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Kinnitatud 

MES nõukogu 

06.08.2021 otsusega (pr nr 6 p 2.2) 

 

 

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate (sh mikroettevõtjate) ning suurettevõtjate 

COVID-19 käenduste menetlemise kord 

1. Kohaldamisala 

1.1. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate (sh mikroettevõtjate) ning suurettevõtjate COVID-19 

laenu menetlemise korra (edaspidi ka kord) eesmärgiks on juurdepääsu võimaldamine täiendavatele 

rahalistele vahenditele, et leevendada COVID-19 puhangust tingitud ootamatut likviidsusnappust 

tagamaks ettevõtluse toimimine ja areng ning maapiirkondade konkurentsivõime, võttes arvesse 

meetmes viidatud õigusaktides, sh Euroopa Komisjoni teatises „Riigiabi ajutine raamistik majanduse 

toetamiseks praeguses COVID-19 puhangu kontekstis“1, muudetud kujul2 (edaspidi ka COVID-19 

teatis), konkurentsiseaduses3 ning Maaelu Edendamise Sihtasutuse (edaspidi ka sihtasutus) põhikirjas 

sätestatut.  

1.2. Korda kohaldatakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele, sh mikroettevõtjatele (edaspidi 

kõik koos VKE), suurettevõtjatele, hoiu-laenu ühistutele ning mittetulundusühingutele, ja sihtasutustele 

(edaspidi ka mittetulundussektor).  

1.3. Kord sätestab sihtasutuselt käenduse saamise tingimused, sh käenduse taotlemise ja taotluse 

menetlemisele ning koos laenuga riigiabi või vähese tähtsusega abi andmise tingimused. Korda  

rakendatakse koos asjaomase sihtasutuse poolt kehtestatud laenumeetme tingimustega. 

1.4. Korda ei kohaldata sihtasutuse käenduste kavaga hõlmatud käendustele. 

1.5. Kord kehtestatakse sihtasutuse põhikirja ning abi andmist puudutavas osas ELTL toimimise 

lepingu,  COVID-19 teatise, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse4  ja kalandusturu 

korraldamise seaduse5 alusel. ning arvestades Maaeluministeeriumi ja sihtasutuse vahel sõlmitud 

halduslepingut nr 297 (ja selle muutmise lepinguid; edaspidi kõik koos haldusleping nr 297)6 ja 

halduslepingut nr 1217 (ja selle muutmise lepinguid; edaspidi kõik koos haldusleping nr 121) vastavalt 

MPKS §-le 16 lg 2 ja 19 lg 2 ning KTKS § 41 lg 1 ja § 45 lg 5.  

1.6. Kord avaldatakse Maaelu Edendamise Sihtasutuse veebilehel www.mes.ee. 

 

2. Mõisted 

Korras kasutatakse mõisteid järgmiselt: 

2.1 laen on mistahes konkreetse finantstehingu (näiteks laen, liising, võlakiri, garantiikiri, faktooring 

vms) tulemusel tekkiv kindlaksmääratud maksimumsummaga ja ajaliselt piiratud võlakohustus; 

2.2 laenutaotleja on isik, kes on esitanud krediidi- või finantseerimisasutusele taotluse korra punktis 

2.1 nimetatud finantseeringu saamiseks; 

2.3 väikese ja keskmise suurusega ettevõtja on Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 

Euroopa Liidu aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi 

tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks8 (muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084)9, (edaspidi 

ka üldine grupierandi määrus) I lisas sätestatud kriteeriumitele vastav ettevõtja; 

2.4 suurettevõtja on ettevõtja, kellel on rohkem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ületab 50 miljonit 

 
1 ELT C 91 I/1, 20.3.2020 
2 ELT C 112 I / 1, 4.4.2020 
3 RT I, 13.03.2019, 92 
4 RT I, 15.03.2019, 22 
5 RT I, 28.12.2018, 37 
6 RT I, 12.12.2014, 6; RT I, 01.04.2015, 11; RT I, 03.03.2021, 13  
7 RT I, 21.02.2020, 9 
8 ELT L 187, 26.06.2014 
9 ELT L 156, 20.06.2017 
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eurot ja/või aastabilansi kogumaht ületab 43 miljonit eurot. 

