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Parkimistasu soodustuse tingimused Tallinna tasulise parkimisala elanikule 
 

 

Austatud avaldaja 

 

Pöördusite õiguskantsleri poole, sest Te pole rahul Tallinna elanikele kehtiva parkimistasu 

soodustuste tingimustega. Saite Tallinna linnalt teate, et parkimiskaart, mis andis Teile õiguse 

parkida sõidukit elukohale vastavas parkimistsoonis soodsa hinnaga, kaotas Teie 

elukohavahetuse tõttu kehtivuse. Teie hinnangul peaks linn võimaldama sõidukit parkida 

soetatud parkimiskaardi alusel selle kehtivusaja lõpuni või hüvitama parkimistasu 

proportsionaalselt ajaga, mil Te parkimiskaarti enam ei kasuta.  

 

Tänan pöördumise eest. Mõistan Teie seisukohta põhjendavaid argumente. Paraku on tegemist 

küsimusega, kus õiguskantsler linnavolikogu määruse muutmist esile kutsuda ei saa. Tehtud 

valik on põhiseaduspärane, tegemist on õigluse küsimusega, mille otsustab kohalik rahvaesindus.  

 

Parkimistasu on kohalik maks, mida reguleerib kohalike maksude seadus (KoMS § 141), 

liiklusseadus ja parkimistasu kehtestanud kohaliku omavalitsuse volikogu määrus. Tallinnas on 

parkimistasu kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 20.12.2012 määrusega nr 30 “Tallinna avalik 

tasuline parkimisala ja parkimistasu“ (edaspidi: parkimistasu määrus).  

 

Parkimistasu määrus näeb ette, et inimene, kelle elukoht asub mõnes Tallinna avaliku tasulise 

parkimisala piirkonnas (parkimistasu määruse § 11 lg 1), võib aastase kehtivusajaga 

parkimiskaardi alusel seal soodsamalt parkida. Selline sooduskaart maksab 120 eurot aastas 

(§ 11 lg 3). Seega kasutab niisuguses parkimistsoonis parkimiskaardi soetanud inimene selle 

piirkonna elanikele mõeldud maksusoodustust. Parkimiskaart kaotab kehtivuse, kui inimene 

vahetab elukohta ja tema uus elukoht asub väljaspool avaliku tasulise parkimisala piire (vt 

parkimistasu määruse § 11 lg 10). Parkimistasu ei tagastata, kui elaniku maksusoodustus kaotab 

kehtivuse või tunnistatakse kehtetuks (parkimistasu määruse § 11 lg 11). 

 

Küsisite, kas Tallinna linnal on õigus otsustada, et kirjeldatud juhtumil aastase parkimiskaardi 

eest makstud tasu ei tagastata proportsionaalselt ajaga, mille jooksul jääb parkimiskaart 

kasutamata.  

 

Kohaliku omavalitsuse üksustel on kohalike maksude kehtestamisel avar otsustusruum.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/107062013005
https://www.riigiteataja.ee/akt/120122017005
https://www.riigiteataja.ee/akt/429122013063?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/429122013063?leiaKehtiv
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Seadusega võib omavalitsustele seada kohalike maksude kujundamisel mitmeid piiranguid. 

Parkimistasu soodustuste andmisele pole aga piiranguid ette nähtud. Kohaliku omavalitsuse 

volikogule on seega jäetud lai kaalutlusruum otsustamaks, kas, kellele ja millistel alustel 

parkimissoodustust anda. Seejuures võib kohalik omavalitsus elukohaga seotud parkimistasu 

soodustusi määrata lähtudes eeldusest, et selle piirkonna elanikud vajavad soodustingimustel 

parkimisluba enamasti terve aasta. Samuti võib linnavolikogu otsustada, et maksu ei tagastata, 

kui aastaks antud soodustust ei kasutata tähtaja lõpuni. Selle põhjenduseks võib olla ka vajadus 

parkimissoodustuste süsteemi võimalikult lihtsalt administreerida.1  

 

Ka mitme muu maksu ja maksusoodustuse puhul kasutatakse parkimistasu soodustustega 

sarnaseid lihtsustusi. Nii näiteks sätestab maamaksuseaduse (MaaMS) § 8 lõige 1, et 

maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade saadetakse isikule, kes on 

1. jaanuari seisuga kinnistusraamatu andmetel kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja. 

See tähendab, et kui isik müüb temale kuuluva maatüki nt 2018. aasta 3. jaanuaril, siis peab ta 

maamaksu tasuma ikkagi 2018. aasta eest, hoolimata sellest, et ta ei olnud peaaegu terve aasta 

maa omanik. Elukoha maamaksuvabastust rakendatakse alates vabastuse aluse tekkimisele 

järgneva kalendriaasta 1. jaanuarist (MaaMS § 11 lg 8). Raskeveokimaksu maksja tasub maksu 

terve maksustamisperioodi eest ning hoolimata sellest, et omanik vahetub, raskeveokimaksu ei 

tagastata (vt raskeveokimaksu seaduse § 5 lg 4). 

 

Kuivõrd parkimistasu on kohalik maks ja elaniku parkimiskaardi alusel kasutab inimene 

maksumääruses ette nähtud maksusoodustust, ei teki Tallinna linna ja parkimiskaardi ostnud 

elaniku vahel lepingulist suhet ning seega ei saa rääkida ka lepingu rikkumisest. Ka ei ole linn 

käitunud sõnamurdlikult, kuna soodustus oli antud elukohajärgses parkimistsoonis parkimiseks. 

Parkimise määruses on üheselt sätestatud tingimused, millal parkimiskaart kaotab kehtivuse ning 

et kaardi eest makstud parkimistasu sel juhul ei tagastata.  

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et parkimistasu määrus, mis ei näe ette kasutamata jäänud parkimistasu 

osalist hüvitamist, ei ole vastuolus põhiseadusega. Samuti ei ole õigusvastane see, et Tallinna 

linn keeldus hüvitamast osaliselt kasutamata jäänud parkimistasu. 

 

Austusega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

 

 

 
Kristi Lahesoo  693 8409 

Kristi.Lahesoo@oiguskantsler.ee 

                                                 
1 Riigikohus on nt vanemahüvitiste maksmise süsteemi kohta leidnud, et ka süsteemi administreerimise lihtsus on 

piirangu üheks lubatavaks põhjenduseks. (RKPJK 27.12.2011 otsus asjas 3-4-1-23-11, p 60.)   

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017102
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011026
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-23-11

