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2009.a. maamaksust vabastamine

l.Asjaolud ja menetluse kaik

Kohalik omavalitsus v6ib vabastada pensionisaaja maamaksust Maamaksuseaduse alusel.
Maksuvabastuse taotleja esitab kirjaliku avalduse, mille linnavalitsus vaatab Iabi ja teeb otsuse
linnavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras. Kaesoleval ajal Narva linnas kehtib
"Maamaksust vabastamise kord Narva linnas", mis on Linnavolikogu poolt vastu v6etud
29.04.2004.a. maarusega nr 18/32 (muutmine- 06.10.2005.a. maarus nr 32/63).Vastavalt
nimetatud korrale v6ib maamaksust vabastada pensionare, kes on Rahvastikuregistris
registreeritud Narva linna elanikena, kes saavad Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
pensioni ja represseerituga v6rdsustatud isikud okupatsioonireziimide poolt represseeritud isiku
seaduse alusel ning kelle kasutuses on elamumaa Narva linna haldusterritooriumil. Kasutatavast
maast v6ib maksust vabastada mitte rohkem kui 0,1 ha. Maksuvabastuse summa ei tohi iiletada
200 krooni aastas.
Avalduse esitamise Hihtaeg on hiljemalt maksustatava aasta 20.jaanuariks. Isikud, kes esitasid
avalduse 2005.a. maamaksust vabastamise kohta, ei pea esitama taiendavaid avaldusi jargnevate
aastate maamaksust vabastamiseks juhul, kui ei ole muutunud maksuvabastuse tingimused v6i
taotleja andmed.
Vastavalt Narva Linnavalitsuse 29.01.2009 korraldusele nr 87-k on vabastatud maamaksust 143
inimest, iildsummas 26421 krooni. Lisaks eespool nimetatule on Rahandusametile martsikuus
laekunud 1 uus maamaksust vabastamise avaldus ja on kustutatud maamaksu v61gnevus
p6himaksu osas /intressi osas v61gnevus on 176.16 krooni/.
2.0iguslikud alused

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 16ike 1 punktile 2 kohaselt lahendab
ja korraldab linnavalitsus kohaliku elu kiisimusi, mis volikogu maaruste v6i otsustega v6i valla
ja linna p6himaarusega on pandud taitmiseks valitsusele; vastavalt Maamaksuseaduse § 11
16igetele 2, 2 1 ja 3 kohalik omavalitsus v6ib vabastada pensionisaaja ning represseeritud ja
represseerituga v6rdsustatud isikud okupatsioonirdiimide poolt represseeritud isikud
maamaksust; vastavalt Rahandusministri 17.01.2001.a. maarusele nr 10 "Maamaksuseaduse
rakendamise kord" § 7 "Maamaksuseadusega" ettenahtud maksuvabastuste taotlemiseks
esitavad " Riikliku pensionikindlustuse seaduse" alusel pensioni saavad pensionarid maa
asukohajargsele linna- ja vallavalitsusele kirjaliku avaldust ning vastavalt Narva Linnavolikogu
29.04.2004.a. maarusega nr 18/32 kinnitatud "Maamaksust vabastamise korra kinnitamise kohta
Narva linnas"

3.0tsus
3.1.Vabastada alljargnevalt nimetatud isik (pensionisaaja) 2009a. maamaksust kuni 200 krooni
aastas:
NN

Eesnimi-ja
perekonnanimi

Maksustatava
krundi aadress

Maksustatava
krundi
pindala Im21

Maakasutusoiguse
ulatus

Arvestatud
maamaksu
suurus aastas
Ikroonidesl

Maamaksust
vabastamise
summa
Ikroonidesl

1

2

3

4

5

6

7

I

Pljusko
Jekaterina

Pargi poik 2

860

1.0

645

200

3.2.Vabastada alljargnevalt nimetatud isik ( represseeritud) 2009a. maamaksust kuni 200 krooni
aastas:
NN

Eesnimi-ja
perekonnanimi

Maksustatava
krundi aadress

Maksustatava
krundi pindala
1m2I

Maakasutusoi
guse ulatus

Arvestatud
maamaksu
suurus aastas
Ikroonidesl

Maamaksust
vabastamise
summa
Ikroonidesl

1

2

3

4

5

6

7

1

Tamm Vladimir

Kreenholmi 6-45

56,05

1.0

50

50

I

3.3.Maamaksust vabastamise summa kokku on 250 krooni.

4.Rakendussatted
1.1. Korraldus j6ustub seadusega satestatud karras.
1.2. Kaesoleva karralduse punkt 3 rakendada alates 01.01.2009 .a.
1.3. Korraldust v6ib vaidlustada Tartu Halduskohtu J6hvi kohtumajas 30 paevajooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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