.01 
kehtinud piirangutest tulenevate mõjude 
leevendamiseks kuni 10 € osaleja kohta.

Eraüldhariduskoolide toetatakse IdaVi
rumaal ühekordse summaga 20 € õpilase 
kohta ja mujal Eestis 10 € õpilase kohta.

Planeeritav max toetus 
IdaVirumaa taotle
jate puhul on kuni 1,5 
kuu keskmine 2019. 
aasta tulu ja Harjumaal 
kuni 1 kuu keskmine 
2019. aasta tulu.

Taotlusvooru ületäitu
misel vähendatakse kõiki 
toetusi proportsionaal
selt % ulatuses mille 
võrra on vooru eelarvest 
enam toetusi taotletud, 
samuti kehtestatakse 
toetustele ülempiir.

Taotlusvooru orienteeruv 
eelarve on 3,2 mln €. 
Maksimaalne toetuse 
summa 60 000 €.

1,6 € m2 kohta jäähal
lide ja siseujulate 
puhul ning 0,8 € m2 
kohta ülejäänud 
spordi objektide puhul. 

Harjumaal asuvate 
spordi objektide 
puhul jagatakse 
m2 maksumus 
kahega. Ruutmeet
rite arv võetakse 
spordiregistrist.

Kuni 55% treeneri 2020. 
aasta novembri bruto-
töötasust või brutotasust 
koos sotsiaalmaksu ja 
töötus kindlustusmaksega 
(palgafond). 

Maksimaalne toеtus: 
750 € treeneri kohta. 
Harjumaal või IdaViru
maal töötavate treenerite 
toetussumma korruta
takse koefitsendiga 0,5.

Toetuse suuruse arvutamise 
alus on juhendaja 2020. 
aasta novembri brutotöö-
tasu või brutotasu (koos 
sotsiaalmaksu ja töötus
kindlustusmaksega).

Kui juhendaja töötasu või 
tasu on vähendatud või 
kaotatud toetuse andmise 
perioodi jooksul, makstakse 
taotlejale hüvitist vähen
datud või kaotatud töötasu 
või tasu ulatuses kuni 2020. 
aasta novembri brutotöö
tasu või brutotasu (koos 
sotsiaalmaksu ja töötuskind
lustusmaksega) määrani. 

Kui taotleja tulu on vähe-
nenud toetuse andmise 
perioodi jooksul, kuid juhen
daja töötasu või tasu ei ole 
vähendatud või kaotatud, 
makstakse taotlejale 
hüvitist kuni 2020. aasta 
novembri brutotöötasu või 
brutotasu (koos sotsiaal
maksu ja töötuskindlus
tusmaksega) määrani. 

Toetuse suuruse maksi-
mummäär on 1000 € 
brutosummana koos 
sotsiaalmaksu ja 
töötuskindlustus maksega 
ühe juhendaja kohta. 

Saavutusspordi võistluste 
korraldamise toetuse taotle-
jate hindamisel arvestatakse: 

Spordialaliidu puhul eelmisel 
hooajal või eelmisel aastal 
toimunud samal võistlusel 
osalenud piletiga pealtvaa
tajate arvu ja piletihinda; 

Täiskasvanute Eesti meistriliiga 
spordiklubi puhul eelmise hooaja 
kodumängude keskmist piletiga 
pealtvaatajate arvu ning enne 
14.12.20 toimunud kodumän
gude pileti hinda. Kui võistkond 
mängib meistriliigas esimest 
hooaega, arvestatakse eelmise 
hooaja meistriliiga mängude 
keskmist pealtvaatajate arvu;

Toetuse abikõlblikkuse perioodil 
tekkinud võistluste ärajäämi-
sega või korraldamisega seotud 
kulusid, mida ei ole võimalik 
katta omafinantseeringu arvelt 
või kaasfinantseerijate poolt 
ja kuluartiklite põhjendatust;

Esitatud andmete realistlikkust.

Majutusettevõtjad: 15% 
käibe kaotusest perioodil 
01.04–30.11.20 (9% 
käibemaksumääraga 
maksustatud käive), 
uued hotellid: tööjõu
maksud kuni nov 2020 
a. – 100%. Maksimaalne 
toetus: 180 000 €. 

Reisiettevõtjad: 
tööjõumaksud 2019 – 
100%. Maksimaalne 
toetus: 80 000 €. 

Tallinna vanalinna 
toitlustusettevõtjad: 
tööjõumaksud 2019 
– 100%, Maksimaalne 
toetus: 80 000 €. 

Eesti käsitöö- ja 
suveniiripoed Puhka 
Eestis andmebaasis: 
tööjõumaksud 2019 
– 100%, Maksimaalne 
toetus: 60 000 €.

Eelnev toetuste saamine, mis välistab uue toetuse saamise

KuMi ja HTMi toetuse 
saamine sama 
perioodi eest.

Ettevõttele varem 
COVID19 raamistiku 
alusel antud abi koos 
selle korralduse alusel 
antava toetusega ei 
tohi ületada 800 000 €.

