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Haldusleping müügimaksu ja
reklaamimaksu kogumise volitamiseks

Vastu võetud 13.06.2013 nr 86

Kohalike maksude seaduse § 3 lõike 6,maksukorralduse seaduse § 5 lõike 5 ja kohaliku omavalitsusekorralduse
seaduse § 65 lõike 1 alusel ning kooskõlas haldusmenetluseseaduse § 96 lõikega 2, §‑ga 97, § 99 lõigetega 2ja 3
ja § 101 lõikega 4

Maksu- ja Tolliamet(edaspidiMTA), keda esindab põhimääruse alusel peadirektor Marek Helm

ja

Tallinna linn(edaspidi linn),keda esindab Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 otsuse nr 86 alusel
TallinnaLinnavolikogu esimees Toomas Vitsut,

keda edaspidi nimetatakse ka eraldipoolvõi koos poolteks, on sõlminud halduslepingu (edaspidi
leping)alljärgnevas.

1. LEPINGU EESMÄRK

Lepingu eesmärk on volitada MTA‑d koguma (shadministreerima) Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud
müügimaksu jareklaamimaksu (edaspidi koos nimetatud kohalikud maksud) ning kokkuleppida kohalike
maksude kogumise ja haldusülesande täitmise eest tasumisetingimustes.

2. HALDUSÜLESANNE

2.1 Linn volitab MTA‑dkoguma kohalikke makse, andes talle osaliselt üle kohalike maksude
maksuhalduriülesanded.

2.2 Kohalike maksudekogumisel lähtuvad pooled maksukorralduse seadusest, kohalike maksude seadusestning
nende alusel antud määrustest ja poolte sisemistest töökorralduslikestdokumentidest.

2.3MTA ülesanneon kogudakohalikke makse ning täita MTA ja linna vahel kokku lepitudmaksuhalduri
järgmisi kohustusi kohalike maksude kogumisel:

2.3.1 võtta vastumaksudeklaratsioone elektrooniliselt e‑maksuameti kaudu ja paberkandjalning sisestada
paberkandjal saabunud maksudeklaratsioonid MTA infosüsteemi ningkanda asjassepuutuvad andmed
arvestusse;

2.3.2 teostada esitatuddeklaratsioonide vormilist ja loogilisuse (arvutuskäikude õigsuse) kontrolli;

2.3.3 nõustadamaksudeklaratsioonide esitajaid kohalike maksude deklareerimise ja kohalikemaksude tasumisega
seotud tehnilistes, st e‑maksuameti keskkonnaga seotudküsimustes;

2.3.4 arhiveeridaesitatud deklaratsioonid ning säilitada neid seaduses ettenähtud tähtajajooksul;

2.3.5 kanda vastavaltmaksukohustuste tekkimise järjekorrale (maksukorralduse seaduse § 105)tasutud või
tasaarvestatud kohalike maksude maksusummad ja intressisummad linnaarveldusarvele üks kord nädalas.
Ülekandmisele ei kuulu MTA poolt määratudsunniraha;

2.3.6 teavitadamaksukohustuslast vormi- ja arvutusvigadega maksudeklaratsioonidest, nõudanende parandamist
ja rakendada vastavaid sunnimeetmeid;

2.3.7 nõuda sissekohalike maksude võlad ja osaleda selle ülesandega seotud kohtumenetlustes;

2.3.8 nõudamaksukohustuslaselt müügimaksu esitamata deklaratsioonide esitamist;
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2.3.9 teavitada kohalikemaksude küsimustes maksukohustuslasi vastavalt linna edastatud sõnumile
jasihtrühmale;

2.3.10 esitada või tehalinnale kättesaadavaks üks kord kuus kohalike maksude deklaratsioonide andmed,sh
punktides 2.3.7–2.3.9 nimetatud toimingutega seotud andmed, kohalike maksudevõlglaste aruanne isikute kaupa
ning isikute loetelu, kes on esitanuddeklaratsiooni hilinemisega või esitanud vigaste andmetega deklaratsiooni;

2.3.11 edastada vähemaltüks kord kuus linnale kohalike maksude deklareerimise, laekumise ningülekandmise
kohta teavet;

2.3.12 andamaksukohustuslasele maksukorralduse seaduses nimetatud teavet ningmaksukohustuslasele, samuti
muule huvitatud isikule või asutusele tõendmaksuvõlgade puudumise kohta;

