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KINNITAN, ET VASTAN LLS § 16 SÄTESTATUD TINGIMUSTELE: 
LLS § 16. Loometoetuse taotlemise tingimused 
(1) Vabakutselisel loovisikul, kes ei saa loometegevusest sissetulekut, on õigus saada loomeliidu kaudu vabakutselise 
loovisiku loometoetust. 
(2) Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele: 
   1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani; 
   2) ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes; 
   3) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses; 
   4) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni; 
   5) ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel; 
   6) ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest. 
NB! 
§ 233 COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud erisus loometoetuse 
maksmisel 2021. aastal 
(1) COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud olukorra tõttu ei kohaldata 2021. aasta 
18.aprillist kuni 31. detsembrini loovisiku suhtes käesoleva seaduse § 18 lõike 7 teises lauses sätestatud nõuet. 
 
(2) 2021. aasta 18. aprillist kuni 31. detsembrini on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta 
on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel kuni ühe käesoleva seaduse § 
18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suuruses või töövõimetoetust kuni ühe käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 
nimetatud loometoetuse suuruses või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni ühe 
käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suuruses. 
 
(3) 2021. aasta 18. aprillist kuni 31. detsembrini ei arvata sissetuleku hulka loovisikule laekuvat sissetulekut, mille 

suurus ei ületa ühte käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurust kuus ja tulumaksuseaduse § 19 

lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud tulumaksuga mittemaksustatavat tulu. 
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