2.5. raskustes olev ettevõtja on määratletud komisjoni 17. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 

651/2014 (ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi 

tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks) artikli 2 lõikes 18 (ELT L 187, 26.6.2014, lk 1);   

2.6. käenduse taotleja on krediidi- või finantseerimisasutus; 

2.5 krediidiasutus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/201310, 26. juuni 2013, 

krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) 

nr 648/2012 muutmise kohta, ning krediidiasutuste seaduse11 tingimustele vastav äriühing; 

2.6 finantseerimisasutus on äriühing krediidiasutuste seaduse § 5 tähenduses; 

2.7 käendus on finantseerimistehingu tulemusel tekkinud laenusaaja võlakohustuse täitmise tagamiseks 

krediidi- või finantseerimisasutusele antav tagatis; 

2.8 käendustasu on käenduse eest sihtasutusele makstav tasu; 

2.9 investeering on kapitalimahutus materiaalsesse ja/või immateriaalsesse varasse seoses uue ettevõtja 

asutamisega, olemasoleva ettevõtja laiendamisega, toodete mitmekesistamisega või olemasoleva 

ettevõtte kogu tootmisprotsessi täieliku ümberkorraldamisega; 

2.10 materiaalne vara on vara, mis seondub maa, ehitiste, tootmisrajatiste, masinate ja seadmetega jmt; 

2.11 immateriaalne vara on vara, mis saadakse tehnosiirde käigus patendiõiguste, litsentside, 

oskusteabe või patentimata tehniliste teadmiste omandamise teel jmt; 

2.12. käibekapital on käibevarasse investeeritud kapital; 

2.13. abi on riigiabi, mis on antud ELTL artikli 107 lõike 3 punktil b tähenduses ja kooskõlas COVID-

19 teatises ning teistes asjaomastes riigiabi ja vähese tähtsusega abi määrustes kirjeldatud põhimõtetega; 

2.14. käenduste kava on sihtasutuse poolt kinnitatud Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate ja 

mittetulundussektori võlakohustuste käendamise kord. 

 

3.  Käenduse määr ja suurus 

3.1 Laenule antava käenduse tingimused: 

3.1.1 käendus on seotud konkreetse laenuga, kindlaksmääratud maksimumsummaga ja ajaliselt piiratud;  

3.1.2 COVID-19 teatise peatükk 3.1. alusel antav fikseeritud käendus ei kata rohkem kui 100%  tasumata 

laenu põhisummast; 

3.1.3. COVID-19 teatise peatükk 3.2. alusel antav fikseeritud käendus ei kata rohkem kui 35% 

käendatavast laenu põhisummast; 

3.1.4. COVID-19 teatise peatüki 3.2. alusel antav proportsionaalne käendus ei kata rohkem kui 90% 

käendatavast laenu põhisummast 

3.1.5. maksimaalne käendussumma ettevõtjale on 5 miljonit eurot  (st summeerituna kõik uued ja 

ettevõttele antud käendused kokku); 

3.1.6. käenduse eest makstakse sihtasutusele tasu vastavalt sihtasutuse kinnitatud COVID-19 

käendusmeetmes sätestatule ning olenevalt meetmest, kuid mitte vähem kui on sätestatud COVID-19 

teatise peatükis 3.1. (st käendustasu võib olla 0%) või peatükis 3.2. (st käendustasu ei tohi olla väiksem 

kui COVID-19 teatise punktis 25a sätestatud minimaalsed käendustasud).  

3.2 Käendussumma väheneb proportsionaalselt laenu põhisumma vähenemisega. 

4. Riigiabi 

4.1. Sihtasutus võib käendusega anda nii riigiabi ja kui ka vähese tähtsusega abi, mille andmisel juhindub  

 
10 ELT L 176, 27.6.2013 
11 RT I, 30.06.2017, 16 
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määrustest (EL) nr 1407/201312, (EL) nr 1408/201313, (EL) nr 717/201414, (EL) nr 651/201415, (EL) nr 

702/2014, (EL) nr 1388/2014 (edaspidi nimetatud ka kui riigiabi) ning Euroopa Komisjoni teatise 

„Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguses COVID-19 puhangu kontekstis“, 

muudetud kujul (peatükk 3.1 ja 3.2; edaspidi ka kui COVID-19 abi). 

