Otsuse nr 20 EELNÕU
eelnõu algataja: Ühis fraktsioon

HÄÄDEMEESTE VALD
HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Uulu,

23. november 2017 nr

Tööandja sõiduauto kasutamine
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 2, kooskõlas Tulumaksuseaduse §
48 lg 8 ning Rahandusministri 22. jaanuari 2011.a määrusega nr 2 kinnitatud “Erisoodustuste
hinna määramise korra” § 1, Häädemeeste Vallavolikogu
otsustab:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Kinnitada Häädemeeste valla kasutuses oleva ametiauto VOLKSWAGEN JETTA, riiklik
registreerimismärk 910BGC, eest vastutavaks isikuks vallavanem .............................
Määrata p 1 nimetatud ametiauto garažeerimiskohaks .............................................................
Kinnitada mootorikütuse kulu piirmääraks 300 liitrit kuus.
Ametiautot võib garažeerida väljaspool elukohta, kui see on seotud teenistusülesannete
täitmisega.
Ametiauto kasutamise kohta peetakse ametiauto kasutamise arvestust ja esitatakse
raamatupidamisele igakuuliselt hiljemalt 10. kuupäevaks.
Üle kehtestatud piirmäära mootorikütuse kulu tasub vastutav kasutaja.
Ametiauto kasutamisel isiklikuks otstarbeks tuleb vallavalitsusele auto kasutus hüvitada 0,20
eurot/km.
Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Häädemeeste Vallavolikogule haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu
kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Andrus Soopalu
Volikogu esimees

SELETUSKIRI otsuse eelnõu nr 20 „Tööandja sõiduauto kasutamine“ juurde
Eelnõu eesmärk
Määrata valla kasutuses oleva sõiduauto VOLKSWAGEN JETTA eest vastutav isik, määrata
garažeerimiskohad ja kinnitada kütuse limit kuu lõikes.
Eelnõu juriidiline alus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 2 (Volikogul on õigus üksikaktidena vastu võtta
otsuseid, valitsusel anda korraldusi).
Tulumaksuseaduse § 48 lg 8 sätestab: Tööandja sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või
tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks tasuta või soodushinnaga kasutada andmise
erisoodustuse hinna ülempiir on 256 eurot kuus iga nimetatud tegevuseks kasutatud sõiduauto
kohta. Selle
erisoodustuse
hind
määratakse
vastavalt
sõiduauto
erisoodustusena
kasutamisele valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud korras peetava arvestuse alusel.
Arvestuse puudumise korral võetakse maksustamisel aluseks hinna ülempiir.
Erisoodustuse hinna määramise korra § 1 sätestab muuhulgas: (3) Lõikes 2 sätestatud tingimustele
vastava arvestuse olemasolu korral võetakse lõikes 1 nimetatud erisoodustuse hinna arvutamisel
aluseks töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks
sõidetud ühe kilomeetri kohta:
1) sõiduauto puhul vanusega üle 5 aasta ja silindrite töömahuga kuni 2000 cm3 (kaasa arvatud)
0,20 eurot ühe kilomeetri kohta;
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Eelnõu algataja: Ühis fraktsioon
Eelnõu ja seletuskirja koostaja: Tahkuranna vallasekretär
Kuupäev: 10.11.2017

