TALLINNA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Tallinn

8. aprill 2020 nr 455-k

Eriolukorrast tingitud reklaamimaksu
maksusoodustus

Kohalike maksude seaduse § 10 lg 6 alusel ja arvestades Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020
korraldust nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ning kooskõlas
Tallinna Linnavalitsuse 1. aprilli 2020 istungi päevakorrapunktiga 3, millega kiideti heaks Tallinna
linna ettevõtluskeskkonna abimeetmed eriolukorraga kaasneva negatiivse mõju leevendamiseks
1. Anda maksukohustuslastele tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2020 kuni 30. septembrini 2020
reklaamimaksu soodustust 50% võrra välireklaami puhul, mida eksponeeritakse Tallinna linna
haldusterritooriumil. Soodustuse rakendamiseks ei pea maksukohustuslane esitama Tallinna
Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“ § 4 lõikes 3
nimetatud taotlust.
2. Punktis 1 nimetatud maksusoodustust ei anta Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009
määruse nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“ § 5 lõikes 3 nimetatud reklaami osas.
3. Punktis 1 nimetatud maksusoodustuse andmist konkreetsele ettevõtjale välistavad järgmised
tingimused:
3.1 maksusoodustuse kogusumma ületab 800 000 eurot brutosummana ettevõtja kohta;
3.2 maksusoodustust saav ettevõtja oli 31. detsembri 2019 seisuga raskustes Euroopa Komisjoni
17. juuni 2014 määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 mõttes. Maksusoodustust saav
ettevõtja esitab maksudeklaratsiooni esitamisega samaaegselt Tallinna Ettevõtlusametile
kinnituse, et ta ei vasta käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud tingimusele. Kinnituse
esitamata jätmisel punktis 1 nimetatud maksusoodustus ei rakendu.
4. Kui selgub, et ettevõtja, kellele punktis 1 maksusoodustust antakse, vastab punktis 3.1 või 3.2
sätestatud maksusoodustust välistavale kriteeriumile, nõuab Tallinna Ettevõtlusamet
maksusoodustuse saajalt maksusoodustuse tagasi. Toetuse tagasinõudele lisandub liitintress, mida
arvestatakse vastavalt Euroopa Liidu nõukogu määruse (EL) nr 2015/1589 artikli 16 lõikele 2 ja
Euroopa Komisjoni (EÜ) 21. aprilli 2004 määruse 794/2004 artiklites 9 ja 11 sätestatule.
5. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks maksukohustuslastele ja avaldada Tallinna
veebilehel.
6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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Tallinna Linnavalitsuse üldkorraldusega vähendatakse reklaamimaksu koormust 50%
kõikidel maksukohustuslastel, kes eksponeerivad välireklaami Tallinna linna
haldusterritooriumil. Maksusoodustus antakse tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2020 kuni
30. septembrini 2020.
Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020 välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku
tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga.
Eriolukorrast tingituna ja Välimeediaettevõtete Liidu selgituste kohaselt on välireklaami tellimine
ja eksponeerimine saanud kehtestatud piirangute tõttu eriti kannatada. Kliendid on valdava osa
planeeritud kampaaniatest juba tühistanud ja seda just eelkõige välimeedias, kuna inimeste
liikumist on linnaruumis oluliselt piiratud. Raskustesse on sattunud praktiliselt kõikide
valdkondade ettevõtjad, kuna nende tavapärane majandustegevus on kas osaliselt või täielikult
soikunud. Reklaamimaksu tasumine täismääraga ei oleks sellises olukorras õigustatud.
Tallinna Linnavalitsus kiitis 1. aprillil 2020 heaks Tallinna linna ettevõtlusvaldkonna abimeetmed
eriolukorraga kaasneva negatiivse mõju leevendamiseks.
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorrast tingitud majanduslike mõjude leevendamiseks
kehtestatakse linnavalitsuse poolt reklaamimaksu soodustus 50% võrra üldkorraldusega ja ilma
sellekohaste taotluste esitamise vajaduseta.
Reklaamimaksu soodustust ei kohaldata Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr
44 „Reklaamimaks Tallinnas“ § 5 lõikes 3 nimetatud reklaami osas põhjusel, et mitte soodustada
tekkinud olukorras sellise reklaami eksponeerimist, mis võib inimesed raskes situatsioonis veelgi
keerulisemasse majandusliku olukorda asetada (tarbija krediidi- ja laenureklaamid).
Eeltoodud abimeede vajab hilisemat Tallinna Linnavolikogu heakskiitu, mis plaanitakse esitada
koos Tallinna linna lisaeelarvega.
Käesolev abimeede võib kujutada endast riigiabi maksusoodustust saavale ettevõtjale. Euroopa
Komisjon on vastavalt 19. märtsil 2020 ja 3. aprillil 2020 avaldanud teatised „Riigiabi ajutine
raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis“ ja „Praeguse COVID19 puhangu kontekstis majanduse toetamiseks võetud riigiabi meetmete ajutise raamistiku
muutmine“, milles kirjeldatud tingimustele vastavat riigiabi peab Euroopa Komisjon siseturuga
kokkusobivaks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti b alusel.
Muu hulgas peab Euroopa Komisjon lubatavaks teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse
toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis“ punktis 3.1 nimetatud riigiabi (otsetoetuste,
tagasimakstavate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi), kui see vastab sama teatise
punktis 22 nimetatud tingimustele, mida on korrigeeritud teatise „Praeguse COVID-19 puhangu
kontekstis majanduse toetamiseks võetud riigiabi meetmete ajutise raamistiku muutmine“
punktis 12.
Kokkuvõtvalt peab maksusoodustustena antav abi vastama järgmistele tingimustele:
a.
abi kogusumma ei ületa 800 000 eurot ettevõtja kohta; abi võib anda otsetoetuste, maksu- ja
maksesoodustuste vormis või muus vormis, nagu tagasimakstavad ettemaksed, garantiid, laenud
ja omakapital, tingimusel et selliste meetmete kogunimiväärtus jääb allapoole ülemmäära 800 000
eurot ettevõtja kohta; kõik kasutatud arvud peavad väljendama brutosummasid, see tähendab, et
neist ei ole maha arvatud makse ega muid tasusid;
b.