 

5. Abiga käendus 

5.1 Käendus ei sisalda COVID-19 abi, kui sihtasutusel on võimalik rakendada käendusele Euroopa 

Komisjoni teatises EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta garantiidena  antava riigiabi 

suhtes16 (edaspidi tagatise teatis) sätestatud põhimõtteid või anda vähese tähtsusega abi. Sellisel juhul 

hakkab sihtasutus menetlema käenduse ja käenduse vähendamise taotlust käenduste kava alusel (vt 

punkt 11.3), kusjuures välistatud ei ole, et sihtasutus annab käendusega abi käendamise kava alusel.   

5.2 COVID-19 abina käsitletakse COVID-19 teatises peatükkides 3.1 ja 3.2. kirjeldatud metoodika 

alusel antud käendust või käendusele määratud käendustasu ja tagatise teatise punktis 3.3. sätestatud 

minimaalse aastase garantiipreemia vahet. 

5.3. Abi osakaal abikõlblikest kuludest ei tohi ületada korra punktis 6 sätestatud määrasid vastava abi 

kohta. 

 

6. Abi määrad ja  osakaalud abikõlblikest kuludest  

6.1. COVID-19 teatise peatükk 3.1. alusel antud abi piirmäär on: 

(a) kuni 225 000 eurot põllumajandussaaduste esmatootjale17; või 

(b) kuni 270 000 eurot kalanduse või vesiviljelusega tegelevale ettevõtjale18; või 

(c) kuni 1 800 000 eurot ettevõtjale, kes ei ole põllumajandussaaduste esmatootja ega kalanduse või 

vesiviljelusega tegelev ettevõtja. 

6.1.1. Kõik kasutatud arvud väljendavad brutomäärasid, see tähendab, et neist ei ole maha arvatud makse 

ega muid tasusid.  

6.1.2. Põllumajanduse esmatootmise valdkonnas tegutsevatele ettevõtjatele antava abi summat ei tohi 

kindlaks määrata turule viidud kaupade hinna või koguse alusel.  

6.1.3. Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtjatele19 antava abi 

tingimuseks on, et seda ei anta osaliselt või täielikult edasi esmatootjatele, ning seda ei määrata kindlaks 

esmatootjatelt ostetud või asjaomaste ettevõtjate poolt turule viidud toodete hinna või koguse alusel.  

6.2. Kui abisaaja tegutseb mitmes sektoris, mille suhtes kohaldatakse käesoleva korra punkti 6.1 

kohaselt erinevaid maksimumsummasid, kohustab sihtasutus abisaajat pidama eraldi 

 
12 Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013, 18. detsember 2013,milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes . 
13 Komisjoni 18. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 

24.12.2013, lk 9), mida muudeti komisjoni määrusega (EL) 2019/316. 
14 Komisjoni 27. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 717/2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandus- ja vesiviljelussektoris (ELT L 190, 

28.6.2014, lk 45)   
15 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise 

kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks, mida muudeti komisjoni määrusega (EL) 

2017/1084 
16 ELT C 155, 20.06.2008  
17 Kõik ELi toimimise lepingu I lisas loetletud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelussektori tooted. 
18 Nagu on määratletud komisjoni 27. juuni 2014. aasta määruse  (EL) 717/2014 artiklis 2 lg 1, milles käsitletakse 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandus- ja 

vesiviljelussektoris (ELT L 90, 28.6.2014, lk 45).  
19 Nagu on määratletud komisjoni 25. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 702/2014 (ELi aluslepingu artiklite 107 

ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades 

tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks; ELT L 193, 1.7.2014 lk 1) artikli 2 punktides 6 ja 7.    
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raamatupidamisarvestust iga tegevuse kohta, et iga sellise tegevusala puhul peetakse kinni asjakohasest 

ülemmäärast, st ühe ettevõtja kohta ei ületata maksimaalset 1 800 000 euro suurust abi kogusummat. 

