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Reklaamimaks  

 
1. Maksuobjekt ja maksumaksja  
1.1 Reklaamimaks on kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 
269) alusel Rõuge valla kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku 
tulu saamiseks maksumaksjale pandud ning käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja 
tähtaegadel vaieldamatult täitmisele kuuluv rahaline kohustis.  
1.2 Maksuobjektiks on reklaam, mis on paigaldatud Rõuge valla territooriumil füüsiliste ja 
juriidiliste isikute (edaspidi isik) poolt. Reklaam käesoleva määruse mõttes on igasugune 
juriidilise või füüsilise isiku ettevõtlust kajastav visuaalne  informatsioon reklaamiseaduse 
tähenduses. 
1.3 Reklaam võib olla statsionaarne (püsireklaam), teisaldatav või enesereklaam. 
1.3.1 Statsionaarne (püsireklaam) on reklaam, mis on paigaldatud vahetult hoonele või 
väljapoole hooneid statsionaarsele alusele. 
1.3.2 Teisaldatav on reklaam, mida on võimalik ümber paigutada. 
1.3.3 Enesereklaamina käsitatakse nii juriidilise kui füüsilise isiku ametliku nimetuse ja/või 
logoga, samuti ettevõtlusega seonduvat olulist infot kajastavaid silte neile kuuluval või 
renditaval tegevuskohaks oleval territooriumil või hoonel.(Muudetud 24.01.2001 määrusega nr 
1, jõustunud 01.02.2001). 
1.4 Reklaamiobjekt võib asetseda eraldi, olla paigaldatud hoonetele, teedele või nende kohale. 
1.5 Reklaamina käsitletakse Rõuge valla koduleheküljel teabe- ja reklaami avaldamist. 
1.6 Reklaamina käsitletakse Rõuge valla turismialastes infovoldikutes ja turismibrošüürides 
reklaami avaldamist. 
1.7 Reklaamina ei käsitleta Rõuge vallas asuvatele infopostidele ja –stendidele paigaldatavaid 
kuulutusi, mis sisaldavad ajutise iseloomuga informatsiooni ürituste toimumise aja ja koha kohta. 
1.8 Reklaamina ei käsitleta infoviitasid, mis näitavad suunda või sisaldavad ainult ettevõtte või 
asutuse asukohaga seotud teavet. 
1.9 Tubakatoodete reklaam on keelatud. 
1.10 Nõuded ja piirangud alkohoolsete jookide ja ravimite reklaamile sätestab reklaamiseadus. 
1.11 Reklaamiobjekti paigaldamise ja reklaami eksponeerimise eest kehtestatakse reklaamimaks. 
1.12 Reklaamimaksuga maksustatakse Rõuge valla haldusterritooriumil väljapoole hooneid 
paigaldatud reklaamid. 
1.13 Maksumaksja on isik, kes on punktis 1.2 nimetatud reklaami paigaldaja.  
 
2. Maksustamisele kuuluv reklaam  
2.1 Igasugune reklaam Rõuge valla territooriumil kuulub maksustamisele, välja arvatud:  
2.1.1 riigi- ja omavalitsusasutuste kuulutused;  
2.1.2 erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;  
2.1.3 teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;  
2.1.4 punktis 1.3.3 märgitud reklaam; 
2.1.5 ehitise sees paigaldatud reklaam;  
2.1.6 reklaam, mis on paigaldatud kinnisele territooriumile seal toimuva ürituse ajaks tingimusel, 
et reklaam ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnist territooriumi;  
2.1.7 ehituse ajaks paigaldatud teave planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahvi 59 punktis 2 
sätestatud informatsiooniga;  
 
 



3. Maksuperiood ja maksukohustuse tekkimise aeg  
3.1. Maksuperioodiks loetakse reklaami paigaldusloal märgitud ajavahemikku, mille jooksul on 
paigaldusloal näidatud kohas ja tingimustel reklaami paigaldamine lubatud. Reklaami 
paigaldusluba antakse välja vallavalitsuse kehtestatud korras.  
3.2. Maksukohustus tekib punktis 3.1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku 
alguskuupäevast. Minimaalne maksuperiood on üks nädal.  
 
4. Maksumäär  
4.1 Statsionaarse (püsi-) reklaami maksumäär sõltub reklaamipinna suurusest ja asukohast. 
4.2  Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamipinna 1 m2 maksumus ühes kuus. Reklaamipinna 
suurus määratakse 0,5 m2 täpsusega . 
4.3 Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest on üldjuhul 1,28 eurot kuus, välja arvatud punktis 4.4 
sätestatud juhtudel.  
4.4 Maksumäär on:  
4.4.1 Rõuge alevikus, Ööbikuorus 1,92 eurot 1 m2 reklaamipinna eest kuus;  
4.4.2 Rõuge alevikus teede kohale paigutatud reklaam 1,92 eurot 1 m2 reklaamipinna eest kuus;  
4.4.3 Rõuge valla koduleheküljel teabe ja reklaami avaldamine 19,17  eurot aastas. 
4.4.4 Rõuge valla turismialastes infovoldikutes  ja turismibrošüürides teabe ja reklaami 
avaldamine 12,78 eurot aastas. 
4.4.5 Teisaldatava reklaami maksumäär kuus on 1,92 eurot 1 m² reklaamipinna eest kuus. 
 
5. Maksu tasumise kord  
5.1 Reklaamimaksu maksuhalduriks on Rõuge Vallavalitsus. 
5.2 Juhul kui paigaldusluba väljastatakse pikemaks perioodiks kui kolm kuud, jaotatakse 
maksuperiood kvartaliteks. Iga järgneva kvartali eest tasutakse tasumisele kuuluv maks kvartalile 
järgneva esimese kuu 10. kuupäevaks Rõuge valla eelarvesse.  
5.3 Kui reklaami paigaldusaeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud, tuleb reklaami 
mahavõtmisest vallavalitsusele teatada kirjalikult kaks tööpäeva ette. Enammakstud 
maksusumma tagastatakse paigaldajale. Enammakstud maksusumma tagastamiseks esitab 
paigaldaja kirjaliku taotluse. Maksusumma tagastatakse 10 päeva jooksul arvates taotluse 
esitamisest.  
 
6. Maksuobjekti omaniku kohustused 
6.1 Reklaam tuleb paigaldada paigaldusloas näidatud kohas ja viisil.  
6.2 Maksuobjekti omanik kohutub tagama reklaami säilimise kooskõlastatud kujul ning 
reklaamipinna kulumise või rikkumise korral selle taastma. 
6.3 Reklaam tuleb maha võtta õigeaegselt.  
 
7. Maksusoodustused  
Maksusoodustuse andmise ja selle suuruse igal konkreetsel juhul otsustab vallavalitsus, 
kusjuures soodustuse suurus ei tohi ületada 50% tasumisele kuuluvast maksusummast.  
 
8. Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest  
8.1 Reklaamimaksu arvestust ja kogumist korraldab vallavalitsus.  
8.2 Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest tuleneb haldusõiguserikkumise seadustikust ja 
maksukorralduse seadusest.  
 
 
 
 
 
 
 