2.3.13 avaldada andmeidmaksukohustuslase maksuvõlgade suuruse, ajatatud maksuvõla suuruse ja
maksuvõlaajatamiseks esitatud tagatise kohta ning maksuvõla tasumise ajakava kestus;

2.3.14 lahendada MTAotsuste, tegevuse ja tegevusetuse peale esitatud vaideid või osaledakohtumenetluses;

2.3.15 vahetada linnagahaldusülesande täitmisega seonduvat informatsiooni maksukorralduse
seadusessätestatud piirides vastavalt vajadusele;

2.3.16 jagada MTAteenindusbüroos kohalike maksude deklaratsiooni blankette ja linna poolttrükitud
reklaamimaksu infomaterjale;

2.3.17 avaldada MTAveebilehel www.emta.ee teavet Tallinna kohalike maksudearvestamise ja tasumise korra
kohta.

2.4Linnaülesanded kohalike maksude kogumisel on järgmised:

2.4.1 nõustadamaksukohustuslasi kohalike maksude alal;

2.4.2 teavitadamaksukohustuslasi maksuobjektidest, mida ei ole esitatud maksudeklaratsioonisja nõuda puuduste
kõrvaldamist maksudeklaratsioonis;

2.4.3 nõudamaksukohustuslastelt reklaamimaksu esitamata maksudeklaratsioone;

2.4.4 tellidareklaamimaksu maksudeklaratsioonide trükkimine;

2.4.5 koostada vastavaltvajadusele kohalike maksude info- ja juhendmaterjalid ning tellida nendetrükkimine ja
avaldada info- ja juhendmaterjalid oma veebilehel;

2.4.6 korraldadavastavalt vajadusele kohalike maksude infopäevi ja koolitusi;

2.4.7 kontrollidadeklareeritud andmete õigsust ning määrata tasumisele kuuluv maksusumma,
kuimaksukohustuslane on esitanud deklaratsioonis valeandmeid või ei ole esitanuddeklaratsiooni;

2.4.8 rakendada omapädevuse piires maksukorralduse seaduse alusel kohalike maksude osassunnimeetmeid ja
kohaldada maksuõigusrikkumiste eest karistusi;

2.4.9 pidada arvestustja nõuda sisse võlad linna määratud kohalike maksude kõrvalkohustuste (shsunnirahad) ja
trahvide osas;

2.4.10 lahendada linnaotsuste, tegevuse ja tegevusetuse peale esitatud vaideid.

2.5 Linn ja MTA teevadkoostööd eesmärgiga parandada maksukohustuslaste maksukäitumist ja tõsta
üldistmaksukuulekust.

2.6 Linn ja MTA lepivadkokku, et linna nimel täidab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusiTallinna
Ettevõtlusamet, v.a kui linna poolt ei ole määratud teisiti.

3.POOLTEÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1MTAkohustub:

3.1.1 täitma punktis 2.3nimetatud haldusülesannet vastavalt seadustele ja lepingule;

3.1.2 teavitama linnaviivitamata kõikidest asjaoludest, mis võivad takistada lepinguliste kohustustetäitmist;

3.1.3 täitmaandmekaitset ja infoturvet puudutavaid õigusakte;

3.1.4 esitama linnanõudmisel aruandeid haldusülesande täitmise ja kuluarvestuse kohta;
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3.1.5 võimaldama linnalejuurdepääsu infosüsteemidele ja andmekogudele ulatuses, mis on vajalik
linnaülesannete täitmiseks;

3.1.6 maksma linnale 15%linna poolt punkti 4.1.2 alusel tasutud infosüsteemi arendustööde kuludestiga
kord, kui lepingu raames väljatöötatud tarkvara kasutatakse teiselekohaliku omavalitsuse üksusele kohaliku
maksu kogumise teenuse osutamiseks.Tasu makstakse 28 kalendripäeva jooksul alates teenuse osutamisest
võikasutusse andmisest. Piirang kehtib kuni 31.12.2016;

3.1.7 maksma linnale 50%linna poolt punkti 4.1.2 alusel tasutud kuludest, mis on seotud muudatustetegemisega
olemasolevates rakendustes iga kord, kui nimetatud rakendusedantakse kasutusele või osutatakse nende
vahendusel teenust teisele isikule.Tasu makstakse 28 kalendripäeva jooksul alates teenuse osutamisest
võikasutusse andmisest. Piirang kehtib kuni 31.12.2016.

