Tallinna Ettevõtlusamet
KÄSKKIRI
Tallinn

19.05.2015 nr EVA-4/24

Tallinna munitsipaalturgudel peetavate
laatade müügipiletite hindade kehtestamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4, Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2014
määruse nr 27 „Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus“ § 8 lg 2 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna
Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“
§ 3 p-ga 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 133 „Tallinna Turgude
põhimäärus“ § 1 lg-ga 1, § 3 lg 2 p-ga 2 ja lg-ga 4

1. Kehtestada Tallinna Turgude hallataval Nõmme, Mustamäe ja Kalaturul peetavate laatade
müügipiletite hinnad alljärgnevalt:
Jrk
nr

Teenus

1.1
1 päeva müügipilet
1.1.1 kauplemiseks 1 m letil või oma
inventarilt tööstuskaupadega
1.1.2 kauplemiseks soodushinnaga 1 m
letil
või
oma
inventarilt
tööstuskaupadega alates 4 meetrist
1.1.3 kauplemiseks 1 m letil või oma
inventarilt toidukaupadega
1.1.4 kauplemiseks soodushinnaga 1 m
letil
või
oma
inventarilt
toidukaupadega alates 4 meetrist
1.1.5 kauplemiseks 1 m letil või oma
inventarilt käsitööga
1.1.6 kauplemiseks soodushinnaga 1 m
letil või oma inventarilt käsitööga
alates 4 meetrist

Ühik

Hind
käibemaksuta
€

Käibemaksu
määr
%

Lõpphind
€

tk

6,67

20

8,00

tk

2,50

20

3,00

tk

10,00

20

12,00

tk

4,17

20

5,00

tk

4,17

20

5,00

tk

1,67

20

2,00

2. Kehtestada Tallinna Turgude hallataval Lasnamäe turul peetavate laatade müügipiletite hinnad
alljärgnevalt:
Jrk

Teenus

Ühik

Hind
käibemaksuta

Käibemaksu
määr

€

%

tk

4,17

20

5,00

tk

8,33

20

10,00

nr
2.1
1 päeva müügipilet
2.1.1 kauplemiseks
tööstuskaupadega
(müügikoha ulatus kuni 3m)
2.1.2 kauplemiseks
toidukaupadega
(müügikoha ulatus kuni 3m)

Lõpphind
€

2
3. Eritingimused:
3.1 Punktides 1.1.1, 1.1.3 ja 1.1.5 nimetatud müügipiletite hindu rakendatakse kuni kolme
meetriste müügikohtade suhtes iga meetri kohta.
3.2 Punktides 1-2 nimetatud müügipiletite hinnad sisaldavad tasu kõrvalkulude eest (vesi ja
elekter).
3.3 Käesoleva käskkirja punktid 1 ja 2 ei laiene Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 20. aprilli 2015
käskkirja nr EVA-4/17 „Tallinna Turgude müügipiletite hindade kehtestamine“ alusel 7 päeva või
1 kalendrikuu müügipileti ostnud kauplejale.
4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 15. augusti 2013 käskkiri nr EVA-4/39.
5. Käskkiri teha teatavaks Tallinna Turgudele.
6. Hinnad avalikustatakse Tallinna linna veebilehel teenuste andmekogus.
7. Käskkirja on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva
jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kairi Vaher
ameti juhataja
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Seletuskiri
Tallinna Ettevõtlusameti juhataja käskkirja
“Tallinna munitsipaalturgudel peetavate laatade
müügipiletite hindade kehtestamine” juurde
Käskkirjaga kehtestatakse Tallinna Turgude hallatavatel munitsipaalturgudel peetavate laatade
müügipiletite hinnad järgmistel Tallinna Turgude hallatavatel munitsipaalturgudel:
1) Nõmme turg (Turu plats 8 // Piiri 6);
2) Lasnamäe turg (Punane tn 48a);
3) Mustamäe turg (E. Vilde tee 75a);
4) Kalaturg (Kalaranna tn 1).
Hetkel kehtivad laatade hinnad on kehtestatud Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 15.08.2013
käskkirjaga nr EVA-4/39, mis tunnistatakse kehtetuks.
Tallinna Turud võttis alates 2015. aasta veebruarikuust kasutusele elektroonilise müügipiletite
süsteemi, millega seoses vaadati üle ka munitsipaalturgudel peetavate laatade müügipiletite
hinnad. Nõmme, Mustamäe ja Kalaturul peetavate laatade müügipiletite hindu ei muudeta.
Lasnamäe turul peetavatel laatadel kehtestatakse ühe päeva müügipileti hind kauplemiseks kuni 3
meetrisel müügikohal järgmiselt:
1.
kauplemiseks tööstuskaupadega 5,00 eurot;
2.
kauplemiseks toidukaupadega 10,00 eurot.
Müügipileti alusel on kauplejal õigus kaubelda turul peetaval laadal väliletilt või oma inventarilt.
Müügipileti hind sisaldab tasu kõrvalkulude eest (vesi ja elekter). Turul peetavate laatade
müügipiletite hinnad erinevad Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 20. aprilli 2015 käskkirjaga nr
EVA-4/17 kehtestatud tavapärastest turul kauplemise müügipiletite hindadest seetõttu, et laatade
korraldamisega kaasnevad täiendavad kulutused esinejatele, reklaamile, heliseadmete rendile jmt.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4 alusel võib linnavalitsus volitada linna
ametiasutust, mis teostab avalikku võimu, kehtestama nende teenuste hinnad, mida osutab linna
ametiasutuse hallatav asutus, mis ei teosta avalikku võimu. Volituse andmisel linna
ametiasutusele, mis teostab avalikku võimu, on korralduse andmise õigus selle ametiasutuse juhil.
Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna
asutustes” § 3 punkti 2 kohaselt kehtestab ametiasutuse hallatava asutuse osutatava teenuse hinna
ametiasutuse juht käskkirjaga ning § 4 esitab nõuded hinna kehtestamise haldusaktile.
Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2014 määruse nr 27 „Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus”
§ 8 lõike 2 punkti 2 kohaselt annab põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks ameti juhataja
riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide
alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist.
Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 133 „Tallinna Turgude põhimäärus”
§ 1 lõike 1 kohaselt on Tallinna Turud Tallinna Ettevõtlusameti hallatav asutus. Nimetatud
põhimääruse § 3 lõike 2 punkti 2 kohaselt on tegevusvaldkonnast tulenevalt asutuse ülesandeks
müügipiletite väljastamine ning tulenevalt sama paragrahvi lõikest 4 on asutusel õigus osutada
oma tegevusvaldkonnaga seotud tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestab ettevõtlusamet.

Vello Ervin
Linna äriühingute järelevalve osakonna juhataja
Koostaja: Kertu Kuiv, linna äriühingute järelevalve osakonna jurist, tel 640 4238

