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KAPITALISÜSTI TAOTLEMISE JA TAOTLUSE MENETLEMISE KORD
Käesoleva korra alusel toimub kapitalisüsti taotlemine ja taotluse menetlemine. Kord on
kehtestatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 19 ja kalandusturu korraldamise
seaduse § 45 alusel. Sihtasutuse kapitalisüsti tingimused avaldatakse sihtasutuse veebilehel.
Kapitalisüst on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013,
18. detsember 2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108
kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes1 või Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013,
18. detsember 2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108
kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris2 või Euroopa Komisjoni
määruse (EL) nr 717/2014, 27.juuni 2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu
artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandus- ja vesiviljelussektoris3
(edaspidi koos kui vähese tähtsusega abi määrused ja eraldi kui vähese tähtsusega abi määrus),
tähenduses.
1. Kapitalisüsti eesmärk ja sihtotstarve
1.1 Kapitalisüsti eesmärgiks on ettevõtja finantsolukorra parandamine, et tagada tema
jätkusuutlik tegutsemine pikema aja jooksul (sh vältimaks varade sundmüüki) ja kohustuste
täitmine võlausaldaja ja/või sihtasutuse ees.
1.2 Kapitalisüsti antakse kas olemasoleva laenu vähendamise, tagatiskahju osalise väljamaksmise
või otsese rahalise tehinguna.
1.3 Kapitalisüst kuulub sihtasutusele tagastamisele.
2. Kapitalisüsti suurus
2.1 Kapitalisüsti suurus põllumajandussaaduste esmatootjatele4 on maksimaalselt kuni 15 000
eurot, kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutsevale ettevõtjale5 kuni 30 000 eurot ja muudele
ettevõtjatele kuni 200 000 eurot vastavalt konkreetselt kohaldamisele kuuluvale vähese
tähtsusega abi määrusele.
2.2 Kapitalisüsti suuruse määramisel tuleb arvesse võtta õigusaktides sätestatud piiranguid
sealhulgas järgnevat:
2.2.1 liikmesriigi jaoks tervikuna sätestatud taolise abi piirväärtust, kui selline piirväärtus on
kehtestatud;
2.2.2 kui ühendus on välja andnud õigusakti ühise turukorralduse kehtestamiseks teatavas
põllumajandus- või kalandus- ja vesiviljelussektoris, on liikmesriigid kohustatud hoiduma mis
tahes meetmete rakendamisest, mis seda korraldust kahjustavad või sellest kõrvale kalduvad;
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2.2.3 kui kapitalisüsti korra raames antava abi kogusumma on suurem vähese tähtsusega abi
määruses nimetatud ülemmäärast, ei kohaldata selle abisumma suhtes vähese tähtsusega abi
määrust isegi juhul, kui abi osa ei ole kõnealusest ülemmäärast suurem;
2.2.4 kui samade kulude osas saadakse riigiabi, siis ei või vähese tähtsusega abi kumuleeruda
riigiabiga samadele abikõlblikele kuludele, kui kumuleerimise tulemusel on abi osatähtsus
suurem kui iga juhtumi iseärasusi arvestades on kindlaks määratud õigusaktidega.
3. Abikõlblikud kulud
3.1 Kulude abikõlblikkuse määramisel lähtutakse kohaldamisele kuuluvast vähese tähtsusega abi
määrusest. Abikõlblikeks kuludeks on sealhulgas võlakohustuse põhiosa, intress ja tagatistasu.
4. Kapitalisüsti taotlemise õigus
4.1 Kapitalisüsti saavad taotleda sihtasutuse eelneval ettepanekul sihtasutuse hinnangul raskustes
olevad ettevõtjad6, kellel või kelle sidusettevõtjal on kehtiv laenuleping sihtasutusega või
sihtasutuse tagatisega hõlmatud laenuleping krediidi- või finantseerimisasutusega.
4.2 Sihtasutuse nõukogu otsustega võib kehtestada kapitalisüsti saamisele täiendavaid
majanduslikke ja muudel printsiipidel põhinevaid piiranguid.
