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REKLAAMIMAKS
I MAKSU OBJEKT
1.Reklaamimaksuga (edaspidi maks) maksustatakse avalikkusele orienteeritud tasapinnalist
või ruumilist infokandjat, mis tutvustab äriühingut, ettevõtjat, kaupa või tasulist teenust ning
on paigaldatud Maardu linna (edaspidi linn) territooriumil kas kohtkindlalt eraldiseisvale
reklaamikonstruktsioonile, hoonele (ka vaateaknale) ja rajatisele; samuti linnas asuva
juriidilise isiku või linnas elava füüsilise isiku registreeritud ühissõidukile või taksole.
II MAKSUMAKSJA
2.Maksu maksab punktis 1 nimetatud maksuobjekti avalikustaja – (reklaamiseaduse § 2
lõike 2 tähenduses) juriidiline või füüsiline isik.
3.Eraldiseisvale reklaamkonstruktsioonile (-post, -stend, -piilar, mobiilne konstruktsioon)
paigaldatava reklaami eest maksab maksu nende objektide omanik või valdaja, viimaste
puudumisel reklaami avalikustaja.
III MAKSUMÄÄR
4.Maksumäär kuus olenevalt maksuobjekti pinnast (va punktides 5 ja 6 sätestatud juhtudel)
on :
1) kuni 1m²
- 6,39 eurot
2) 1,1 m² kuni 4 m²
- 12,78 eurot
3) 4,1 m² kuni 10 m²
- 19,17 eurot
4) 10,1 m² kuni 20 m²
- 25,56 eurot
5) üle 20,1 m²
- 31,96 eurot
(Muudetud Maardu Linnavolikogu 30.11.1010.a määrusega nr 29)
5.Alkoholireklaam on linna territooriumil keelatud, va hoonel, kus asub alkoholi müügikoht.
Lahja alkoholi (õlu, siider) reklaamimisel rakendatakse kahekordset maksumäära; kange
alkoholi reklaamimisel rakendatakse kolmekordset maksumäära. Tubakareklaam on linna
territooriumil keelatud.
6.Linna jaoks olulistes piirkondades korrutatakse maksumäär kindla koefitsiendiga :
Vana-Narva mnt, Peterburi mnt
- 1,6
kesklinna piirkonnas – Kallavere keskosas – Kallasmaa tn, Keemikute tn, Ringi tn ja
Orumetsa tn vahele jääval alal
- 1,6
tänavate kohal
- 1,6
7.Ühissõidukeil on reklaami maksumäär 1,92 eurot kuus, ühissõiduki kogu välispinna
kujundus reklaamina 19,17 eurot kuus.
(Muudetud Maardu Linnavolikogu 30.11.1010.a määrusega nr 29)
8.Mittestatsionaarse reklaami maksumäär on 12,78 eurot krooni 12 kuu eest.
(Muudetud Maardu Linnavolikogu 30.11.1010.a määrusega nr 29)

IV MAKSUSUMMA ARVUTAMISE KORD JA MAKSU TASUMISE TÄHTAEG
9.Maksustamisel võetakse aluseks maksuobjekti pind, mis määratakse :
tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;
ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutusliku pindalaga, mille moodustavad
reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.
10.Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiseurodeks.
(Muudetud Maardu Linnavolikogu 30.11.1010.a määrusega nr 29)
11.Maksuperiood on kalendrikuudes, vajadusel ka päevades mõõdetav ajavahemik, mil :
1)reklaami eksponeeritakse avalikus kohas väljaspool ehitise siseruume;
2)reklaami eksponeeritakse ühissõidukil või taksol.
12.Maksumaksjal tekib maksukohustus reklaami esmakordse eksponeerimise päevast alates.
13.Maks tuleb tasuda Maardu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) arvele.
14.Maksu tasumise lõpptähtpäev on seitsmes päev pärast maksukohustuse tekkimise päeva.