Töötukassa toetuse saamine sama 
perioodi eest (28.12–17.01).

Töötukassa toetuse 
saamine sama 
perioodi eest.

Eelnev toetuste 
saamine ei ole 
piiranguks toetuse 
taotlemisel. 
Kuna IdaVirumaal ja 
Harjumaal antakse 
toetust lühema 
perioodi eest, siis 
ei teki toetuste 
kattumist Töötu
kassa toetustega.

Eelnev toetuste saamine 
ei ole piiranguks 
toetuse taotlemisel. 
Kuna IdaVirumaal ja 
Harjumaal antakse toetust 
lühema perioodi eest, siis 
ei teki toetuste kattumist 
Töötukassa toetustega.

Välistab Töötukassa 
toetuse saamine sama 
perioodi eest ning 
varasem toetuse saamine 
kahe määruse alusel: 
kultuuriministri 23.09.20 
määrus nr 25 „COVID19 
puhangust tingitud erakor
raline abi rahvaülikooli
dele, rahvamajadele ja 
käsitööühendustele”; 
haridus- ja teadusmi-
nistri 28.04.20 määrus 
nr 12 „COVID19 haigust 
põhjustava koroonavii
ruse levikuga seotud kriisi 
leevendamiseks ette nähtud 
toetusmeetmed haridus ja 
noortevaldkonnas“ erahuvi
hariduse ja tegevuse ning 
eraüldhariduse toetuseks.

Välistusi pole. Eelnev toetuste 
saamine ei ole 
piiranguks toetuse 
taotlemisel.

Olulised lisatingimused

Ettevõtja ei tohi neid 
töötajaid, kelle eest 
toetust küsitakse, koon-
dada 30 p jooksul peale 
piirangute lõppemist ehk 
aja vahemikul 28.12.20–
31.01.21 +30 p. 
Ettevõttel ei tohi olla 
ajatamata maksuvõlga.
Ettevõtte suhtes ei ole 
algatatud sundlõpeta-
mise, likvideerimise ega 
pankrotimenetlust.
FIEde puhul ei tohi 
FIE oma tegevust 
lõpetada ega peatada 
nimetatud perioodil. 
FIE peab olema 22.12.20 
seisuga esitanud 
füüsilise isiku 2019. 
a tuludeklaratsiooni 
ja tegevus ei tohi olla 
peatatud ega lõpetatud 
22.12.20 seisuga. 

Ettevõtjad, kel on 
01.08.20 seisuga 
maksuvõlg, mis on 
31.12.20 seisuga tasu
mata või ajatamata, 
või kel on 31.12.20 
seisuga esitamata 
maksudeklaratsioone, 
saavad toetuse EMTA 
ettemaksukontole.

Eraüldhariduskoolid, erahuviharidus: 
toetuse arvestamise aluseks on EHISes 
olevad andmed 10.11.20 seisuga.
Erahuvitegevus: tegemist on põhikir
jajärgse peamise tegevusalaga, vald
konnas on tegutsetud vähemalt 1 
kalendriaasta. Tegevusi pakuvad lastele 
ja noortele kvalifitseeritud juhendajad, 
regulaarselt, vähemalt 1 × nädalas.

Taotleja peab toetus
vajadust põhjendama ja 
näitama piirangute mõju.

Taotlust ei saa esitada 
asutus, mille asutaja
test või aktsiakapitali 
omanikest >50% 
on riik, KOV ja/või 
muu avalik- õiguslik 
juriidiline isik.
Taotleja peab olema 
kantud Eesti spordi-
registri spordiehitiste 
alam andmekogusse 
spordi objekti 
valdajana;
Ta ei ole pankrotis, 
likvideerimisel ega 
sundlõpetamisel ning 
tal ei ole kehtivat 
äriregistrist kustu
tamise hoiatust; 
Tal puuduvad 11.12.20 
seisuga riiklike 
maksude maksu-
võlad või on need 
taotluse esitamise 
ajaks tasutud või 
ajatatud ning taotleja 
on täitnud taotluse 
esitamise ajaks 
maksudekla ratsiooni 
ja majandusaasta 
aruannete esita
mise kohustuse; 
Tal puuduvad seoses 
saadud toetustega 
varasemad täitmata 
kohustused. Juhul 
kui toetuse andja 
on teinud taotleja 
suhtes varasemalt 
toetuse tagasinõud
mise otsuse, ei tohi 
taotlejal olla otsuse 
kohaselt tagasimaks
misele kuuluv toetus 
tähtajaks tasumata.

