
SA KredEx avaldas 27.03.2020 esmased kriisimeetmete tingimused, mis on 
mõeldud Eesti ettevõtetele Covid-19 pandeemiast tingitud raskuste ületamiseks. 
Kuigi meetmeid jooksvalt selgitatakse, on täna võimalik neist anda sisukas ülevaade. 
Soovitame ettevõtetel lähtuda järgmisest tegevuskavast, vajadusel kaasates oma 
finants- ja õigusnõustajad:

1.  Kaardistada ettevõtte finantsolukord, sh vaadata üle tulud ja kulud ning olemasolevad finantseerimislepingud
2.  Tutvuda KredEx Covid-19 kriisimeetmetega, saamaks muu hulgas selgust:
   •   Kas ettevõte kvalifitseerub taotlejaks, sh puuduvad välistused?
   •   Kas meetmete tingimused on ettevõttele sobivad, sh piisavalt soodsad, või on paremaid alternatiive?
3.  Koostada tegevusplaan ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks, sh järgneva kolme aasta finantsprognoosid
4.  Kui KredEx Covid-19 meetmete tingimused on täidetud ja otsustate taotluse esitada, siia alustage KredEx Covid-19 meetme taotlus-
    protsessi, võttes soovi korral arvesse ka allpool kirjeldatud juhiseid.

NB! KredEx meetmetega tutvudes soovitame tähelepanu pöörata ka neis sisalduvatele defineerimata mõistetele ja lahtistele tingimustele. 
Näiteks teatud juhtudel on erandid lubatud KredEx igakordse otsuse alusel.

KPMG kogenud advokaadid ja finantsnõustajad on teie ettevõttele nendes küsimustes hea meelega abiks. Huvi korral võtke palun ühendust 
Advokaadibüroo KPMG Law pangandus- ja finantsõiguse valdkonna juhi Hetti Lumpiga (kontaktid dokumendi lõpus).

KredEx Covid-19 kriisimeetmeid on kolm

Meede olukorraks, kui krediidiasutus nõustub väljastama 
ettevõttele uue laenu või leevendama olemasoleva KredEx 
poolt tagamata laenu maksegraafikut, ning eeldusel, et 
KredEx laenu käendab. Eesmärgiks on võimaldada Eesti 
ettevõtetele uusi käibe- ja investeerimislaene ning või-
maldada olemasolevatele laenudele pikemat makse-
puhkust ja laenu tagasimakse lõpptähtaja pikendamist

Meede olukorraks, kui krediidiasutus ettevõtet ei finantseeri või teeb seda 
ebamõistlikel tingimustel. Sel juhul annab KredEx vajadusel erakorralist 
käibekapitali laenu Covid-19 pandeemiast tingitud likviidsusprobleemide 
ületamiseks või investeerimislaenu, et ettevõte saaks kasutada ära Covid-19 
pandeemiast loodud ja teisi uusi ärivõimalusi

COVID-19: 

KredExi esmastest kriisimeetmetest  
ja nende taotlemisest

Olulisemad tingimused, millele KredEx Covid-19 kriisimeetme taotleja peab vastama
1.  Ettevõte on registreeritud Eesti Vabariigi äriregistris ja on esitanud kõik seaduse kohaselt nõutud aruanded
2.  Ettevõtte suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust
3.  Ettevõte on esitatud finantsprognooside kohaselt pikas perspektiivis jätkusuutlik ja maksejõuline
4.  Ettevõttel puuduvad lühiajalised ajatamata võlgnevused riiklike maksude osas ning krediidiasutuste ees, mis on tekkinud enne 01.01.2020
5.  Ettevõte ei kvalifitseerunud 31.12.2019 seisuga raskustes olevaks ettevõtjaks ehk ei vastanud nimetatud kuupäeva seisuga ühelegi    
    alljärgnevale kriteeriumile:
   •   Tegemist on aktsiaseltsi, osaühingu, täis- või usaldusühinguga, mis on akumuleeritud kahjumi tõttu kaotanud üle poole oma raamatu-
        pidamises näidatud kapitalist (teatud VKE-dele ehk ettevõtetele, kus on kuni 250 töötajat ja, mille aastakäive ei ületa 50 MEUR ja/või         
        bilansimaht ei ületa 43 MEUR, on välistus!)
   •   Ettevõtja suhtes on algatatud pankrotimenetlus või pankrotimenetluse kohaldamise kriteeriumid on täidetud
   •   Ettevõtja on saanud päästmisabi ja ei ole laenu veel tagasi maksnud või garantiid lõpetanud, või on saanud ümberkorraldusabi ja tema 
        suhtes kohaldatakse jätkuvalt ümber korralduskava
   •   Suurettevõtja (s.t mitte VKE) arvestuslik finantsvõimendus on viimase kahe aasta jooksul olnud suurem kui 7,5 ja tema EBITDA suhe 
        intressimaksete kattevarasse on olnud alla 1,0.

