Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus
Peamine kahju vesiviljeluse sektorile seisneb COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV- 2
(edaspidi koroonaviirus) puhangust tingitud värske vesiviljelustoodangu müügimahtude vähenemises.
Kes saab toetust taotleda?
Toetust saab taotleda äriregistris registreeritud ettevõtja, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtja, kes
on registreerinud oma tegevusalaks magevee vesiviljeluse EMTAK-i koodiga 03221 või merevesiviljeluse EMTAK-i koodiga 03211. Välistatud on sundlõpetamis-, likvideerimis- või
pankrotimenetluses olevad taotlejad.
Millisel juhul saab toetust taotleda?
Toetus makstakse vesiviljelustoodete tootmisega (näiteks kala- ja vähikasvatus) tegelevatele
ettevõtjatele, kellel on koroonaviirusest tingituna vähenenud vesiviljelustoodete müügikäive vähemalt
10 protsenti. Toetusega hüvitatakse koroonaviiruse puhangust tingitud vesiviljelustoodete müügikäibe
vähenemine kuni 30 protsendi ulatuses.
Toetuse määra arvestamine
Toetuse aluseks on müügikäive ajavahemikul 1. veebruarist kuni 31. detsembrini 2020. aastal, võttes
aluseks nimetatud perioodile eelnenud kolme aastase keskmise müügikäibe. Ehk taotleja
vesiviljelustoodete müügikäibe suuruse võrdlemisel võetakse arvesse 2020. aastale vahetult eelnenud
kolme aasta andmed, kui taotleja on tegutsenud vähemalt kolm aastat. Kui taotleja on tegutsenud alla
kolme aasta, siis võetakse arvesse tema tegutsemisaja andmed.
Toetus, mille suurus on kuni 30 protsenti taotleja 2020. aastale vahetult eelnenud kuni kolme aasta
keskmisest vesiviljelustoodete müügikäibe suurusest ajavahemikul 1. veebruarist kuni 31. detsembrini,
makstakse välja kahe poolaasta kohta kokku. Toetust makstakse 2020. aasta esimese ja teise poolaasta
kohta, mis tähendab, et eelarve vahendite olemasolul on taotlusvoore planeeritud kaks: esimene 2020.
aasta teisel poolaastal ja teine 2021. aasta esimesel poolaastal. Erandina loetakse esimese poolaasta
alguseks 1. veebruar, kuna koroonaviiruse tõttu tekkinud kahjusid arvestatakse alates 1. veebruarist
2020. aastal.
Kuidas hinnata müügikäibe suurust?
Müügikäibe suurust hinnatakse Maksu- ja Tolliametile esitatavate käibedeklaratsioonide ja
raamatupidamisdokumentide põhjal. Viimaste puhul on peetud silmas vesiviljelustoodete
müügiarveid, mis näitavad ettevõtte vesiviljelustoodete müügikäivet. Raamatupidamisdokumentides
peavad olema kajastatud vesiviljelustoodete müügi majandustehingud toetuse taotluses märgitud
2020. aasta poolaasta kohta ja sellele vahetult eelnenud kuni kolme aasta kohta.
Näiteks kui toetust taotletakse esimese poolaasta kohta, siis tuleb võtta arvesse ajavahemik 1.
veebruarist kuni 30. juunini 2020. aastal ning võrreldakse seda kuni kolme vahetult eelnenud aasta ehk
aastate 2017–2019 sama ajavahemikuga. Sama kehtib ka siis, kui toetust taotletakse teise poolaasta
kohta, sellisel juhul võetakse arvesse ajavahemik 1. juulist kuni 31. detsembrini. Toetuse taotluse
esitamise ajaks peavad olema esitatud käibedeklaratsioonid aastate 2017‒2020 kohta. Füüsilisest
isikust ettevõtja puhul peavad olema esitatud füüsilise isiku tuludeklaratsioonid. Juhul, kui taotleja on
tegutsenud alla kolme aasta, siis võetakse arvesse tema tegutsemisaja andmed.
Toetuse väljamaksmine taotlejale
Kui taotlejaid on rohkem kui planeeritud eelarve, siis vähendatakse vajaduse korral toetuse summat
võrdeliselt iga taotleja kohta. Küll aga ei maksta taotlejale välja toetust, mille suurus jääb alla
1000 euro.

