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Kose valla teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1
punkti 2 „Maksukorralduse seaduse“ § 3 lõike 3, § 5 lõike 2 ja „Kohalike maksude seaduse“ §
2 lõike 1, § 5 punkti 6 ja § 11 ning Kose Vallavolikogu 16.12.2011 määruse nr 85 „Kose valla
põhimäärus“ § 20 lõike 1 punkti 2, § 55 alusel.
Kose Vallavolikogu
M Ä Ä R A B:
1. Kehtestada teede ja tänavate sulgemise maks vastavalt lisale 1.
2. Kose Vallavalitsusel kehtestada:
2.1 Kose valla üldkasutatavate ja teederegistris olevate avalikult kasutatavate teede ja tänavate
sulgemise kord;
2.2 teede ja tänavate sulgemise taotluse vorm;
2.3 teede ja tänavate sulgemise loa vorm;
2.4 maksuotsuse vorm.
3. Kehtestada valla teede ja tänavate liigitus vastavalt lisale 2.
4. Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 18.06.2010 määrus nr 28 „Kose valla teede ja
tänavate sulgemise maksu kehtestamine“.
5. Kose Vallavalitsusel edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.
6. Määrus jõustub 01.07.2012.
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Kose Vallavolikogu
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määrusele nr 107
Teede ja tänavate sulgemise maks
§ 1. Maksu nimetus
Teede ja tänavate sulgemise maks (edaspidi maks) on Kose valla avalik-õiguslike ülesannete
täitmiseks vajaliku tulu saamiseks käesolevas õigusaktis sätestatud korras, maksumaksja
poolt, maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv rahaline kohustus.
§ 2. Maksuobjekt
Maksuobjekt on üldkasutatava ja valla teederegistris oleva tee, tänava, väljaku, pargi,
puhkeala (edaspidi territoorium või tänav) või selle osa ajutine sulgemine demonstratsioonide,
rongkäikude ja muude ürituste korraldamiseks, samuti ehitus- või remonttöödeks.
§ 3. Maksumaksja
Maksumaksja on füüsiline ja juriidiline isik, kelle tegevusega kaasneb avalikus kasutuses
oleva tänava, territooriumi või selle osa sulgemine.
§ 4. Maksumäärad
(1) Maksumäär diferentseeritakse olenevalt liiklusintensiivsusest, sulgemisajast, tänava
osalisest sulgemisest tuleneva läbilaskevõime vähenemisest, sulgemise nädalapäevast, lubatud
sulgemisaja ületamisest ja omavolilisest sulgemisest tulenevatest tagajärgedest.
(2) Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järgmisi maksumäärasid:
1) asfaltkattega maanteed - maksumäär 64 eurot ööpäevas;
2) alevike tänavad - maksumäär 45 eurot ööpäevas;
3) teised asfaltkattega teed - maksumäär 26 eurot ööpäevas;
4) ülejäänud tänavad ja teed - maksumäär 13 eurot ööpäevas.
(3) Valla tänavate gruppideks jaotus vastavalt määruse lisale 2.
(4) Tänava osalisel sulgemisel korrigeeritakse tänava grupi maksumäärasid parandusteguriga,
arvestades tänava ristlõike kitsenemisest tingitud läbilaskevõime vähenemist:
1) kuni 50% tänava läbilaskevõime vähenemisel on maksumäära parandustegur 0,5;
2) kuni 100% tänava läbilaskevõime vähenemisel on maksumäära parandustegur 1,0.
(5) Tänava sulgemisel ainult puhkepäeval või riiklikul pühal on määruse § 4 lõikes 2 alusel
korrigeeritud maksumäära parandustegur 0,4.

(6) Ristmiku sulgemise korral arvestatakse maks ristmikku läbivate tänavate maksumäärade
summast.
(7) Väljaku sulgemisel rakendatakse maksumäära, mis on:
1) Parkimisalas asuva väljaku puhul 0,06 eurot suletud väljaku iga ruutmeetri eest tunnis.
(8) Pargi või puhkeala sulgemisel on maksumäär 0,03 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest
ööpäevas.
(9) Tänava või selle osa omavolilisel sulgemisel, sulgemiseks lubatud tähtaja ületamisel või
avariikaevetööde teostamisega seotud remonttööde tähtaja ületamisel rakendatakse
kolmekordset maksumäära.
§ 5. Maksustamise periood
Maksuga maksustamise periood on ajavahemik tänava või selle osa sulgemise päevast alates
kuni tänava või selle osa piiranguteta taasavamiseni liiklusele (s.h. ilma sulgemise käigus
teostatud ehitus- või remonttöödest tingitud taastamata teekatte seisundist tulenevate
kiirusepiiranguteta). Tänava või selle osa sulgemise lõppemise eelduseks on vähemalt
sulgemisele eelnenud olukorra taastamine, heakorrastamine ja sulgemisloa väljastaja poolt
vastuvõtmine.
§ 6. Maksukohustuse tekkimise aeg. Maksusumma arvutamise, määramise ja tasumise
kord. Maksu tasumise tähtaeg.
(1) Maksumaksja esitab vähemalt 2 nädalat enne planeeritavat tänava sulgemist
maksuhaldurile vallavalitsuse poolt kinnitatud vormi kohase teede ja tänavate sulgemise
taotluse, mis sisaldab:
1) andmeid maksumaksja kohta;
2) liikluseks suletud ala aadressi;
3) sulgemise alguse ja lõpu kuupäevi ja kellaaegu;
4) töö või tegevuse iseloomustust;
5) kohustusi, mida maksumaksja võtab liiklusohutuse ja jalakäijate turvalisuse tagamiseks;
6) tänava sulgemise eest vastutava isiku nime, töö- ja ametikohta ning kontaktandmeid
(telefoninumbrit, e-posti);
7) maksumaksja lisab teede ja tänavate sulgemise taotlusele vastavalt teetöödel kehtivatele
liikluskorralduse nõuetele koostatud liiklusskeemi.
(2) Maksuhalduri poolt arvutatakse maksuotsusega määratav maksusumma lähtudes tänava
sulgemise kestvusest ja maksumääradest.