5. Taotluse esitamise tähtpäev
5.1 Sihtasutus võtab taotlusi vastu aastaringselt või selleks ettenähtud vahendite lõppemiseni.
6. Taotluse esitamine
6.1 Kapitalisüsti saamiseks esitatakse sihtasutusele vastavasisuline taotlus.
6.2 Lisaks taotlusele kohustub taotleja esitama sihtasutusele:
6.2.1 andmed võlakohustuse ja selle täitmise kohta, millele kapitalisüsti taotletakse (sh
laenulepingu/tagatislepingu number ja sõlmimise kuupäev);
6.2.2 taotleja põhjendus kapitalisüsti vajaduse ja tulemuste saavutamise kohta;
6.2.3 taotluse esitamise ajale eelneva kvartali bilanss ja kasumiaruanne;
6.2.4 muud sihtasutuse poolt vajalikuks peetavad dokumendid.
6.3 Taotluse sisu- ja vorminõuded ning läbivaatamise ja kontrollimise kord sätestatakse
sihtasutuse ja Põllumajandusministeeriumi vahel sõlmitud halduslepingu nr 297 muutmise
lepingus nr 3.4-23/87.
7. Kapitalisüsti andmise otsustamine
7.1 Sihtasutuse juhatus analüüsib taotlust vastavalt sisemisele asjaajamiskorrale ja teeb
sihtasutuse nõukogule ettepaneku kapitalisüsti andmiseks.
7.2 Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb sihtasutuse nõukogu sõltuvalt
taotluse sisust kuni 35 tööpäeva jooksul taotluse ja kõikide nõutavate lisadokumentide või
andmete laekumisest arvates.
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Raskustes olev ettevõtja käesoleva korra tähenduses on muu hulgas ettevõtja, kes vastab vähemalt ühele komisjoni
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7.3 Kapitalisüsti andmise alused, sh taotluse rahuldamata jätmise alused ja kord sätestatakse
sihtasutuse ja Põllumajandusministeeriumi vahel sõlmitud halduslepingu nr 297 muutmise
lepingus nr 3.4-23/87.
8. Lepingu sõlmimine ja tingimused
8.1 Sihtasutus sõlmib kapitalisüsti taotlejaga vastavasisulise lepingu, milles lepitakse kokku
kapitalisüsti väljamaksmise ja kasutamise tingimused.
8.2 Sihtasutusel on õigus võtta lepingu sõlmimise eest tasu 1-aastase lepingu korral 5%
kapitalisüsti summast, esmakordsel lepingu pikendamisel 5% ja igal järgneval pikendamisel 10%
kapitalisüsti jäägilt.
8.3 Esimesel aastal arvestatakse lepingutasu kapitalisüsti summa sisse. Kapitalisüsti tagastamise
tähtaja pikendamisel makstakse lepingutasu ühekordse tasuna sihtasutusele.
8.4 Kapitalisüsti tagastamise tähtaeg on kuni 1 aasta ja lepingut võib pikendada vastavalt
kapitalisüsti sisule ja lepingule selliselt, et kapitalisüsti tagastamise tähtaeg kokku on
maksimaalselt 3 aastat.
9. Kapitalisüsti kasutamise kontroll
9.1 Sihtasutusel on õigus kontrollida kapitalisüsti sihipärast kasutamist vastavalt kapitalisüsti
lepingu tingimustele.
10. Kapitalisüsti lepingu ennetähtaegne üles ütlemine
10.1 Sihtasutusel on õigus kapitalisüsti leping erakorraliselt üles öelda ja nõuda kapitalisüsti
kohest tagastamist, kui kapitalisüsti saaja:
10.1.1 ei kasuta kapitalisüsti sihipäraselt või ei ole nõuetekohaselt lepingut täitnud;
10.1.2 on esitanud väärinformatsiooni;
10.1.3 ei võimalda sihtasutusel kontrollida kapitalisüsti sihipärast kasutamist.
11. Kapitalisüsti tagasinõudmine
11.1 Kapitalisüsti tagasinõudmine toimub maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s
43 ning kalandusturu korraldamise seaduse §- 53 sätestatud alustel.
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