Kui koguvajadus ületab 
kinnitatud eelarvet, vähen
datakse kõikide taotlejate 
toetust võrdselt teatud 
% võrra, kuni eraldatav 
summa saab võrdseks 
kinnitatud eelarvega. 
Toetust ei saa taotleda 
KOV üksuse asutusena 
tegutsev spordikool. 
Taotlejal peab olema 
enne 12.12.20 sõlmitud 
ja toetatava perioodi 
ajal kehtiv tööleping või 
võlaõiguslik leping antud 
spordialal kehtivat kutset 
omava treeneriga, kes 
on kantud TÖRi ametini
metusega „treener“ või 
„instruktor“ (ametikoodi 
algus 3422 või 3423). 
Ta ei ole pankrotis, 
likvideerimisel ega 
sundlõpetamisel, tal ei 
ole kehtivat äriregistrist 
kustutamise hoiatust; 
Tal puuduvad 12.12.20 
seisuga ajatamata riiklike 
maksude maksuvõlad;
Ta on õigeaegselt esitanud 
majandus aasta aruande. 
Juhul kui toetuse andja 
on teinud taotleja suhtes 
varasemalt toetuse tagasi
nõudmise otsuse, ei 
tohi taotlejal olla otsuse 
kohaselt tagasimaks-
misele kuuluv toetus 
tähtajaks tasumata.

Toetust saab taotleda 
juriidi line isik, kohaliku 
omavalitsuse üksuse 
ametiasutus või ametiasu
tuse hallatav asutus, kellel 
on kollektiivi juhendajaga 
enne 12.12.20 detsembrit 
sõlmitud ja toetatava 
perioodi ajal kehtiv tööle-
ping või võlaõiguslik leping.
Tema tulu on perioodil 
12.12.20–17.01.21 vähe-
nenud või ta on juhendaja 
töötasu või tasu vähen
danud või kaotanud.
Ta ei ole pankrotis, likvi
deerimisel ega sund
lõpetamisel ning tal 
puudub kehtiv äri  registrist 
kustutamise hoiatus.
Tal puuduvad 12.12.20 
seisuga riiklike maksude 
ajatamata maksuvõlad;
Ta on õigeks ajaks esitanud 
majandusaasta aruande.
Juhul kui toetuse andja 
on teinud taotleja kohta 
varem muu toetuse 
tagasinõudmise otsuse, 
ei tohi tal otsuse koha-
selt tagasimaksmisele 
kuuluv toetus tähtpäevaks 
tagasi maksmata olla.

Taotleja korraldas Harjumaal 
või IdaVirumaal ajavahemikul 
14.12–27.12.20 ning mujal Eestis 
ajavahemikul 14.12.20–10.01.21 
pealtvaatajateta võistluse 
või jättis varem planeeritud 
võistluse ära, mille tõttu jäi 
saamata planeeritud omatulu 
võistluse korraldamisega 
seotud kulude katmiseks.
Planeeritud võistluse ärajätmise 
otsus tehti pärast 30.11.20. 
Spordiorganisatsioon on taot
luse esitamise tähtpäevaks 
kantud Eesti Spordiregistrisse.
Spordiorganisatsioon 
on enda kohta eelmisel 
kalendri aastal Eesti Spordi
registrisse kantud andmed 
vastutava töötleja määratud 
täht päevaks ajakohastanud;
Spordiorganisatsioonil ei ole 
01.12.20 seisuga kokku 100 
€ ületavat riiklike maksude, 
maksete või tähtpäevaks tasu-
mata jäetud maksusummalt 
arvestatud ajatamata intressi-
võlga, välja arvatud juhul, kui võlg 
on tasutud ajakava kohaselt.
Spordiorganisatsioonil ei ole 
taotluse esitamise tähtpäeva 
seisuga majandusaasta 
aruande esitamise võlga.
Spordiorganisatsioonil ei ole 
tähtaegselt täitmata kohus-
tust toetuse andja ees.
Spordiorganisatsiooni suhtes 
ei ole algatatud pankroti- ega 
likvideerimismenetlust ja 
tal ei ole kehtivat äriregist
rist kustutamise hoiatust.
Taotlejal puuduvad tähtajaks 
esitamata maksudeklaratsioonid.

Majutusettevõtja: 
käibelangus 50% (aprill–
nov 2019 vs 2020).
Pärast 01.12.19 avatud 
uued hotellid: avami
sest kuni 30.11.20 kesk
mised tööjõumaksud 
vähemalt 800 € kuus.
Reisiettevõtja: 
käibelangus 70% 
(aprill–sept 2019 vs 
2020), 2019 tööjõu
maksud >7500 €, 
nov 2020 makstud 
tööjõumakse >200 €.
Tallinna vanalinna 
toitlustusettevõtja: 
käibelangus 60% (aprill–
nov 2019 vs 2020), 2019 
tööjõumaksud >7500 
€, nov 2020 makstud 
tööjõumakse >200 €.
Eesti käsitöö- ja 
suveniiripoed Puhka 
Eestis andmebaasis: 
käibelangus 60% (aprill–
nov 2019 vs 2020), 2019 
tööjõumaksud >5000 
€, nov 2020 makstud 
tööjõumakse >200 €.

Lisainfo ja täpsemad nõuded

tootukassa.ee
tel 15501

rahandusminis-
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spordiiinfo.ee
riigiteataja.ee/
akt/129052020014 

spordiiinfo.ee
riigiteataja.ee/
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