KredEx Covid-19 kriisimeetmeid ei anta järgnevate tegevuste ja ettevõtete rahastamiseks
1.  Põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus
2.  Finants- ja kindlustustegevusega tegelevad ettevõtted (EMTAK K-jagu)
3.  Tubaka ja sellega seotud toodete valmistamine, töötlemine ja turustamine
4.  Maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine 
5.  Sõiduautode soetamine. Tarbesõidukite ning liikurmasinate soetamine ei ole üldjuhul lubatud (erand võimalik!)
6.  Kinnisvara arendamise projektidele müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendamine toimub oma, sh tütar- ja sidusettevõtete    
    kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida tingimusel, et rendi laekumised, v.a tütar- ja 
    sidusettevõtetelt, ei ületa 30% taotleja aastakäibest
7.  Ekspordiga seotud tegevusele, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksporti-
    misest tulenevate jooksvate kuludega, kui käendusega antakse vähese tähtsusega abi
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Uue laenu 
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8.   Finantseerimise eesmärgiks on kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel
9.   Taotleja otseste või kaudsete omanike hulgas on madala maksumääraga piirkondades registreeritud ettevõtteid
10. Valdkonnad, mis on seotud pornograafiaga, hasartmängudega, andmete ebaseadusliku allalaadimisega ning ebaseadusliku ligipääsu 
    võimaldamisega andmevõrkudele
11. Teadus- ja arendustegevus tervishoiu valdkonnas, mille eesmärk on teaduslikul või ravi eesmärgil inimeste kloonimine või geneetiliselt     
    muundatud organismide arendamine
12. Ehitustegevusega tegelevatele ettevõtetele (EMTAK F-jagu) – piirang kehtib ainult KredEx laenule!
13. Jae- ja hulgikaubandusettevõtete käibevahendite finantseerimiseks – piirang kehtib ainult KredEx laenule!

KredEx Covid-19 käenduse meetmete põhitingimused

Proportsionaalse 
käendus uutele laenudele

Eesmärgiks on võimaldada ettevõtetele uusi käibe- ja investeerimislaene, olemasolevatele laenudele 
tavapärasest pikemat maksepuhkust (vähemalt 6 kuud) ja lõpptähtaja pikendamist likviidsuse tagamiseks 
Covid-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks

2. KredEx käendussummade jääkide ja KredEx laenude põhiosa jääkide summa ühe ettevõtte ja temaga 
   seotud ettevõtete kohta ei saa olla suurem kui 5 MEUR
3. KredEx erakorraliste käendustega tagatavad laenud ja KredEx erakorralised laenud, mis on antud 
   kooskõlas Euroopa Komisjoni 19.03.2020 teatisega „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks 
   praeguse COVID-19 puhangu kontekstis“ on kokku piiratud summaga, mis ei ületa kahekordset ettevõtja 
   2019. a palgakulu koos sotsiaalmaksuga ettevõtja 2019. a majandusaasta aruande või EMTA andmetel. 
   KredEx igakordse otsuse alusel on lubatud erandkorras maksimaalseks kohustuse summaks kuni 25% 
   ettevõtja 2019. a käibest või väikese ja keskmise suurusega ettevõtja põhjendatud 18 kuu likviidsusvajadus 
   või suurettevõtja põhjendatud 12 kuu likviidsusvajadus, kui ettevõtja kahekordne 2019. a palgafond on väiksem
4. Käenduse summa väheneb proportsionaalselt laenu- või liisingusumma vähenemisega

Proportsionaalse käendus 
olemasolevatele laenudele

Fikseeritud käendus
olemasolevatele laenudele

1. Kuni 90% (ehitussektoris    
   tegutseva ettevõtte ning 
   jae- ja hulgikaubandu
   settevõtte kohustuse korral 
   kuni 60%) käendatavast 
   laenust ja liisingust

Sihtotstarve

1. Kuni 72 kuud
2. Käendust on võimalik ajutise riigiabi raamistiku raames väljastada ja muuta kuni 31.12.2020. Alates 01.01.2021 
   lähtutakse käenduse muutmisel kehtivatest riigiabi reeglitest

Käenduse 
kehtivus

1. Ei kohaldu, kui käenduse andmise otsustab/käenduslepingu koostab krediidiasutus
2. 0,4% käendussummalt, minimaalselt 30 eurot, kui käenduse andmise otsustab/ käenduslepingu koostab KredEx

