Taotlusvoor avatakse 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud
lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ning kelle 2016.
aasta keskmine maksustatav tulu ühe leibkonnaliikme kohta on kuni 355 eurot.
Toetusskeemi sihtgrupiks on madala sissetulekuga leibkonnad, kellel puudub kas leibkonna vajadustele
vastav eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele (sealjuures puudub veeja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga eluaseme
optimaalset siseõhu temperatuuri).
Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8 000 eurot. Taotleja, kellele on varasemalt kodutoetust
eraldatud mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust taotleda kuni 5 000 eurot. Pered, kellele on varasemalt
kodutoetust eraldatud rohkem kui ühel korral, sellel aastal kodutoetust uuesti taotleda ei saa. Alates
käesolevast aastast ei ole võimalik toetust taotleda eluasemelaenu põhiosa tagasimaksmiseks.
Korduva toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt
tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne.

„Kodutoetus lasterikastele peredele“ taotlemise täpsemad tingimused on saadaval KredExi kodulehel.
Toetuskõlblikud tegevused:
 eluaseme püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, samuti eluaseme tehnosüsteemide või –
võrkude rajamine, muutmine või asendamine ehitusseadustiku tähenduses
 eluaseme renoveerimine
 projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa
taotlemise esitamisega seotud kulude katmine
 eluaseme soetamine leibkonnale
Nõuded taotlejale:
·

Taotleja on seaduslik(ud) vanem(ad), lapsendaja(d), kasuvanem(ad), eestkostja(d) või võõrasvanem(ad),
kelle leibkonda kuuluvad vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last. Leibkond peab moodustamise
ühise majapidamise ja elama või eluaseme soetamise korral asuma elama toetuse objektiks olevale
elamispinnale. Juhul, kui käesolevas punktis nimetatud taotlemiseks õigustatud isikud elavad koos, on nad
kohustatud esitama toetuse taotluse ühiselt. Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg
peab ületama käesolevates toetuse andmise tingimustes sätestatud ja toetuse rahuldamise otsuses
märgitud kohustuste täitmise tähtaega.

·

Taotleja on koos laste ja leibkonnaliikmetega registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse
eluruumi.

·

Eluaseme soetamise (juhul, kui taotlejal puudub isiklikus omandis olev elamispind), ehitise püstitamise või
elamiskõlbmatu elamispinna rekonstrueerimise korral on taotleja koos lastega registreeritud
rahvastikuregistris samale aadressile (elukohta, kus reaalselt elatakse).

 Taotleja või tema kuni 15-aastane laps on toetuse aluseks oleva eluruumi omanik (ehitusega






seonduva sihtotstarbe korral), kaasomanik või saab selle omanikuks või kaasomanikuks (soetamise
korral) enne toetuse väljamaksmist. Omandatav kaasomandiosa peab olema mõistlikus suuruses,
arvestades toetuse eesmärki. Kaasomandi puhul toetatakse eluasemetingimuste parandamisele
suunatud projektide kulusid vaid proportsionaalselt toetuse saajale või tema kuni 15-aastasele
lapsele kuuluva eluaseme kaasomandiosale.
Taotleja ja/või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei ole rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv
kinnisomand v.a kõrvuti või üksteise peal paiknevad korteriomandid või majaosad, mis on omavahel
ühendatud või juhul, kui toetust taotletakse nimetatud elamispindade ühendamiseks. Juhul, kui
taotleja omandis on kinnisasi, mis on omandatud pärandvara ühisuse teel, ei võeta seda käesoleva
punkti alusel omandite arvu määramisel arvesse.
Taotleja leibkonna viimase aasta keskmine maksustatav tulu leibkonna ühe liikme kohta ei ole
suurem kui 355 eurot kuus va eelnevalt eraldatud toetus. Arvesse läheb Maksu- ja Tolliameti
maksuandmete tõendil kajastatud tulu (mitte tuludeklaratsiooni andmetel!).
Ehitusega seonduvateks tegevusteks saab toetust taotleda vaid juhul, kui toetuse taotleja või tema
kuni 15-aastane laps on toetuse aluseks oleva eluaseme omanik. Kaasomandi puhul saab toetust
taotleda vaid proportsionaalselt taotlejale või tema kuni 15-aastasele lapsele kuuluva eluaseme
kaasomandiosale, sealjuures peab kaasomandisse kuuluva eluaseme puhul notariaalne kasutuskord

