Ettevõtjate sõnum
Vabariigi Valitsusele on:
Seoses kehtestatud eriolukorraga on väga suure surve all majutuse ja toitlustuse,
hulgi- ja jaekaubanduse ning teenindussektorid. Ettevõtjad on täna nõudluse
puudumisel teenuse pakkumise peatanud, töötajad on saadetud lühiajalisele
puhkusele. Ettevõtted peavad kompenseerima nii töötajate töötasu perioodil, millal
nad ei saa ettevõtte sulgemise tõttu tööülesandeid täita kui tasuma riiklike makse
ning rendi- ja kommunaalkulusid.

Riigilt oodatakse lahendust tööjõupuuduse olukorras, kus ei saa
kasutada abitööjõudu 3. riikidest ning suur hulk töötajatest on
haigestunud.
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Ettepanek: Maksude (tööjõumaksud, käibemaks,
erisoodustusmaks) oluline vähendamine või ajutine
peatamine antud kriisiolukorra normaliseerumiseni
107 ettevõtjat tõid välja ettepaneku maksude vähendamise, peatamise või maksuintresside
ajatamise osas vähemalt 6 kuu jooksul. Ettevõtjad soovivad tööjõumaksude ning käibemaksu
olulist vähendamist antud kriisiolukorras ja ka kriisist taastumise perioodil.
Tööjõumaksude osas sooviksid ettevõtted maksust vabastamist või intressita ajatamist kuni
majandusliku olukorra normaliseerumiseni vähemalt 6 kuu jooksul või 2020. aasta lõpuni.
Käibemaksu osas maksust vabastamist kuni majandusliku olukorra normaliseerumiseni
vähemalt 6 kuu jooksul või 2020. aasta lõpuni, et leevendada likviidsusprobleemi ning
vältida makseraskusi. Vabastada hotellid ja restoranid käibemaksust ja ära jätta toitlustuse
erisoodustusmaks kuni 2020 aasta lõpuni sisetarbimise soodustamiseks.

Riikliku eriolukorra kehtestamise tõttu ürituse ärajäämisega seotud otseste kulude ja saamata
jäänud tulu kompenseerimine ka teistel üritustel (mitte ainult kultuuri- ja spordiüritused)
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Meetmete väljatöötamisel peaks arvestama ka neid töö kaotanud töötajaid/ettevõtjaid, kes
tegutsevad täna käsunduslepingu alusel ning FIEdest ettevõtjad soovivad samuti arvestada
70% riigipoolset toetust töölt sundpuhkusele jäävatele inimestele töötasu kompenseerimiseks.

122 ettevõtjat tõid välja ettepaneku taotleda käibelaenu või rahalist toetust igakuiste
püsikulude tasumiseks kuni majandusliku olukorra normaliseerumiseni vähemalt 2-3 kuu
jooksul.

Ettepanekute jaotus valdkonniti:
58%

228 ettevõtjat tõid välja ettepaneku, et ootavad riigi abi töötajate palkade tasumiseks ning
konkreetseid samme peale esimese abipaketi lõppu ehk peale maid 2020.

Ettepanek: Käibelaenu või rahalise toetuse andmine
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Ettepanek: Riigipoolne toetus töölt sundpuhkusele
jäävatele inimestele töötasu kompenseerimiseks
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Maksude vähendamine või ajutine peatamine
Töötasude kompenseerimine
Käibelaen või rahaline toetus püsikulude katmiseks
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Ettepanek: Riigipoolne abi välisriik
idega suhtlemisel kaubavoogude liikumine
normaliseerimiseks (transiidikoridori kokkuleppimine
välisriikide valitsustega)
Töötleva tööstuse ettevõtjad tõid murekohtadena välja viivitusi (Läti ja Poola piir) kaubavoogude
liikumisel piiriüleselt (eksport/import), tagamaks tootmisega toorainega varustatus ja
valmistoodangu eksport.

Lisaks tegid ettevõtjad
järgmisi ettepanekuid:
ٚ Riigi osaluse ostmist ettevõttesse, peale kriisi
nt. kolme aasta möödudes saaks ettevõtja
osta riigilt osaluse tagasi
ٚ Taotleda
riigis
osalise
koormusega
töötamisel
sotsiaalmaksu
miinimumi
maksmise kohustuse kaotamist.
ٚ Liigitada ilu- ja isikuteenuste sektor enim
kannatanud sektorite alla
ٚ Anda selge sõnum riikliku toetusega
kultuuriettevõtetele, et eriolukorras tohib
määratud
toetusi
jätkuvalt
kasutada
palgamakseteks, üürimakseteks ja muudeks
sarnasteks kuludeks, mida ei saa ajutiselt
peatada.

Ettevõtjate poolt viidati
vajadusele rakendada
järgnevaid meetmeid,
mis on tänaseks juba ka
realiseerunud:
ٚ Esimese kolme haiguspäeva hüvitamine
riigi poolt
ٚ Riigi abi töötajate palkade tasumiseks ning
võimalust kasutada Töötukassa kogutud
reservi, millest korvataks töötajate töötasud
vähemalt 70% ulatuses 3-6 kuuks
ٚ Erakorralise
käibekapitali
laenu
või
investeerimislaenu
andmine
koroonapuhangust
tingitud
likviidsusprobleemide ületamiseks Kredexi
poolt

Antud vastused on kogutud vahemikus 18.-19. märts
2020. Tegu on vaheseisuga ja tehtud soovitused võivad
muutuda vastavalt riiklike abimeetmete avamisele või
üldisele olukorra muutusele.

