
EELNÕU 

01.11.2018 

ETTEVÕTLUS- JA INFOTEHNOLOOGIAMINISTER 

MÄÄRUS 

 

Tallinn ………………………….. nr ………… 

 

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruse nr 20 

„Starditoetus“ muutmine 

 

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel. 

 

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruses nr 20 „Starditoetus“ tehakse 

järgmised muudatused:  

 

1) paragrahvi 1 lõike 6 punktist 5 jäetakse välja sõna „müügi“; 

  

2) paragrahvi 1 lõiked 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks; 

 

3) paragrahvi 1 lõike 9 punktist 1 jäetakse välja sõnad „linnapiirkonda ja Tartu linna“ ja 

„linnapiirkonda ja Tartut“; 

 

4) paragrahvi 1 lõike 9 punktis 2 asendatakse läbivalt sõnad „Tallinna linnapiirkonnas ja Tartu 

linnas“ sõnaga „Tallinnas“; 

 

5) paragrahvi 4 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„1) kasvupotentsiaal on müügitulu kasv, mille tõttu on abikõlblikkuse perioodile järgneva teise 

majandusaasta müügitulu vähemalt 80 000 eurot majandusaastas, ning võimekus maksta 

esimesel aastal pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu vähemalt ühele töötajale ja teisel aastal 

vähemalt kahele töötajale töötasu, mis on toetuse taotluse esitamise kuupäevale vahetult 

eelnevaks 1. juuliks Statistikaameti avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast vähemalt 50 

protsenti; 

 

2) jätkusuutlik ettevõtja on ettevõtja, kes maksab punktis 1 nimetatud tingimustel töötasu 

projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisele järgnevast kuust vähemalt kahe aasta jooksul ning 

kelle äritegevus on suunatud kasumlikkusele ja rahvusvahelistumisele ning seda ei subsideerita 

osaluse omajate isiklikest vahenditest turuhinnast oluliselt odavamalt;“; 

 

6) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„13) vahendamine on vahendajate, maaklerite ja teiste kauplejate tegevus, kes viivad kokku 

teenuse või tehingu osapooli, või korraldavad äritehinguid teise poole nimel, teenides sellelt 

tegevuselt internetikeskkonna kaudu tulu;“; 

 

7) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;  

 

8) paragrahvi 8 lõiget 9 täiendatakse punktiga 20 järgmises sõnastuses: 

 

„20) käibemaks, välja arvatud tervishoiu teenuse, hambaraviteenuse ja sotsiaalhoolekande 
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teenuse puhul.“; 

 

9) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõna „või“ sõnaga „ega“;  

 

10) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„10) taotleja prognoositav müügitulu projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemise aastale 

järgneva teise majandusaasta lõpuks on vähemalt 80 000 eurot majandusaastas;“; 

 

11) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses: 

 

„15) juhul kui taotlejas osalust omav isik on saanud Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetust 

ja tuleb taotlema starditoetust, peab Töötukassa toetuse projekt olema lõppenud.“; 

 

12) paragrahvi 14 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses: 

 

„11) kinnitama et juhul kui taotlejas osalust omav isik on saanud Töötukassalt ettevõtlusega 

alustamise toetust, siis on see projekt lõppenud.“; 

 

13) paragrahvi 26 punktis 6 asendatakse sõnad „tehingu summa“ sõnadega „ostetava asja või 

teenuse eeldatav maksumus“; 

 

14) paragrahvi 28 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses: 

 

„7) saada taotlejas osalust omavate isikute kohta Töötukassast kinnitus ettevõtlusega alustamise 

toetuse projekti lõppemise kohta.“; 

 

15) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„1) hiljemalt projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisele järgnevast kuust on toetuse saajal 

esimesel aastal pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu vähemalt üks töötaja ja teisel aastal 

vähemalt kaks töötajat, kelle töötasu on toetuse taotluse esitamise kuupäevale vahetult 

eelnevaks 1. juuliks Statistikaameti avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast vähemalt 50 

protsenti;“; 

16) paragrahvi 29 lõige 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks; 

17) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 

 

„(3) 2018 aasta novembris jõustunud käesoleva määruse § 1 lõike 6 punkti 5 muudatust 

rakendatakse taotluste osas, mis esitatakse alates 2018. aasta 1. detsembrist.“. 

 

Rene Tammist 

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister  Merike Saks  

  kantsler 