abi antakse eelarveprognoosiga abikava raames;

c.
abi ei või anda ettevõtjale, kes oli raskustes (üldise grupierandi määruse tähenduses) juba
31. detsembril 2019;
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d.

abi antakse hiljemalt 31. detsembril 2020;

e.
põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtjatele antava abi
tingimuseks on, et seda ei anta osaliselt või täielikult edasi esmatootjatele, ning seda ei määrata
kindlaks esmatootjatelt ostetud või asjaomaste ettevõtjate poolt turule viidud toodete hinna või
koguse alusel.
Eelnimetatud tingimused b ja d on käesolevas korralduses reguleeritud meetme puhul täidetud
(vt korralduse p 1 ja käesoleva seletuskirja viimane lõik). Tingimus e) ei ole antud juhul kohane,
kuivõrd maksukohuslaseks on linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 „Reklaamimaks
Tallinnas“ § 1 lg 1 punkti 4 kohaselt välireklaamikandja otsene valdaja või ühistranspordiloa või
taksoveoloa omaja.
Kuivõrd termin „ettevõtja“ on seotud igakordselt konkreetse majandustegevusega (Euroopa
Komisjoni teatis „Komisjoni teatis riigiabi mõiste kohta ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1
tähenduses“, p 10), ei saa maksukohuslane käesoleva korralduse alusel maksusoodustust saades
tegutseda ühtlasi eelviidatud tingimuses e) kirjeldatud majandustegevusega. Tingimused a ja c on
kajastatud käesoleva korralduse punktis 3.
Seejuures „raskustes oleva ettevõtja“ definitsioon on esitatud Euroopa Komisjoni 17. juuni 2014
määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18 järgmiselt (seejuures lühend „VKE“ tähistab väikese
ja keskmise suurusega ettevõtjaid, mille definitsioon on esitatud sama määruse I lisas):
„18) raskustes olev ettevõtja” — ettevõtja, kellel on vähemalt üks järgmistest tunnustest:
a) Kui on tegemist piiratud vastutusega äriühinguga (v.a VKE , mis on eksisteerinud vähem kui
kolm aastat, või riskifinantseerimisabi puhul VKE, millel on kulunud vähem kui 7 aastat
esmamüügist, mis kvalifitseerub riskifinantseerimisinvesteeringu saamiseks pärast valitud
finantsvahendaja hoolsuskohustuse menetlust), kes on akumuleeritud kahjumi tõttu kaotanud üle
poole oma märgitud osa- või aktsiakapitalist. Nii on see juhul, kui akumuleeritud kahjumi
mahaarvamine reservidest (ning kõikidest muudest elementidest, mida üldiselt peetakse äriühingu
omavahendite osaks) annab negatiivse kogusumma, mis ületab poolt märgitud aktsiakapitalist.
Käesoleva sätte tähenduses osutab „piiratud vastutusega äriühing” eelkõige sellistele äriühingu
liikidele, mida on nimetatud direktiivi 2013/34/EL ( 4 ) I lisas, ning „aktsiakapital” hõlmab
vajaduse korral mis tahes ülekurssi.
b) Kui on tegemist äriühinguga, kus vähemalt mõnel liikmel on piiramatu vastutus ettevõtte
võlgade eest (v.a VKE, mis on eksisteerinud vähem kui kolm aastat, või riskifinantseerimisabi
puhul VKE, millel on kulunud vähem kui 7 aastat esmamüügist, mis kvalifitseerub
riskifinantseerimisinvesteeringu saamiseks pärast valitud finantsvahendaja hoolsuskohustuse
menetlust), ja kes on akumuleeritud kahjumi tõttu kaotanud üle poole oma raamatupidamises
näidatud kapitalist. Käesoleva sätte tähenduses osutab „äriühing, kus vähemalt mõnel liikmel on
piiramatu vastutus ettevõtte võlgade eest” eelkõige sellistele ettevõtete liikidele, mida on nimetatud
direktiivi 2013/34/EL II lisas.
c) Kui asjaomase ettevõtja suhtes on võlausaldajate soovil algatatud kõiki võlakohustusi hõlmav
maksejõuetusmenetlus või ettevõtja vastab siseriikliku õiguse kohaselt kõiki võlakohustusi
hõlmava maksejõuetusmenetluse kohaldamise kriteeriumidele.
d) Kui ettevõtja on saanud päästmisabi ja ei ole laenu veel tagasi maksnud või garantiid lõpetanud,
või on saanud ümberkorraldusabi ning ettevõtja suhtes kohaldatakse jätkuvalt
ümberkorralduskava.
e) Ettevõtja puhul, mis ei ole VKE, kui viimase kahe aasta jooksul:
1) ettevõtja arvestuslik finantsvõimendus on olnud suurem kui 7,5 ja
2) ettevõtte EBITDA suhe intressimaksete kattevarasse on olnud alla 1,0.“
Eelmise aasta andmete alusel on ühe kuu reklaamimaksu summa 410 000 – 420 000 eurot. Sellest
tulenevalt kujuneb eeltoodud abimeetme hinnanguliseks maksumuseks linnale 125 000 – 150 000
eurot kuus, s.o 750 000 – 900 000 eurot kuue kuu peale.
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