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Arvamuse avaldamine määruse  
„Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede“  
muutmise eelnõu kohta 
 
Lugupeetud Urve Palo! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumit võimaluse eest avaldada arvamust ettevõtlusministri 
5. jaanuari 2016. a määruse nr 2 „Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede“ muutmise 
eelnõu (edaspidi: Eelnõu) kohta. Järgnevalt esitame oma kommentaarid ja 
ettepanekud Eelnõu kohta.  
 
1. Kaubanduskoda toetab Eelnõu punktis 3 sisalduvat põhimõtet muuta leebemaks 
olulise mõjuga ettevõtjate kasvu eesmärke. Kui praegu peab ettevõtja müügitulu ja 
lisandväärtus töötaja kohta kasvama arenguplaani elluviimise tulemusena keskmiselt 
vähemalt 10% iga aasta kohta rohkem kui vastava sektori keskmine näitaja samal 
perioodil, siis eelnõuga kehtestatakse ettevõtjatele, kelle plaanitav aastane müügitulu 
on arenguplaani elluviimise järgselt 20 000 000 eurot või rohkem, madalam 
kasvunõue, milleks on 5%. Seletuskirja kohaselt mõjutab see muudatus kuni 134 
ettevõtjat.  
Kaubanduskoda teeb ettepaneku kehtestada 5%-line kasvunõue ka ettevõtjatele, kelle 
müügitulu on arenguplaani elluviimise järel 10 000 000 eurot või enam. Selle 
ettepaneku elluviimisel kasvaks ettevõtjate sihtrühm, kes muudatusest potentsiaalselt 
kasu saab, 111 ettevõtja võrra. Muudatus motiveeriks veelgi suuremat hulka ettevõtjaid 
arenguprogrammis osalema ning oma rahvusvahelist konkurentsivõimet tõstma ja 
majandustulemusi parandama. Selle tulemusena suureneksid ka riigi maksutulud.   
 
2. Eelnõu punktiga 9 kehtestatakse tingimus, et kuludokumendi abikõlblike kulude 
summa peab olema ilma käibemaksuta vähemalt 100 eurot. Hetkel puudub ettevõtte 
arenguprogrammi toetusmeetmes selline piirang. Muudatuse peamiseks eesmärgiks 
on vähendada avaliku sektori halduskoormust ja menetluskulusid.  
Kaubanduskoda nõustub, et väga väikese summaga kuludokumentide menetlemine ei 
ole majanduslikult mõistlik. Seetõttu ei ole me vastu alampiiri kehtestamisele. Kuna 
seletuskirja kohaselt on hetkel 9,5% esitatud kuludest alla 100 euro, siis ei pea me 
mõistlikuks 100-eurose alampiiri kehtestamist. Teeme ettepaneku kehtestada 
alampiiriks 50 eurot. Sellisel juhul väheneb avaliku sektori halduskoormus võrreldes 
tänasega ning ettevõtjatel jääb alles võimalus esitada kuludokumente summade kohta, 
mis jäävad vahemikku 50-100 eurot.   
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Loodame, et peate võimalikuks Kaubanduskoja ettepanekuid arvesse võtta.  
 
Lugupidamisega 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mait Palts 
Peadirektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koostanud: Marko Udras marko.udras@koda.ee 6040070 
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