Kui ettevõtja tegutseb käesoleva korra punktides 6.1 (a) ja (b) hõlmatud sektorites, ei tohi abisumma 

ületada vastavalt 225 000 euro ja 270 000 euro suurust abisummat ühe ettevõtja kohta. 

6.3. COVID-19 teatise peatükk 3.2. alusel antud abi piirmäär võrdub peatükk 3.2. alusel antud 

käendusega või käendusele määratud käendustasu ja tagatise teatise punktis 3.3. sätestatud minimaalse 

aastase garantiipreemia vahega. 

6.4. Vähese tähtsusega abi piirmäär  

6.4.1. VTA üldine piirmäär ühele ettevõtjale on 200 000 eurot kolme järjestikuse majandusaasta 

jooksul, ühele maanteetranspordi valdkonnas tegutsevale rendi või tasu eest kaupu vedavale 

ettevõtjale 100 000 eurot kolme järjestikuse majandusaasta jooksul. 

6.4.2. VTA piirmäär ühele põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevale ettevõtjale on 25 000 

eurot kolme järjestikuse majandusaasta jooksul. 

6.4.3. VTA piirmäär ühele kalandus- ja vesiviljelussektori ettevõtjale on 30 000 eurot kolme 

järjestikuse majandusaasta jooksul. 

6.5. Mittepõllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega või teiste maamajandusega 

tegelevatele ettevõtjatele või neid esindavatele mittetulundusühingutele riigiabi andes EL määruse 

651/2014 alusel ei tohi riigiabi koguosatähtsus ületada Eesti regionaalabi kaardiga20 kehtestatud 

osakaale, milleks on keskmise suurusega ettevõtjatele 35% investeeringu maksumusest ning 

väikeettevõtjatele 45% investeeringu maksumusest. Sihtasutus  

6.6. Tingimusel, et järgitakse norme, mis on sätestatud komisjoni määruses (EL) nr 651/2014 ning 

erinevates vähese tähtsusega abi käsitlevates määrustes, võib COVID-19 teatisega hõlmatud 

abimeetmeid kumuleerida vastavalt kumulatsioonireeglitele, mis on sätestatud üldises grupierandi 

määruses ja erinevates vähese tähtsusega abi käsitlevates määrustes. Need määrused on komisjoni 

määrus (EL) nr 1407/2013, komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013; komisjoni (EL) nr 717/2014.   

6.7. COVID-19 teatise peatükk 3.2. alusel antud abi ei või kumuleerida abiga, millega on antud COVID-

19 teatise peatüki 3.3. alusel abi samale laenule. COVID-19 teatise peatükkide 3.2 ja 3.3. alusel antud 

abi võib kumuleerida eri laenudega, tingimusel et laenude kogusumma abisaaja kohta ei ületa COVID-

19 teatise punkti 25 alapunktis d või punkti 27 alapunktis d sätestatud künniseid. Abisaaja suhtes võib 

kohaldada korraga mitut COVID-19 teatise peatüki 3.2 kohast meedet, kui üldine laenusumma abisaaja 

kohta ei ületa COVID-19 teatise punkti 25 alapunktides d ja e sätestatud ülemmäärasid. 

 

7. Abi saamiseks esitatavad nõuded ja abikõlblikud kulud 

7.1. Kui sihtasutus annab koos käendusega vähese tähtsusega abi korra punktis 4.1. viidatud õigusaktide 

tähenduses, siis tuleb järgida asjaomastes Euroopa Liidu määrustes kirjeldatud põhimõtteid. 

7.2. Kui sihtasutus annab koos käendusega riigiabi korra punktis 4.1. viidatud õigusaktide tähenduses, 

tuleb järgida asjaomastes ELi määrustes kirjeldatud põhimõtteid kulude abikõlblikkusele. 