kaasomandi kasutamiseks.
 Taotlemise õiguse tekkimiseks ei tohi eluaseme omanikust taotlejal olla avalike andmebaaside
andmetel võlgnevusi suuremas summas kui 1 500 eurot. Samuti ei saa eluaseme omanikust
taotlejaks olla isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse
algatamiseks ja/või pankroti väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud täitemenetlus võlgade
katteks, samuti isik, kelle ehitusseadustiku mõistes ehitatavale või punktis 2.2.4 sätestatud
renoveeritavale eluasemele on kinnistusraamatus või ehitisregistris seatud piiranguid, s.h areste,
võõrandamise keelumärget jne. Eelnimetatud piiranguid ei kohaldata juhul, kui eluase on taotleja
kuni 15-aastase lapse omandis või soetatakse taotleja kuni 15-aastase lapse omandisse või toetuse
saamine tagab arestide, võõrandamise keelumärgete või muude piirangute kustutamise.
 Taotlejaks ei saa olla isik, kelle suhtes on algatatud või läbi viidud käesoleva meetme raames
eraldatud toetuse tagasinõude menetlus.
Nõutavad dokumendid:

 taotlus (vorm on kättesaadav alates 29.05.2017)
 taotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete taotluse esitamise eelneva kalendriaasta maksuandmete
tõend Maksu- ja Tolliameti ettenähtud vormil (www.emta.ee, sealt e-maksuamet- „Nõuded ja
kohustused“-„Tõendid“-„Alusta tõendi koostamist“-„Maksuandmete tõend“- valida tõendi
algusperiood-„Koosta tõend“-„Lisa digitempel“-„Saada e-kirjaga“)
 täiendavate leibkonna liikmete puhul tõend, mis kinnitab täiendava leibkonna liikme vastavust
juhendi punktis 1.2.5 toodud nõuetele
 raske või sügava puudega lapse puhul koopia arstliku ekspertiisi otsusest
 koopia lapsendaja, kasuvanema, eestkostja määramise otsusest
Vastavalt sihtotstarbele esitatakse lisaks järgmised dokumendid:
Ehitise püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, renoveerimine, tehnosüsteemide või - võrkude
rajamine, muutmine, asendamine:

 ehitustööde eelarve
 hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui tööde teostamiseks kasutatakse teiste isikute
teenuseid
 hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt, kui tööd tehakse ise
 fotod ehitustööde eelarves näidatud tegevuste/eluasemel olevate puuduste kohta ja mille jaoks
taotleja soovib toetust kasutada. NB! Üle 10 MB e-kirju palun saata mitme eraldi kirjana arvestusega,
et üks kiri oleks alla 10 MB.
Eluaseme soetamine:

 soovitava eluaseme kirjeldus, kuhu märgitakse kinnisasja tüüp, asukoht, suurus, seisukord,
sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus. Tegemist on esialgse
sooviavaldusega, mis annab KredExile aimu selle kohta, mida soovitakse osta (korter, maja jne).
Taotlejate isikut tõendavate dokumentide koopiaid, laste sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid
ei pea esitama v.a. juhul kui dokumentidele puudub ligipääs rahvastikuregistris ja seda küsib KredEx ise
taotleja käest.
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile läbi KredExi e-teenuste keskkonna või digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud kirjana
aadressil „Kodutoetus“, SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151. Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse
kompleksselt, kõik koos.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri poolt kinnitatud „Kodutoetus
lasterikastele peredele” meetme toetuse andmise tingimustega. Nii meetme tingimused kui taotlusvorm on
kättesaadavad KredExi kodulehel. Samuti on kodulehel ära toodud korduma kippuvate küsimuste rubriik.
Pärast taotlusvooru lõppemist ja laekunud taotluste menetlemist, küsib KredEx tingimustele vastavate
taotlust kohta, mis on esitatud üksikvanema poolt, taotleja elukohajärgselt kohalikult omavalitsuse üksuselt
hinnangu leibkonna liikmelisuse kohta.
Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel telefoninumbritel: 667 4109, 667 4110, 667 4120.
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