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Volituste andmine Tallinna Ettevõtlusameti
kohalike maksude osakonna ametnikele
Maksukorralduse seaduse § 46 lg 5 ja lg 6, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr
44 „Reklaamimaks Tallinnas” § 10 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 45
„Müügimaks Tallinnas“ § 6 lg 2 p-de 2 ja 3 ning Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2008
määruse nr 33 „Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus” § 8 lg 2 p 2 alusel

1. Volitan kohalike maksude osakonna juhatajat allkirjastama kõiki Tallinna Ettevõtlusameti
kohalike
maksude
osakonna
kaudu
väljastatavaid
haldusakte
ja
dokumente.
2. Volitan kohalike maksude osakonna peaspetsialiste allkirjastama Tallinna Ettevõtlusameti nimel
väljastatavaid alljärgnevaid haldusakte ja dokumente:
2.1 korraldus teabe nõudmiseks MKS § 60, 61, 62 ja 63 alusel;
2.2 korraldus sunniraha tasumiseks teabe, asjade ja dokumentide esitamata jätmise eest MKS § 67
alusel;
2.3 korraldus vaatluse läbiviimiseks MKS § 72 alusel;
2.4 üksikjuhtumi kontrollakt ja revisjoniakt;
2.5 korraldus deklaratsiooni esitamiseks MKS § 85 lg 3 alusel;
2.6 puudustest teavitamine deklaratsioonis ja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja määramine MKS
§ 90 lg 1 alusel;
2.7 korraldus deklaratsiooni esitamiseks ja sunniraha tasumiseks deklaratsiooni ja selle paranduste
esitamata jätmise eest MKS § 91 alusel;
2.8 maksuotsus MKS § 95 alusel;
2.9 otsus tagastusnõude täitmise taotluse kohta MKS § 106 alusel;
2.10 otsus tagastusnõude täitmise peatamiseks või pikendamiseks MKS § 107 alusel;
2.11 otsus maksuvõla tasumise ajatamise taotluse kohta MKS § 112 alusel;
2.12 otsus maksuvõla tasumise ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise kohta MKS § 113 alusel;
2.13 intressinõue MKS § 115 l 3 alusel;
2.14 sundtäitmise hoiatus MKS § 129 alusel;
2.15 taotlus keelumärke kandmiseks MKS § 130 alusel;
2.16 korraldus pangakonto arestimiseks MKS § 131 alusel;
2.17 hoiatus sunnivahendi rakendamiseks MKS § 136 alusel;
2.18 otsus haldusakti täitmise peatamise kohta MKS § 146 lg 3 alusel.
3. Volitan kohalike maksude osakonna järelevalve vaneminspektorit allkirjastama Tallinna
Ettevõtlusameti nimel väljastatavaid alljärgnevaid haldusakte ja dokumente:

2
3.1 korraldus deklaratsiooni esitamiseks MKS § 85 lg 3 alusel;
3.2 puudustest teavitamine deklaratsioonis ja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja määramine MKS
§ 90 lg 1 alusel;
3.3 korraldus deklaratsiooni esitamiseks ja sunniraha tasumiseks deklaratsiooni ja selle paranduste
esitamata jätmise eest MKS § 91 alusel;
3.4 üksikjuhtumi kontrollakt ja revisjoniakt;
3.5 hoiatus sunnivahendi rakendamiseks MKS § 136 alusel.
4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 16. märtsi 2013 käskkiri nr 1-3/98
„Volituste andmine Tallinna Ettevõtlusameti kohalike maksude osakonna ametnikele“.
5. Avaldada käskkiri Tallinna linna veebilehel.

/digitaalselt allkirjastatud/
Vello Ervin
juhataja