15.Kui reklaami eksponeeritakse enam kui kolm kuud, jaotatakse maksuperiood
90-päevasteks tsükliteks, kusjuures maksuperioodi esimese tsükli eest tasutakse vastavalt
punktis 14 sätestatule, iga järgneva tsükli osas aga vastava tsükli esimeseks päevaks.
V MAKSUDEKLARATSIOON
16.Maksumaksjal on kohustus koostada ja esitada maksudeklaratsioon linnavalitsusele
hiljemalt reklaami esmakordsele eksponeerimisele järgneval tööpäeval.
17.Maksudeklaratsioon tuleb esitada Maardu Linnavolikogu (edaspidi volikogu) poolt
kehtestatud vormi kohaselt. Kui sama reklaami eksponeeritakse erinevail reklaamipindadel,
kuid samaaegselt ja kohaldamisel on sama maksumäär, võib koostada ühe
maksudeklaratsiooni.
18.Deklaratsiooni esitaja on kohustatud esitama talle teadaolevalt õiged andmed ning andmete
õigsust kirjalikult kinnitama.
19.Deklaratsioonile kirjutab alla maksukohuslane.
VI MAKSUVABASTUSED
20.Maksust on vabastatud :
1)riigi- ja omavalitsuste kuulutused ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide
valimiskampaania kuulutused ja reklaam;
2)mittetulundusühingute ja –liitude ning muude mittetulundusorganisatsioonide reklaam;
3)teatrite, muuseumide ja kunstinäituste reklaam;
4)infokandja, mis on paigaldatud vahetult äriühingu või ettevõtja tegutsemiskoha juurde, ning
mis kujutab ainult selle äriühingu või ettevõtja nimetust või registreeritud kaubamärki
(enesereklaam);
5)infokandja, mis on paigaldatud vahetult kaupluse või muu teenindusasutuse sissepääsu
juurde ja kajastab selle asutuse lahtioleku aega, pakutavate kaupade või teenuste sortimenti ja
hinda;
6)infokandja, mis on paigaldatud vahetult hoonele ja mis tutvustab selles asuvat ettevõtjat või
äriühingut ning tema pakutavaid tooteid või teenuseid, samuti äriühingu, ettevõtja, kaupluse
või teenindusasutuse nime.
21.Linnavalitsusel on õigus punktis 17 nimetamata juhtudel ja maksumaksja poolt esitatud
põhjendatud taotluse alusel anda maksusoodustusi või maksust vabastada. Linnavalitsusel ei
ole õigust maksust vabastada punktis 5 toodud juhtudel.

VII MAKSU HALDAMINE
22.Maksuhaldur on linnavalitsus.
23.Maksuhalduril on õigus rakendada maksude kogumisel maksukorralduse seadusega antud
õigusi pädevuse piires järgmiselt :
1)kontrollida maksude arvestamise ja tasumise õigsust ning jälgida, et makse tasutakse ja
maksusoodustusi kohaldatakse seadusega sätestatud suuruses ja korras;
2)arvestada ja määrata seadusega sätestatud juhtudel tasumisele kuuluv maksusumma ja
intress ning tagastada enammakstud või hüvitatud summad;
3)nõuda sisse maksuvõlad;
4)kohaldada maksuseaduse rikkujate suhtes seadusega lubatud sunnivahendeid ja karistusi.
VIII VASTUTUS MAKSUMÄÄRUSE RIKKUMISE EEST
24.Käesoleva maksumääruse rikkumise eest kohaldatakse vastutust vastavalt kehtivatele
õigusaktidele.
IX RAKENDUSSÄTE
25.Kuulutuste ja reklaami kohta, mille eksponeerimine algas käesoleva määruse jõustumise
ajal, koostatakse ja saadetakse linnavalitsusele maksudeklaratsioon hiljemalt viie päeva
jooksul käesoleva määruse jõustumisest.