(3) Nõuetele vastava taotluse ja sellele lisatud dokumentide saamisel väljastab maksuhaldur
maksumaksjale kuni 5 tööpäeva jooksul maksuotsuse ja vallavalitsuse poolt kinnitatud
vormikohase tänava või selle osa sulgemise loa.
1) Maksuotsuses märgitakse maksuhalduri nimetus ja aadress, maksuotsuse koostanud
ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht, maksuotsuse andmise kuupäev,
maksumaksja nimi ja aadress, maksuotsuse andmise alus, maksmisele kuuluv maksusumma ja
selle määramise alus, maksusumma tasumise tähtaeg ja pangakonto kuhu maksusumma
tasutakse, maksuotsuse vaidlustamise viide.
(4) Maksumaksjal on kohustus tasuda maksusumma Kose Vallavalitsuse kui maksuhalduri
arveldusarvele 14 päeva jooksul arvates maksuotsuse saamisest.
1) Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatakse
Maksukorralduse seaduses sätestatule. Maks laekub valla eelarvesse.
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(5) Tänava sulgemise kestuse ettenägematul pikenemisel esitab maksumaksja nõuetele
vastava taotluse ja taotluse nõuetele vastavuse korral väljastab maksuhaldur maksumaksjale
ühe tööpäeva jooksul täiendava maksuotsuse ja pikendab tänava või selle osa sulgemise luba.
1) Maksuhalduril on õigus keelduda loa pikendamisest näidates ära selle põhjuse.
§ 7. Võimalikud maksusoodustused ja nende andmise kord
(1) Maksust on vabastatud kolme ööpäeva jooksul avariikaevetööde teostamisega seotud
remonttööd, mille vajalikkust peab tõendama tänava või selle osa sulgeja.
(2) Kose Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega anda maksusoodustust või vabastada
teede ja tänavate sulgemismaksust mittetulunduslikke:
1) demonstratsioonide korraldajaid;
2) rongkäikude korraldajaid;
3) kultuuriürituste korraldajaid;
4) spordiürituste korraldajaid;
5) muude avalike ürituste korraldajaid;
(3) Maksusoodustuse või -vabastuse saamiseks tuleb esitada taotlus maksuhaldurile.
(4) Maksusoodustust või -vabastust ei anta taotlejale, kes on soodustuse või vabastuse
taotlemisel esitanud valeandmeid või kui maksumaksjal on teede ja tänavate sulgemise maksu
maksuvõlg Kose valla ees või muu võlgnevus Kose valla ees.
§ 8. Maksu tagastamine
(1) Kui maksumaksja on tasunud maksu tänava või selle osa sulgemiseks teatud
ajavahemikul, kuid ta loobub enne selle ajavahemiku lõppu tänava või selle osa sulgemisest,

on maksumaksjal õigus enamtasutud maksusumma tagastamisele. Tagastusnõue tuleb esitada
maksuhaldurile hiljemalt tänava või selle osa taasavamise päeval posti teel või esitatakse
maksuhaldurile kohapeal tema ametiruumides.
(2) Tagastusnõue peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) suletud või sulgemisele kuulunud tänav või selle osa ning sulgemise ajavahemik;
2) enamtasutud maksusumma;
3) info sellest kas soovitakse enamtasutud maksu tagastamist või tasaarvestamist;
4) maksumaksja pangakonto rekvisiidid, kuhu soovitakse enammakstud maksusumma
tagastamist;
5) tasutud maksu maksekorralduse koopia.
(3) Enamtasutud maksu ei tagastata, kui maksumaksjal on teede ja tänavate sulgemise maksu
eest maksuvõlg Kose vallas või muu võlgnevus Kose valla ees.
§ 9. Maksuhaldur, tema õigused ja kohustused ning vastutus maksuõigusrikkumise eest
(1) Maksuhaldur on Kose Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus), mis korraldab maksu
kogumist volitatud ametiisikute kaudu.
(2) Maksuhalduril on kõik Maksukorralduse seadusega maksuhaldurile antud õigused ja
pandud kohustused, välja arvatud need õigused ning kohustused, mis on ainuomased riiklike
maksude maksuhaldurile.
(3) Maksuhalduri volitused
abivallavanem-maanõunikule.
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(4) Maksuhaldur on kohustatud sisse nõudma maksukohustuslase poolt tasumata maksuvõla.
Maksuvõla sundtäitmine toimub maksukorralduse seaduses ja täitemenetlust reguleerivates
õigusaktides sätestatud korras.
(5) Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu
maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatud korras.
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(6) Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust Maksukorralduse seaduse järgi.
Maksualase kuriteo eest kohaldatakse karistust Karistusseadustiku järgi.
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TEEDE JA TÄNAVATE LIIGITUS
I. Asfaltkattega maanteed:
1.
Kuivajõe - Kose
2.
Kuivajõe - Kose-Uuemõisa
3.
Pikk tänav, Kose aleviku piires
4.
Kehra maantee, Kose aleviku piires
II. Alevike tänavad:
Alevikesisesed asfaltkattega tänavad ja teed.
III. Teised asfaltkattega teed:
1.
Kose - Kehra, valla piires
2.
Kolu - Tammiku
3.
Kose - Ravila - Vardja - Tartu mnt
4.
Kose - Kuimetsa, valla piires
IV. Ülejäänud tänavad ja teed:
Alevikesisesed ja -välised kruusakattega teed ja tänavad.