7.3. Abikõlblikud kulud on: 

7.3.1. Uued käibe- ja investeerimislaenud (v.a omaniku laenu refinantseerimine), COVID-19 

puhangust tingitud kahjude ületamiseks, likviidsuse parandamiseks; 

7.3.2. Olemasolevad käibe- ja investeerimislaenud (v.a refinantseeritud omaniku laen) COVID-19 

puhangust tingitud kahjude ületamiseks, likviidsuse parandamiseks, tingimusel, et laenusaaja jaoks 

muutuvad laenutingimused soodsamaks. 

7.4. Abi ei anta laenutaotlejale, kes oli raskustes (üldise grupierandi määruse mõistes21) seisuga 31. 

 
20 ELT C 280/1, 22.08.2014 
21 Nagu on määratletud komisjoni 17. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi aluslepingu artiklite 107 

ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 

(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1). Kui käesolevas ajutises raamistikus on viidatud termini „raskustes olev ettevõtja“ 
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detsember 2019. Erandina eespool märgitust võib abi anda mikro- või väikeettevõtjatele (üldise 

grupierandi määruse I lisa tähenduses), kes olid raskustes juba 31. detsembril 2019, tingimusel, et nende 

suhtes ei kohaldata riikliku õiguse alusel  maksejõuetusmenetlust ja et nad ei ole saanud päästmisabi22 

ega ümberkorraldamisabi23. 

7.5. COVID-19 teatise peatüki 3.1 alusel ei anta abi kalanduse ja vesiviljelusega tegelevatele 

ettevõtjatele komisjoni määruse (EL) nr 717/2016 artikli 1 lõike 1 punktides a–k osutatud tegevusteks. 

 

8. Käenduse taotlemiseks esitatavad nõuded 

8.1. Käendust võib taotleda krediidi- või finantseerimisasutus laenutaotleja jaoks, kes on esitanud 

krediidi- või finantseerimisasutusele taotluse laenu saamiseks. 

8.2. Laenutaotlejale esitatavad nõuded: 

8.2.1. laenutaotleja on Eesti Vabariigi õigusaktide alusel registreeritud ja tegutsev  väikese ja keskmise 

suurusega ettevõtja (sh mikroettevõtja), suurettevõtja, mittetulundusühing, hoiu-laenu ühistu või 

sihtasutus; 

8.2.3. laenutaotleja ei ole raskustes olev ettevõtja seisuga 31.12.2019, v.a mikro- või väikeettevõtja 

(üldise grupierandi määruse I lisa tähenduses), kes võis olla raskustes juba 31. detsembril 2019, 

tingimusel, et nende suhtes ei kohaldata riikliku õiguse alusel  maksejõuetusmenetlust ja et nad ei ole 

saanud päästmisabi ega ümberkorraldamisabi. 

8.2.4. kelle kohta puuduvad muud asjaolud, mis piiravad või välistavad laenutaotlejale laenu andmise. 

8.3. Sihtasutuse nõukogu otsustega võib käenduse andmiseks kehtestada territoriaalsel, 

tegevusvaldkondlikul või muul printsiibil põhinevaid piiranguid, millest sihtasutus teavitab oma 

veebilehel. 

 

9. Käenduse taotlemine ja nõuded käenduse taotlusele 

9.1 Sihtasutus võtab käenduse taotlusi vastu kuni 20.12.2021 (kaas arvatud). 

9.2 Vormikohase käenduse taotluse edastab sihtasutusele krediidi- või finantseerimisasutus, kes on 

teinud otsuse laenu andmise ja laenu tingimuste kohta. Sihtasutus teeb taotlusvormid kättesaadavaks 

oma veebilehel. 

9.3 Käenduse taotlus tuleb esitada sihtasutusele kirjalikus vormis kas omakäeliselt allkirjastatult või 

elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult. Taotlusele kirjutab alla krediidi- või 

finantseerimisasutuse volitatud isik.  