3.2MTA-l onõigus:

3.2.1 saada linnaltteavet, mis on vajalik lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;

3.2.2 olla kaasatudläbirääkimistesse ning esitada oma selgitused ja põhjendused, kui linn kavatsebmuuta
õigusakte, mis võivad lepingu täitmist mõjutada;

3.2.3 tellida kohalikemaksude kogumiseks vajaliku infosüsteemi arendustöid, milleks ta on eelnevaltsaanud
kooskõlastuse linnalt.

3.3Linnkohustub:

3.3.1 maksma MTA‑lehaldusülesande täitmise eest tasu vastavalt lepingu punktile 4;

3.3.2 andma MTA‑letema kohustuste täitmiseks vajalikku informatsiooni;

3.3.3 teavitama MTA‑dviivitamatult kõikidest asjaoludest, mis võivad takistada lepingulistekohustuste täitmist;

3.3.4 teavitama MTA‑dkohalike maksude kogumise aluseks olevate linna õigusaktide muutmisekavatsusest.

3.4Linnal onõigus:

3.4.1 saada teavethaldusülesande täitmise kohta;

3.4.2 kontrollidahaldusülesande täitmise eest arvel esitatud kululiikide ja mahu vastavust tegelikkusele.

4.LEPINGUTÄITMISE RAHASTAMISE ALUSED

4.1 Müügimaksu kogumiseettevalmistamisega seotud kulud on kantud vastavalt linna ning MTA vahel
26. mail2010 sõlmitud halduslepingule. Reklaamimaksu  kogumise ettevalmistamisegaseotud kulud,
mis on tekkinud enne halduslepingu sõlmimist, vastavalt linna jaMTA vahel 6. novembril 2012 sõlmitud
koostöömemorandumile, on järgmised:

4.1.1 reklaamimaksu ettevalmistustöödelosalemine, millega seotud personalikulu (töötasu ning kaasnevad
maksud jamaksed) ja MTA büroohoone(te) majanduskulu (proportsionaalne osa ametnikutöökoha maksumusest)
vastavalt kasutatud tööajale on järgmine:

4.1.1.1 Rahandusministeeriumiinfotehnoloogiakeskuse (edaspidi RMIT) töötaja personalikulu
1200 eurot,majanduskulu 109,70 eurot;

4.1.1.2 MTA tuludeosakonna ametniku personalikulu 900 eurot, majanduskulu 109,70 eurot;

4.1.1.3 MTAteenindusosakonna arendustiimi ametniku personalikulu 171,20 eurot,majanduskulu 109,70 eurot;

4.1.1.4 MTA juriidiliseosakonna töötaja personalikulu 254 eurot, majanduskulu 109,70 eurot.

4.1.2 väljakuulutamisegaläbirääkimistega riigihanke „Kohalike maksude infosüsteemi arendamine”
edukakstunnistatud pakkumuse ning hankelepingu alusel infosüsteemi arendustööde kulu.

4.2 Linn maksab punktis 4.1.1nimetatud kulude eest MTA‑le kogusummas 2964 eurot 28 kalendripäevajooksul
pärast arve saamist ning punktis 4.1.2 nimetatud infosüsteemidearendamise kulu vastavalt hankelepingus
sätestatud tingimustele.
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4.3 Haldusülesandetäitmisega seotud kulud, mis tekivad pärast halduslepingu sõlmimist,arvutatakse kord
kvartalis lepingu lisas 1 toodud kululiikide jaühikuhindade alusel. Ühes kvartalis tekkiv ja makstav maksimaalne
kulu on kuni28 500 eurot.

4.4 Lepingu lisas 1toodud ühikuhinnad on fikseeritud kolmeks aastaks alates lepingu sõlmimisest.Hinna
muutmiseks pärast nimetatud tähtaega esitab hinna muutmist sooviv lepingupool teisele poolele ettepaneku
läbirääkimiste alustamiseks. Kui hinna muutmiseettepanekut ei esitata, pikeneb punktis 4.3 toodud hind
määramata ajaks,kuid mõlemal poolel on õigus igal ajal vastavalt vajadusele esitada teiselepoolele ettepanek
hinna muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks.

4.5 Linn maksabRahandusministeeriumi Infotehnoloogia keskusele (edaspidi RMIT) MTAinfosüsteemi
täiendamise kulud, mis on vajalikud Tallinna reklaamimaksu kogumiseks (näiteks, kui muutub deklaratsiooni
vorm) vastavalt infosüsteemiarendaja poolt esitatud arvele, kui arenduse tellimiseks ja tasumiseks onTallinna
Ettevõtlusamet andnud eelnevalt nõusoleku vastavalt lepingu punktile 3.2.3.

