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Üldine toetusprogramm kuni 1 miljard eurot
Krediidigarantiid ja ALTUMi laenud, kui ettevõte ei olnud enne COVID-19 ilmnemist finantsraskustes. Garantii kuni 50%, maksimaalselt 5 miljonit eurot emitendi kohta, kestus kuni 10
aastat. Uued käibekapitalilaenud – kuni 1 miljon eurot emitendi kohta, kestus kuni 3 aastat, ajapikendus kuni 1 aasta. Programm on alles väljatöötamisel, kogusumma määratakse
kindlaks ja kinnitatakse Euroopa Komisjonis.
Maksude tasumise leevendus valitud sektorites (täpsustamisel) kuni 3 aastaks, kui maksete tasumata jätmine on tingitud COVID-19 mõjust.
Valitsuse rahastatud haigushüvitis esimese 10 päeva jooksul (praegu maksavad tööandjad), kui töötaja on nakatunud COVID-19 viirusega või viibib karantiinis.
Ajutiselt tegevuse peatavate ettevõtete töötajatele makstavad palgad sektorites (täpsustamisel), mida COVID-19 kõige rohkem mõjutab (75% eelmisest palgast ja kuni 700 eurot pärast
maksude mahaarvamist kuus). Nendelt palkadelt makstavad maksud tasub ettevõte pärast tegevuse taastamist.
Toetusprogramm 5 miljardit eurot
Töökohtade ja sissetulekute kaitseks 500 miljonit eurot – seisakutoetus koos töötajahüvitisega, 257 eurot kuus 3 kuu jooksul füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes ei saa karantiini tõttu
oma tegevust ellu viia, võimaldada Ignitis UAB-le elektri ja maagaasi eest maksete edasilükkamist või arveldamist, soovitada omavalitsustel kommunaalmaksete ja soojusenergia eest
tasumist edasi lükata. Toetus töötavatele inimestele, kelle töö on COVID-19 tõttu seiskunud – 42 miljonit eurot.
Ettevõtte likviidsuse säilitamine – 500 miljonit eurot: 1) maksud – edasilükatud või edasilükatud maksed ilma intressita; sissenõudmistoimingute peatamine mõistlike kriteeriumide
alusel; 2) suurendada põllumajanduslike laenude tagatisfondi ja INVEGA garantiilimiiti 500 miljoni dollari võrra; 3) võimaldada ettevõttel Ignitis UAB tarbitud elektri ja maagaasi eest
makseid edasi lükata või arveldada; 4) soovitada omavalitsustel vabastada ettevõtted kommertskinnisvara ja maamaksudest ning soovitada omavalitsustel lubada kommunaalmakseid ja
soojuse eest tasumist edasi lükata või muul moel korraldada.
Majandus- ja finantsinstrumendid – 1 miljard eurot. Kiirendada investeerimisprogramme maksete kiirendamise ja rahastamise intensiivsuse suurendamise kaudu. Jaotada ELi
investeerimisfondidest saadavad vahendid ümber tervishoiule, tööhõivele ja ettevõtlusele, kiirendada avaliku sektori eelarvete kasutamist jooksvateks kuludeks, kasutada kõiki
kliimamuutuste, teehoolduse ja arenguprogrammide vahendeid ning kiirendada kortermajade renoveerimist.
Riigigarantiide krediidilimiit kuni 50–100% makstud intressikompensatsioonidele (Invega/Garfondas) ja muud toetusmehhanismid.
Pankade kapitali- ja likviidsuskatte nõuete leevendamine, et laiendada pankade võimet anda kuni 2 miljardi euro ulatuses uusi laene.
Muuta hüpoteeklaenu puudutavaid seadusi, et koroonaviiruse tõttu töö kaotanud hüpoteeklaenude klientidele saaks anda 6-kuulist ajapikendust.
Tervisesektorile 500 miljardit eurot – isikukaitsevahendite, reagentide, meditsiini- ja muude vahendite ostmiseks. Täiendavad tervishoiuressursid, sealhulgas töötajate palk.
Rahaline toetuspakett – 1,5–2 miljardit eurot
Peatada märtsis ja aprillis maksete edasilükkamise tõttu tekkinud intressid.
Ajutised maksekärped. Tarbimismaksude (kütus, elekter, gaas) vähendamine, kokku 140–150 miljonit aastas.
Suurendada Kredexi kapitaliseerimist (sarnane ALTUMiga?). Garantiid kuni 1 miljardi euro ulatuses ja Kredexi otselaenud kuni 500 miljonit eurot.
Toetus põllumajandustootjatele Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu – 100 miljonit eurot vaba tagasimaksega laene ja 50 miljoni euro ulatuses garantiisid.
Vähendatud nõuded töötushüvitistele. Füüsilisest isikust ettevõtjatele sotsiaalmaksu ettemakse tühistamine. Töötukassa palgatoetus.