9.4 Käenduse taotluses märgitakse järgmised andmed: 

9.4.1 laenutaotleja üldandmed, sh (äri)nimi, registrikood, aadress, tegevuskoht, põhitegevusala ja selle 

EMTAK kood, kontaktisik (nimi, ametikoht, kontakttelefon, e-post), omanikud ja nende osaluste suurus 

protsentides, töötajate arv, ning krediidi- või finantseerimisasutuse nimi; 

9.4.2 laenu kasutamise otstarve, sh projekti kogumaksumus ja omafinantseeringu osa või olemasoleva 

laenu andmed; 

9.4.3 võlakohustuse liik, suurus, valuuta, intressimäär ning tagastamistähtaeg; 

9.4.4 laenutaotleja või kolmandate isikute poolt seatud tagatised, sh järjekoht ja väärtus; 

9.4.5  laenutaotleja olemasolevad võlakohustused, sh võlausaldaja nimi, kohustuse liik, summa, jääk, 

 
määratlusele, mis on esitatud määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18, tuleb seda mõista selliselt, et see 

viitab ka määratlustele, mis on esitatud määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punktis 14 ja määruse (EL) nr 

1388/2014 artikli 3 punktis 5.   
22 Alternatiivina, kui nad on saanud päästmisabi, on nad käesoleva teatise alusel abisaamise hetkeks laenu tagasi 

maksnud või garantii lõpetanud.   
23 Alternatiivina, kui nad on saanud ümberkorraldamisabi, ei kohaldata nende suhtes käesoleva teatise alusel 

abisaamise hetkel enam ümberkorraldamiskava.   
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intress, tähtaeg; 

9.4.6 sihtasutuselt taotletav käenduse määr protsentides tagastamata põhivõlast; 

9.4.7 taotlusele lisatud dokumentide loetelu vastavalt korra punktile 9.5; 

9.4.8 krediidi- või finantseerimisasutuse esitaja kinnitus selle kohta, et ta on kontrollinud laenutaotleja 

finantsaruandeid ning tal pole andmeid selle kohta, et need ei vastaks tegelikkusele, ning ta on 

kontrollinud, et laenutaotlejal on kehtivad tegevusload ja litsentsid, kui need on nõutud laenutaotleja 

tegevuseks, ja laenutaotleja esindajal on piisavad volitused lepingu sõlmimiseks. 

9.5 Koos käenduse taotlusega esitatakse sihtasutusele krediidi- või finantseerimisasutuse laenukomitee 

otsus, mis sisaldab käendust vajava projekti lühikirjeldust ja finantsandmeid. Lisaks esitatakse: 

laenutaotleja 2019. majandusaasta aruanne; 2020. majandusaasta aruanne või finantsandmed 2020. aasta 

lõpu seisuga (so bilansid ja kasumiaruanded); eelneva kvartali bilanss ja kasumiaruaruanne; muud 

sihtasutuse jaoks vajalikuks peetavad dokumendid.  

 

10. Käenduse taotluse menetlemine 

10.1 Käenduse taotlused registreeritakse ja vaadatakse läbi sihtasutuses. Käenduse taotluse 

läbivaatamise tähtaeg on üldjuhul kuni 35 tööpäeva alates taotluse registreerimisest.  

10.2 Käenduse taotluse läbivaatamise käigus kontrollib sihtasutus taotluse nõuetele vastavust ja selle 

juurde kuuluvate vajalike lisade olemasolu. Samuti kontrollitakse taotluses ja selle lisades olevat 

informatsiooni nii käenduse taotleja kui ka laenutaotleja osas. 

10.3 Sihtasutus võib käenduse taotluse menetlemise käigus nõuda käenduse taotlejalt selgitusi ja 

lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, 

et taotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad täiendavat selgitamist, 

täiendamist või lisainformatsiooni. 

 

11. Käenduse andmise otsustamine 

11.1 Sihtasutus otsustab käenduse andmise vastavalt käesolevale korrale.  

11.2 Positiivse otsuse korral hindab sihtasutus kas otsusekohase käenduslepingu sõlmimisel kaasneb 

riigiabi või COVID-19 abi. Juhul, kui käenduslepingu sõlmimisel kaasneb COVID-19 abi, juhinduvad 

pooled käesoleva korra punktidest 4-7 ja 13-14.  