4.6 RMIT edastab linnalearve jooksva kuu 20. kuupäevaks koos spetsifikatsiooniga, milles on väljatoodud kulu
vastavalt lepingu lisas 1 toodud liigendusele jaühikuhindadele. Pretensioonide korral esitab linn arve ja/või
spetsifikatsiooniosas kirjalikud pretensioonid viie tööpäeva jooksul alates arve kättesaamisest.

4.7 Linn tasub arve 28 kalendripäevajooksul pärast spetsifikatsiooni kinnitamist.

5.KONFIDENTSIAALSUS

5.1 Pooled ei avaldalepingu täitmise käigus teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsioonikolmandatele
isikutele ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta, välja arvatudjuhul, kui teabe avaldamise kohustus tuleneb
seadusest.

5.2 Konfidentsiaalneinformatsioon tähendab käesoleva lepingu mõistes igasugust teisele pooleleavaldatud või
teatavaks tehtud informatsiooni, olenemata selle vormist,tingimusel, et:

5.2.1 sellineinformatsioon on avaldamise hetkel tähistatud kui „konfidentsiaalne”;

5.2.2 informatsiooniolemusest võib mõistlikult eeldada, et see on konfidentsiaalne.

5.3 Konfidentsiaalseksteabeks loetakse ka:

5.3.1 andmed poolte japoolte klientide, samuti teiste isikute majandusliku olukorra, sisemisetöökorralduse ja
muu teenistusse puutuva kohta;

5.3.2 MTA poolthallatavas süsteemis töödeldavad andmed ulatuses, mis on vastavalt seadustelepiiratud
juurdepääsuga;

5.3.3 informatsioonpoolte varade ja poolte poolt töödeldavate andmete puutumatuse ja kaitstuseeesmärgil
kasutatavate turvasüsteemide kohta.

5.4 Pooled täidavadandmekaitsealaseid ja infoturvet puudutavaid õigusakte ja muid eeskirju, etvältida
kolmandate isikute juurdepääs konfidentsiaalsele infole ja lepingutäitmise käigus teatavaks saanud andmetele.

5.5 Pooled edastavadkonfidentsiaalset informatsiooni ainult lepingu täitmisega otseselt seotudtöötajatele.

5.6 Konfidentsiaalsusnõuekehtib nii lepingu täitmise ajal kui ka tähtajatuna pärast seda.

6.JÄRELEVALVENING LEPINGU TÄITMISE TAGAMINE

6.1 Pooled on kohustatudtegema koostööd lepingus nimetatud õiguste ja kohustuste täitmiseks.

6.2 Järelevalvet lepingutäitmise üle teeb Tallinna Ettevõtlusamet.

6.3 TallinnaEttevõtlusametil on õigus juhtida MTA tähelepanu haldusülesande täitmiselesinevatele puudustele
ning nõuda puuduste kõrvaldamist.

6.4 Pooled vastutavadlepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise korralEesti
Vabariigi õigusaktides ning lepingus ettenähtud korras.

6.5 Lepingu rikkumine onvabandatav vääramatu jõu esinemisel, s.o asjaolu, mida lepinguosaline ei
saanudmõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt loota, et talepingu sõlmimise ajal oleks
arvestanud selle asjaoluga või vältinud sedaasjaolu või ületanud selle asjaolu või selle tagajärje. Vääramatu
jõunakäsitatakse loodusõnnetust, tulekahju, ülestõusu, streiki või sõdalepingupoolte asukoha piirkonnas või
lepingu täitmise piirkonnas, mis muudavadlepingu täitmise võimatuks. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete
kohustustetäitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellestteist poolt esimesel
võimalusel teavitama.
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7.LEPINGUMUUTMINE JA LÕPETAMINE

7.1 Lepingut võib muutavõi lõpetada:

7.1.1 pooltekokkuleppel;

7.1.2 kui tulenevaltmuutunud õiguslikust või faktilisest olukorrast ei ole poolel objektiivseltvõimalik lepinguga
võetud kohustusi täita;

7.1.3 vääramatu jõukorral.

7.2 Pool, kes sooviblepingut muuta või selle lõpetada punktis 7.1 nimetatud alusel, esitabsellekohase ettepaneku
teisele poolele kirjalikult. Teine pool on kohustatudettepanekule kirjalikult vastama 30 päeva jooksul.
Ettepanekust keeldumisekorral tuleb seda kirjalikult põhjendada. Lepingu muutmise või lõpetamisekokkulepe
vormistatakse kirjalikult ning selle allkirjastavad mõlemad pooled.

