Erakorralise proportsionaalse käenduse tingimused olemasolevatele laenudele
Kehtib alates 27.03.2020
Erakorralise proportsionaalse käenduse eesmärgiks on võimaldada olemasolevatele
laenudele tavapärasest pikemat maksepuhkust (vähemalt 6 kuud) ja lõpptähtaja pikendamist
likviidsuse tagamiseks COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.
Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.
Erakorralise proportsionaalse käenduse tingimustele vastava käenduse saamiseks esitab
pank või liisinguandja KredExi kodulehel asuva taotluse või annab käenduse KredExi poolt
pangale või liisinguandjale antud volituse alusel.
Pank ja liisinguandja tagavad, et KredExi nimel käenduse andmisel või käenduslepingu
muutmisel on taotleja vastavus alltoodud tingimustele dokumentaalselt tõendatav. Pank või
liisinguandja on kohustatud säilitama tingimuste täitmist tõendavad dokumendid.
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Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse ja nõutud aruanded on
esitatud
Ettevõtja on esitatud finantsprognooside kohaselt pikas perspektiivis
jätkusuutlik ning maksejõuline
Ettevõtja ei olnud raskustes olev ettevõte1 31.12.2019 seisuga
Ettevõtjal puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused riiklike maksude
osas ning krediidiasutustele, mis on tekkinud varem kui 01.01.2020
Ettevõtte suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust
Kuni 50% tagatavast laenust ja liisingust. Käenduse ulatus liisingust
tulenevale kohustusele arvutatakse käibemaksuta summast.
KredExi käendussummade jääkide ning KredExi poolt ettevõtjale antud
laenude põhiosa jääkide summa ühe ettevõtja ja temaga seotud ettevõtjate
kohta ei saa olla suurem kui 5 mln eurot.
KredExi erakorraliste käendustega tagatavad laenud ja KredEx erakorralised
laenud2, 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. aasta palgakulu koos sotsiaalmaksuga ettevõtte 2019. aasta
majandusaasta aruande või Maksu- ja Tolliameti andmetel. KredExi igakordse
otsuse alusel on lubatud erandkorras maksimaalseks kohustuse summaks
kuni 25% ettevõtja 2019. aasta käibest või väikese ja keskmise suurusega
ettevõtja3 põhjendatud 18 kuu likviidsusvajadus või suurettevõtja4 põhjendatud
12 kuu likviidsusvajadus, kui ettevõtja kahekordne 2019. aasta palgafond on
sellest väiksem.
Käendussumma väheneb proportsionaalselt laenu- või liisingusumma
vähenemisega
Käendatakse vaid neid olemasolevaid kohustusi, millele võimaldatakse kokku
vähemalt 6-kuulist maksepuhkust maksepuhkuse andmisest alates, mis on
antud panga või liisinguandja poolt alates 01.03.2020 seoses COVID-19
puhanguga. Tagasimaksegraafikuta kohustuse tähtaja pikendamist loetakse
maksepuhkuse andmiseks.
Laen, laenulimiit ja arvelduskrediit
Liising
Käendataval kohustusel saab olla ainult üks kehtiv KredExi käendus

Nagu on määratletud komisjoni 17. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 lõikes 18 (ELT L 187,
26.6.2014, lk 1)
2
Kui ettevõtja kasutab sarnaseid teenuseid Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt, kehtivad piirangud ühiselt.
3
Väikese ja keskmise suurusega on äriühing, kellel on vähem kui 250 töötajat ja, mille aastakäive ei ületa 50
mln eurot ja/või bilansimaht ei ületa 43 mln eurot vastavalt EÜ määruse 651/2014 Lisale 1.
4
Suurettevõte on äriühing, kes ei ole väikese ja keskmise suurusega ettevõte.
1
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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.
Käendus lühemale kui 3-kuulisele kohustusele on lubatud üksnes KredExi
igakordse otsuse alusel




Käenduse kehtivus on kuni 72 kuud
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 andmise
Käenduse andmise
otsustab/käenduslepingu koostab
otsustab/käenduslepingu koostab
pank
KredEx
 Lepingutasu ei ole
 0,4% käendussummalt, minimaalselt
30 eurot
 Lepingutasu ei ole
 0,2% käenduse jäägilt, minimaalselt
30 eurot
Väikese ja keskmise suurusega
ettevõtjale

Käendustasu
Suurettevõtjale
Lepingu
ennetähtaegs
e lõpetamise
tasu
Tasude
arvestamine



1% käenduse jäägilt aastas



Kuni 36-kuulise käenduse korral 1%
käenduse jäägilt aastas
Pikema kui 36-kuulise käenduse
korral 2% käenduse jäägilt aastas





Käenduse ennetähtaegse lõpetamise tasu ei ole



Arvelduskrediidi ja korduvkasutusega laenulimiidi puhul arvestatakse tasusid
limiidi käendusega tagatud osalt

Käendust ei anta järgnevate tegevuste ja ettevõtete rahastamiseks:
 Põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus;
 Finants- ja kindlustustegevusega tegelevad ettevõtted (EMTAK K-jagu);
 Tubaka (ning sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 Maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine;
 Sõiduautode soetamine;
 Tarbesõidukite ning liikurmasinate soetamine ei ole üldjuhul lubatud. Erandid lubatud
üksnes KredExi igakordse otsuse alusel;
 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,
välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt, ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest;
 Ekspordiga seotud tegevusele, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu
loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui
käenduse väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi5;
 Taotleja otseste või kaudsete omanike hulgas on madala maksumääraga piirkondades
registreeritud ettevõtjaid;
 Finantseerimise eesmärgiks on kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel;
 Valdkonnad, mis on seotud pornograafiaga, hasartmängudega, andmete ebaseadusliku
allalaadimisega ning ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele;
 Teadus- ja arendustegevus tervishoiu valdkonnas, mille eesmärk on teaduslikul või ravi
eesmärgil inimeste kloonimine või geneetiliselt muundatud organismide arendamine.
5

Vähese tähtsusega abi info ja Riigiabi register asuvad aadressil http://www.fin.ee/riigiabi