11.3 Juhul, kui käendusega ei kaasne COVID-19 abi, siis menetleb sihtasutus laenutaotleja laenutaotlust 

edasi sihtasutuse käenduste kava alusel (kui menetlemiseks on täidetud kõik nõutavad tingimused).  

11.4 Sihtasutusel on õigus käenduse andmisest keelduda. Keeldumisest teatatakse krediidi- või 

finantseerimisasutusele 3 tööpäeva jooksul vastavasisulise otsuse tegemisest. 

  

 12. Käenduse väljamaksmine 

12.1 Käendus makstakse krediidi- või finantseerimisasutusele välja sihtasutuse ja krediidi- või 

finantseerimisasutusega sõlmitud asjaomases käenduslepingus ja koostöölepingus kokkulepitud 

juhtudel ja korras. Käenduse välja maksmata jätmise aluseks on koostöölepingust ja/või õigusaktidest 

tulenevate oluliste tingimuste mittetäitmine. 

12.2 Käenduse väljamaksmise korral tekib sihtasutusel laenusaaja vastu nõudeõigus väljamakstud 

summa ulatuses. 

 

13. Abi taotlemine 

13.1 Kui vastavalt käesoleva korra punktile 11. kaasneb käenduslepingu sõlmimisega COVID-19 abi, 

siis esitab sihtasutus laenu taotlejale abina antava käenduse pakkumise ning taotluse vormi abi 

määramiseks. 
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13.2  Kui laenutaotleja on sihtasutuse pakkumisega nõus, siis esitab ta allkirjastatud taotluse talle abi 

määramiseks.  

13.3 Lisaks käesoleva korra punktides 14.1 ja 14.2 sätestatule võib laenu taotleja esitada taotluse 

käendustasu vähendamiseks (millega võib kaasneda COVID-19 abi või riigiabi), sihtasutuse poolt 

kinnitatud ja sihtasutuse veebilehel avaldatud taotlusvormil arvestades käesolevas korras sätestatut.  

13.4 Kui laenutaotleja poolt käesoleva korra punktis 14.3 esitatud käendustasu vähendamisega ei kaasne 

COVID-19 abi, kuid võib kaasneda muu riigiabi, siis võib sihtasutus menetleda käenduse ja käendustasu 

vähendamise taotlust edasi käendamise kava alusel (kui menetlemiseks on täidetud kõik muud nõutavad 

tingimused). 

13.5. Abi taotlusi võtab sihtasutus vastu kuni 27.12.2021 (kaas arvatud). 

13.6. Abi taotluse sisu- ja vorminõuded ning läbivaatamise ja kontrollimise kord sätestatakse 

halduslepingus. 

 

14. Abi määramise ja maksmise tähtajad ja kord 

14.1 Abi taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb sihtasutuse juhatus. 

14.2 Abi andmise alused, sh abi taotluse rahuldamata jätmise alused, on sätestatud asjakohastes  Euroopa 

Liidu määrustes (mh COVID-19 teatises), halduslepingus nr 297 ja halduslepingus nr 121. 

14.3 Abitaotluse menetlemise tähtaeg on kuni 35 tööpäeva laenutaotleja poolt sihtasutusele edastatud 

abi taotluse saamisest arvates. 

14.4 Kui sihtasutus annab laenuga COVID-19 abi, siis informeerib sihtasutus laenutaotlejat, et talle on 

antud riigiabi, viidates asjakohastele Euroopa Liidu õigusaktidele.  

 

15. Abi tagasinõudmine 

15.1 Käendusega antud vähese tähtsusega ja riigiabi tagasinõudmine toimub MPKS §-s 43 või KTKS 

§-s 53 või konkurentsiseaduse §-s 42 sätestatud alustel. 

 

16. Korra kehtivus 

17.1 Käesolev kord jõustub selle kinnitamisel sihtasutuse nõukogu poolt ja kehtib kuni 31.12.2021 

(kaasa arvatud).  

 

 

  