7.3 Linnal on õigusleping põhjendamata üles öelda, teatades sellest MTA‑le vähemalt kakskuud ette. Sellisel
juhul hüvitab linn MTA‑le lepingu lõpetamise hetkekskõik lepingu täitmiseks tehtud kulutused.

7.4 Leping lõpeb, kuiselle sõlmimise aluseks olev õigusnorm tunnistatakse kehtetuks ning linnal eiole õigust
haldusülesannet MTA‑le üle anda. Kui lepingu sõlmimise aluseksolev õigusnorm tunnistatakse kehtetuks,
kuid linnal säilib õigus andahaldusülesande täitmine MTA‑le, siis jätkavad pooled haldusülesandetäitmise
järjepidevuse säilitamise eesmärgil lepingust tulenevate ülesannetetäitmist ning viivad lepingu muutunud
õigusega kooskõlla.

7.5 Lepingu lõpetamiselannab MTA linnale üle kogu dokumentatsiooni, mis on vajalik haldusülesandetäitmise
järjepidevuse tagamiseks.

8.TEADETEEDASTAMINE

8.1 Pooled määravad omaesindaja ning teatavad teineteisele esindaja kontaktandmed.

8.2 Pooled edastavadlepingu täitmist mõjutada võivad teated kirjalikult ja allkirjastatult.

8.3 Pooled vahetavadkirjalikke teateid kokkulepitud kontaktaadressidel. Kontaktisikute jaaadresside vahetusest
teavitavad pooled teineteist viivitamatult. Üksneskontaktisikute vahetamise kohta ei ole vaja vormistada lepingu
muudatust.

8.4 Teated, mis oninformatiivse sisuga ja millel ei ole õiguslikku tähendust, võib edastadapunktis 8.2 märgitust
erinevas vormis.

9.LEPINGUSTTULENEVATE VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD JA LEPINGU
VAIDLUSTAMINE

9.1 Pooled püüavadlepingust tulenevad vaidlused lahendada vastastikusel mõistmisel põhinevate jaavalikke
huve arvestavate läbirääkimiste teel.

9.2 Kui kokkulepet eisaavutata, lahendatakse vaidlused asjast huvitatud poole algatusel TallinnaHalduskohtus
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

10.LEPINGUJÕUSTUMINE, RAKENDAMINE NING TÄHTAEG

10.1 Leping loetaksesõlmituks lepingu mõlemapoolse allkirjastamise hetkest.

10.2 Leping jõustubkolmandal päeval pärast lepingu avaldamist Riigi Teatajas. TallinnaLinnavolikogu Kantselei
saadab allkirjastatud halduslepingu Riigi Teatajasavaldamiseks.

10.3 Lepingu sõlmimisegalõpetavad pooled 26. mail 2010 sõlmitud halduslepingu müügimaksu
kogumisevolitamiseks ning jätkavad müügimaksu kogumist ja haldusülesande täitmistkäesoleva lepingu alusel
alates selle jõustumisest. 26. mail 2010 sõlmitudhalduslepingu punktis 3.1.6 sätestatud kohustus kehtib kuni
tähtajamöödumiseni (31.12.2013).

10.4 Lepingus sätestatudreklaamimaksu kogumisega ja haldusülesande täitmisega seonduvaid õiguseid
jakohustusi (välja arvatud punktis 4 sätestatud õiguseid ja kohustusi)täidavad pooled alates hetkest, mil jõustub
maksumääruse muudatus, millekohaselt on maksuhaldur samuti MTA.

10.5 Leping on sõlmitudtähtajatult.
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11.LEPINGUPOOLTEREKVISIIDID JA ALLKIRJAD

11.1 Tallinna linn:Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, kontaktisik Riina Koit, telefon 6404433, e-post
riina.koit@tallinnlv.ee.

11.2 Maksu- jaTolliamet: Narva mnt 9j, 15176 Tallinn, kontaktisik Tiia Epro, telefon 676 2118e-post
tiia.epro@emta.ee

  
  
  
  

Maksu- jaTolliamet Tallinna linn
  
  
  

_____________________________ _____________________________
Marek Helm Toomas Vitsut

Maksu- jaTolliameti peadirektor TallinnaLinnavolikogu esimees

 

 Halduslepingmüügimaksu ja
reklaamimaksu
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