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Finantskorrektsiooni otsuste tegemisest ja tagasinõutud toetuse tasumisest 2021 kehtestatud
piirangute tõttu
Korraldusasutuse seisukoht
Juhul kui 2021 Covid-kriisi tõttu kehtestatud piirangud mõjutavad oluliselt ettevõtte finantssuutlikkust
ehk on tekkinud tõsised makseraskused, siis võib rakendusüksus kaaluda finantskorrektsiooni otsuses
sisalduva tagasinõude täitmise peatamist1 , eesmärgiga aidata kaasa ettevõtte jätkusuutlikkusele.
Iga juhtumi puhul on oluline analüüsida ettevõtja finantsvõimekust ja hinnata, kas COVID põhjustas
ettevõtja tarneraskused, klientide puudumise jne. RÜ poolne kaalumine peab olema põhjalik vastavalt
HMS §-le 4 ja kajastuma ka tagasinõude täitmise peatamise otsuses, nii et see oleks otsuses jälgitav.
Leevendust küsiv ettevõtja peab peatamise vajadust põhjendama ning see peaks tulenema teatud
ajaperioodiks kehtestatud piirangute mõjust. Ehk siis iga toetuse saaja puhul tuleb peatamise vajadust
eraldi hinnata ja võtta seisukoht, kas peatamine on rakendusüksuse arvates põhjendatud või mitte. Kui
on näha, et toetuse saaja makseraskused ei ole ajutised, pole peatamine põhjendatud.
Juhul kui täitmise peatamine on põhjendatud, siis lähtuda järgnevast:


Toetuse saaja põhjendatud taotluse alusel võib rakendusüksus tagasinõude tagastamistähtaja
60 päeva peatada üldjuhul kuni 60 päevaks, mida võib vajadusel pikendada kuni 6 kuuks.
Rakendusüksus võtab peatamise otsuse tähtaja määratlemisel arvesse toetuse saaja üldist
finantssuutlikkust ning kestvatel projektidel lisaks ka võimekust projekt ellu viia ja eesmärgid
täita hinnates kas FKO peatamine on perspektiivikas ehk kas toetuse saaja makseraskused on
ajutised või mitte.



Täitmise peatumisel on toetuse saajal endiselt võimalik kehtiva korra alusel
finantskorrektsiooni otsust ennast vaidlustada ehk selle vaidlustamise aeg täitmise peatumise
tulemusel ei muutu. Täitmise peatamist on toetuse saajal võimalik taotleda ka vaide
esitamisega.



Toetuse saajal on võimalik teha rakendusüksusele ettepanek varem kokku lepitud tagasinõude
ajatamise maksegraafiku täitmine peatada. Ajatamisgraafiku peatamise ajal peatub ka
intressiarvestus. Rakendusüksus ei pea selleks eraldi korraldusasutuse nõusolekut küsima
tingimusel, kui peatamine ei ole pikem kui 6 kuud. Toetuse tagastamist maksegraafiku alusel
ei loeta võlgnevuseks, mis uues taotlusvoorus taotluse esitamist takistaks.
Kui toetuse saajal on keerulise finantsolukorra tõttu ka pärast tagasinõude täitmise peatamist
olulisi raskusi toetuse tagasi maksmisel, on võimalik tagasinõuet ajatada või ka juba ajatatud
tagasinõude maksegraafikut pikendada. Intressiarvestus jätkub pärast tagasinõude täitmise
peatamise lõppemist.

Leevenduste kasutamist rakendatakse kuni KA poolt uue suunise andmiseni.
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Vastavalt struktuuritoetuste seaduse § 1 lõikele 5 reguleerib FKO täitmise peatamist haldusmenetluse seadus
(HMS). Täitmise peatamine peab toimuma eraldi otsusega, mida on võimalik teha vaidemenetluse raames HMS
§ 82 p 6 alusel, aga ka HMS § 64 ja 65 tähenduses, arvestades, et haldusakti andja saab haldusakti kehtivuse
peatada, siis ta saab selle raames ka vaid täitmise peatada. Haldusakti tä itmise peatamine on toetuse saaja jaoks
soodsam olukord.

