NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

16.07 .2014 . a nr 765-k

Astri-Narva AS-ile maksu soodustuse andmine LED-ekraanil reklaami näitamis eks

1. Asjaolud
2 1.02.20 11. a anti Astri-Narva AS-ile välja tunnistus nr 02/2011-107 reklaami eksponeerimiseks
2
22, 5 m suuruse1 LED-ekraanil aadressil Tallinna mnt 4 1. LED-ekraanil ed astas
kaubanduskesku s infot j a reklaami keskuses tegutsevate firm ade ja nende pakutavate teenuste
kohta (sh kino, bowling, kohvikud , kauplused , ilusalongjms).
Narva Linn avalitsu se 13.03.2014. a korraldusega nr 265 -k anti Astri-Narva AS-il e
mak susoodu stu st 100 % ulatu ses (reklaamimaksu vabastus) LED-ekraanil rekl aamide
eksponeerimiseks aj avahemikus 01.01.2014 - 31.12 .2014.
AS Astri-Na rva kaubandus-meel elahutuskompleksi laiendami se käi gus vana LED-ekraan
demonteeriti ja pandi üles uus LED-ekraan suurusega 80 m 2 samal aadressil.
Seoses sellega kaot as Narv a Linn avalitsuse korralduse nr 265-k punkt 3.2 oma kehtivuse alates
19.06.2014 .
Uus LED-ekraan on ette nähtud info edastamiseks keskuses toimuvatest üritustest, samuti
kaubandus-meelelahutusk esku se hoones tegutsevatest ettevõtete st. LED-ekraanil näid atakse ka
keskusega mitteseotud reklaami , et kompenseerida keskust üm britseva territooriumi
heakorrastamise kulusid . Seejuures moodustab Keskusega seotud info/reklaam 80% j a muu
info/rekl aam 20%.
Oma tegutsemi se aja jook sul on firma AS Astri-Narva andnud tööd en am kui 300-le narvalasele,
seoses tegevuse laiendami sega on see number tundu valt suurenenud. Firma os aleb pidevalt linn a
üritustes , aitab läbi viia muu sika-, kirjandus- ja kun stikonku rsse ja üritusi , spordi võistlu si jne.
Firma abistab muusikakooli ja laulukoore sõi tudel rahvusvahelistel e konkurssid ele, toetab
sportlasi võistlustele sõitmi sel, arendab akt iivselt linn a infrastruktuuri , panustab suur i
investeeringuid turistide linna meelitamiseks.
AS Astri-Narva võimaldab linna asutustel paigaldada tasuta (rendimaks uta) rekl aami LED
ekraanile ja teistel e kon struktsioonidele (Tallinna mnt kohale, hoone fassaadil e), sealhulgas infot
linna ürituste kohta, sotsiaalset rekl aami jne (välja arva tud poliitiline ja kommert sreklaam ).
Seoses eespool tooduga taotleb AS Astri-Narva, et linn võimaldaks firmale uuel LED-ekraanil
reklaami eksp oneerimi se ees t rekl aamimaksu tasumi sel 100 %-list soo d ustust.
Astri-N arva AS on regi streeritud N arva linn as. Seoses sell ega on Astri-Narva AS-ile
võimaldatud rekl aamimak su soodustus vastavalt Rekl aamimaksumäärusele § 10, lõig e 2:
reklaamimaksumak sjad , kelle as ukohaks on vastava registri andme te l Narva, moodu stab
valgusreklaami maksumäär 50 % alusmääradest.
2

LED-ekraani suurus: 80 ,0 m .
LED-ekraani tööaeg: iga päeval ate s 08.00 kuni 23 .00.
AS Astri-Narva 04 .07. 2014 taotlus on lisatud .

2. Õiguslikud alused

Vastavalt kohalike maksude seaduse § 10 19 6 linnavalitsusel on õigus anda reklaamim aksu
soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
Narva Linnavoliko gu 26.01.2012 määruse nr 2 "Reklaarnimaksumäärus" § 10 lõike 1 kohaselt
Narva Linnavalitsus võib anda reklaami maksusoodustusi maksusmaksjale, kes on toetanud
rahaliselt linna haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaalabi-, tervishoiu-, või kommunaal- objekt ide
ehitamist või nende kasutamist või lähtudes teistest lähtuvatest ühiskondlike st huvidest.
AS Astri-Narva pakku s Narva linnale võimalust paigaldada linna asutustel tasuta (rendimaksuta)
reklaami LEO-ekraanil ja teistel konstruktsioonidel (Tallinna mnt kohal, hoone fassaadii),
sealhulgas paigaldada infot linna ürituste kohta, sotsiaalset reklaami jne (välja arvutud poliitiline
ja kommertsreklaam ).
Lähtudes eeltoodust , esinevad Narva Linnavolikogu 26.01.2012 määruse nr 2
.Reklaamimaksumäärus" § 10 lõike I ettenähtud eeldused reklaamim aksu soodustuse andmiseks
AS-le Astri-Narva.
3. Otsus

3.1. Jätta rahuldam ata Astri-Narva AS (äriregistrikood 10227532) 04.07.2014 taotlus 100%
reklaamimaksusoodustuse andmisel LEO-ekraanil reklaamide eksponeerimi se!.
3.2. Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse 19.03.2014. a korraldu se nr 265-k punkt 3.2.
4. Rakendussätted

4.1. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.
4.2. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametil teha korraldus teatavaks AS-ile Astri-Narva .
4.3. Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jook sul arvates
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