
1. MAKSUMAKSJA ANDMED

TORI VALLAVALITSUS

Pärnu mnt 12

86705 Sindi linn, Tori vald

deklaratsioon registreeritud:

REKLAAMIMAKSU DEKLARATSIOON

1.1 Täidetakse, kui maksumaksja on eraisik
maksja nimi: isikukood:

telefon:

deklaratsiooni number:

maksja aadress:

e-posti aadress:

maksja nimi: registrikood:

telefon:

maksja aadress:

e-posti aadress:

1.2 Täidetakse, kui maksumaksja on juriidiline isik

esindaja nimi: esindaja amet:

esindaja telefon:esindaja e-posti aadress:

1.3 Täidetakse, kui maksumaksjat esindab volitatud isik
volitatud isiku nimi: volitus kehtib kuni:

telefon:

volitatud isiku aadress:

e-posti aadress:

2. MAKSUOBJEKT

© Tori vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond 2019 1

1. Maksuperioodi arvestuslik samm on 1 päev (Määruse § 12 lg 2). Minimaalne arvestuslik maksuperiood on 1 nädal. Maksimaalne maksuperiood on 12 kuud.
2. Pindalane väljendatakse kogu avalikkusele suunatud reklaamipinda s.h kahepoolse reklaami korral mõlema poole pinda kokku (Määruse § 12 lg 5).
3. Maksumäär sõltub paigaldatava välireklaami asukohast ja tüübist. Maksumäärad on antud Määruse § 11 lg 1 ja 2.
4. Maksumäär diferentseeritakse vastavalt Määruse § 11 lg 3, 4 ja 5 väljatoodud juhtudel.
5. Arvutusliku maksumäära juures arvestatakse maksumäära koos differentseerimisega.
6.Tasumisele kuuluv maksusumma on reklaamipinna, maksumäära ja maksuperioodi korrutis. Ühissõidukile paigaldatud välireklaami korral maksumäära ja maksuperioodi korrutis (Määruse § 12 lg 4).

3. DEKLARATSIOONI LISAD

muu ______________________________________________________

4. KINNITUSED

Kinnitan, et esitatud andmed on tõesed ning olen nõus isikuandmete töötlemisega

5. ALLKIRJAD

nimi: kuupäev: allkiri:

volikiri, kui taotlejat esindab menetluses volitatud isik

Täidetud ja (digi)allkirjastatud deklaratsioon palume saata koos lisadega e-posti aadressil reklaam@torivald.ee või saata posti teel või tuua
käsipostiga aadressil Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, 86705, Pärnu maakond.

paigaldusloa nr: maa-ala või hoonega seotud reklaam ühissõidukile paigaldatud välireklaam

eksponeerimise alguskuupäev: eksponeerimise lõppkuupäev: eksponeerimise aeg päevades1:

2.1 Maksuobjekti andmed

2.2 Maksusumma arvutus

Reklaamipinna suurus vastavalt reklaamiloale2: m2

Maksumäär3: € / p

Eksponeerimise aeg päevades: päeva

Tasumisele kuuluv maksusumma6: €

€ / p maksumäära diferentseerimine4: X arvutuslik maksumäär5:

x

x

=

Lisa  Tori Vallavolikogu 21.01.2021 määrusele nr 137