Käenduse 
kehtivus

1 VKE on äriühing, kus on vähem kui 250 töötajat ja, mille aastakäive ei ületa 50 MEUR ja/või bilansimaht ei ületa 43 MEUR

Käenduse 
summa

1. Kuni 50% käendatavast 
   laenust ja liisingust

1. Kuni 35% käendatavast 
   laenust ja liisingust, kuid 
   mitte rohkem kui 
   ettevõttele muudatusega 
   kuni 31.12.2021 kätte 
   jäävate laenu või liisingu 
   põhiosa maksete summa

1. Laen, laenulimiit ja 
   arvelduskrediit
2. Liising
3. Käendatava kohustuse 
   intressimäär ei või olla 
   kõrgem kui 8% aastas ja 
   lepingutasu kõrgem kui 1% 
   käendatavast kohustusest
4. Käendus lühemale kui 
   3-kuulisele kohustusele on 
   lubatud üksnes KredEx 
   igakordse otsuse alusel
5. KredEx käendab uut laenu ja 
   liisingut. Kohustuste 
   refinantseerimine KredEx 
   käendusega ei ole üldjuhul 
   lubatud. Erandid on lubatud 
   üksnes KredEx igakordse 
   otsuse alusel

Käendatavad
kohustused

1. Laen, laenulimiit ja arvelduskrediit
2. Liising
3. Käendatava kohustuse intressimäär ei või olla kõrgem kui 8% 
   aastas ja lepingu muutmise tasu kõrgem kui 1% käendatava 
   kohustuse summast. Pank või liisinguandja ei või käendatavale 
   kohustusele kehtestada kõrgemat intressimäära, kui 150% 
   01.03.2020 kehtinud intressimäärast
4. Käendus lühemale kui 3-kuulisele kohustusele on lubatud üksnes 
   KredEx igakordse otsuse alusel
5. Käendatakse vaid neid olemasolevaid kohustusi, millele võimal
   datakse kokku vähemalt 6-kuulist maksepuhkust maksepuhkuse 
   andmisest alates, mis on antud panga või liisinguandja poolt 
   alates 01.03.2020 seoses COVID-19 puhanguga. Tagasimakse-
   graafikuta kohustuse tähtaja pikendamist loetakse maksepuhkuse 
   andmiseks
6. Käendataval kohustusel saab olla ainult üks kehtiv KredEx käendus

1. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtja (VKE1): 1% käenduse 
   jäägilt aastas
2. Suurettevõtja: 
   •   Kuni 36-kuulise käenduse korral 1% käenduse jäägilt aastas
   •   Üle 36-kuulise käenduse korral 2% käenduse jäägilt aastas

Käendustasu

1. Väikese ja keskmise suurusega 
   ettevõtja: 1,5% käenduse jäägilt 
   aastas
2. Suurettevõtja: kuni 36-kuulise 
   käenduse korral 1,5% käenduse 
   jäägilt aastas ning pikema kui 
   36-kuulise käenduse korral 3% 
   käenduse jäägilt aastas
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KredEx Covid-19 laenu meetme põhitingimused
NB! KredEx laenu ei ole võimalik taotleda enne, kui: 
1. KredEx käenduse meetmed on ammendunud; ja 
2. Taotleja on saanud krediidiasutusest negatiivse laenuotsuse või positiivse laenuotsuse ebamõistlikel tingimustel 

KredEx Covid-19 kriisimeetme taotlemise protsess
Kui ettevõtte finantsolukord (ja olemasolevad finantseerimislepingud) on kaardistatud, soovite KredEx meedet kasutada ning olete 
veendunud, et vastate KredEx Covid-19 kriisimeetme tingimustele, siis:
1. Koostage tegevusplaan ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks, sh järgneva kolme täisaasta finantsprognoosid. Dokumendist peaks ideaalis  
    selguma, et ettevõte vastab KredEx Covid-19 meetme tingimustele
2. Pöörduge krediidiasutusse ja taotlege vastavalt tegevusplaanile olemasoleva laenu maksegraafiku muutmist (näiteks maksepuhkust või 
    laenu tagasimakse tähtaja pikendamist) või uut laenu, järgides krediidiasutuse poolt antavaid juhiseid esitatavate andmete ja dokumentide 
    osas. Täiendavalt soovitame jälgida ka laenulepingu muudatuste ja uue laenu tingimuste vastavust KredEx Covid-19 käenduse meetme 
    tingimustele
3. Kui krediidiasutus peab võimalikuks teie ettevõtte olemasoleva laenu maksegraafikut muuta või pakkuda ettevõttele uut laenu tingimusel, 
    et KredEx laenu käendab, siis kaasab krediidiasutus KredExi ise protsessi
4. Kui eelnevate sammudega ei jõuta positiivse tulemuseni, on ettevõttel võimalik taotleda KredExist Covid-19 meetme alusel laenu. 
    Laenu taotlemiseks tuleks KredEx veebilehel täita taotluse vorm (kättesaadavad siit: https://www.kredex.ee/et/erakorraline-laen), millele 
    lisatakse järgmised andmed ja dokumendid:
    •   Tegevusplaan ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks, sh järgneva kolme täisaasta finantsprognoosid
    •   Viimase lõppenud majandusaasta (võimalusel auditeeritud) aruanne ja jooksva aasta vahearuanne, mis ei ole vanem kui 3 kuud
    •   Ettevõtte võtmeisikute (reeglina: juhatuse ja nõukogu liikmed, CFO ja kontrolliv omanik) elulookirjeldused
    •   Krediidiasutuse negatiivne laenuotsus või positiivne laenuotsus ebamõistlikel tingimustel
5. KredEx jätab endale õiguse küsida täiendavaid andmeid ja dokumente.

Tänaseks on KredEx avaldanud ka erakorralise käenduse tingimused majutus- ja toitlustussektorile, reisibüroodele ja reisikorraldajatele, 
erakorralise väikelaenu käenduse tingimused ja erakorralise laenu ning käenduse tingimused riiklikult olulistele projektidele. Tegeleme ka 
nimetatud KredEx kriisimeetmete detailide ja tingimuste läbitöötamisega. Täiendavat informatsiooni KredEx Covid-19 kriisimeetmete kohta 
leiate ka: https://www.kredex.ee/et/koroona.

1. Võimaldada ettevõtetele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste  
    raskuste ületamiseks
2. Olemasolevate laenude refinantseerimine ei ole üldjuhul lubatud. Lubatud on olemasolevate 
    kohustuste teenindamine, v.a laenud seotud osapooltelt

1. Laenu periood on 6 kuni 72 kalendrikuud
2. Laenu võib ajutise riigiabi raamistiku raames väljastada/muuta kuni 31.12.2020. Alates 01.01.2021 
    lähtutakse muutmisel kehtivatest riigiabi reeglitest

1. Kuni 5 MEUR
2. KredEx käendussummade jääkide ja KredEx laenude põhiosa jääkide summa ühe ettevõtte ja temaga 
    seotud ettevõtete kohta ei saa olla suurem kui 5 MEUR
3. KredEx erakorraliste käendustega tagatavad laenud ja KredEx erakorralised laenud, mis on antud 
    kooskõlas Euroopa Komisjoni 19.03.2020 teatisega „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks 
    praeguse COVID-19 puhangu kontekstis“ on kokku piiratud summaga, mis ei ületa kahekordset 
    ettevõtja 2019. a palgakulu koos sotsiaalmaksuga ettevõtja 2019. a majandusaasta aruande EMTA 
    andmetel. KredEx igakordse otsuse alusel on lubatud erandkorras maksimaalseks kohustuse 
    summaks kuni 25% ettevõtja 2019. a käibest või väikese ja keskmise suurusega ettevõtja põhjendatud 
    18 kuu likviidsusvajadus või suurettevõtja põhjendatud 12 kuu likviidsusvajadus, kui ettevõtja kahe-
    kordne 2019. a palgafond on sellest väiksem

Sihtotstarve

Laenu summa

Laenu periood

1. Intressimäär sõltub ettevõtte ja projekti riskitasemest ning laenu tagatistest
2. Vähemalt 50% ulatuses tagatud laenul alates 4% aastas
3. Ainult omanike käendusega tagatud laenu korral alates 6% aastas

Intressimäär

1. Laenu tagatise vajadus sõltub projekti riskitasemest
2. Muude tagatiste puudumisel omanike isiklik käendus vähemalt 50% laenusummast, kuid üldjuhul 
    mitte rohkem kui 50 000 eurot käendaja kohta

1. Kohustus esitada kvartaalseid tegevus- ja finantsaruandeid
2. Kohustus kooskõlastada lepingus fikseeritavat piirsummat ületavate lisakohustuste võtmine, 
    investeeringute tegemine ja vara võõrandamine

Tagatis

Vastavalt vajaduseleMaksepuhkus

Lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest peab vähemalt 1 kuu ette teatamaEnnetähtaegne lõpetamine

1% laenu summaltLepingu sõlmimise tasu

0,2% laenu jäägilt, minimaalselt 30 eurotLepingu muutmise tasu

Laenuotsus kehtib 30 kalendripäevaLaenuotsuse kehtivus

Muud kohustused
(mitteammendav)

Hetti Lump
Partner / Pangandus- ja finantsõiguse valdkonna juht
Tel: +372 525 0611
hetti.lump@kpmglaw.ee
kpmglaw.ee
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