AMETIISIKU MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOON
nr. …………………
I. ÜLDANDMED
1. Ees- ja perekonnanimi

Peep Peterson

2. Isikukood

37503292736

3. Ametikoht

Volikogu liige

4. Asutus (tööandja)

Tartu Linnavolikogu

5. Ametipalga aste ja ametipalk

Ametipalk puudub

Märkus:

1. Ametipalga astme märgivad ametiisikud, kellel on palgaaste.
2. Deklareeritakse ametikohajärgne ametipalk.
3. Märgitakse ka ametipalga juurde asutusest makstavad lisatasud.
4. Märgitakse ametipalga puudumine, kui ametipalka ei saada.

Vastavalt korruptsioonivastase seaduse §-le 7 deklareerin, et minule kuulub vara, kannan
kohustusi ja oman tuluallikaid vastavalt allpool toodule. Olen teadlik, et andmete
tähtpäevaks esitamata jätmine, andmete puudulik esitamine või teadvalt valeandmete
esitamine toob kaasa vastutuse seaduses sätestatud korras.
II. ANDMED VARA KOHTA
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse
ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa
selles):
Puudub
--------(otstarve)

(asukoha maakond, vald, linn)

(kinnistuspiirkond)

(kinnistu number)

7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid:
Puuduvad
--------(sõiduki liik)

8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid:
Puuduvad

(mark)

(väljalaske aasta)

--------(emitent)

(liik)

(kogus)

(nimiväärtus)

(koguväärtus)

9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv):
SEB, arveldusarve, üks
Swedbank, arveldusarve, üks
Swedbank, väärtpaberiarve, üks
(pank)

(arve liik)

III. ANDMED VARALISTE KOHUSTUSTE KOHTA
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab kuue kuu
ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta:
Puuduvad
------(võlausaldaja)

(võlajääk deklareerimise ajal)

11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu
ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud,
hüpoteegid jms):
Swedbank, sõiduauto Volvo S60 kasutusrent
------IV. ANDMED MUUDE TULUDE KOHTA
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk,
näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades
nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst
saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on
tegemist):
Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing juhtimistasu – 279041 kr
MTÜ "Johannes Mihkelsoni Keskus" palk – 15626 kr
Tartu Linnavolikogu Kantselei palk – 20100 kr
Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu – 2498 kr Eesti
Sotsiaalministeerium töövõtu lepingu tasu – 1500 kr
Naisuurimus- ja Teabekeskus töövõtulepingu tasu – 1100 kr
AS POSTIMEES honorar – 250 kr
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V. ANDMED MAKSUSTATAVA TULU JA DIVIDENDITULU KOHTA
13. Maksustatav tulu (täidetakse füüsilise isiku eelmise aasta Maksu- ja Tolliametiameti
tuludeklaratsiooni alusel; kui abikaasad esitasid ühise tuludeklaratsiooni, näidatakse ametiisiku
osa eraldi)
320115,- krooni

14. Dividenditulu (täidetakse
tuludeklaratsiooni alusel):

füüsilise

isiku

eelmise

aasta

Maksu-

ja

Tolliameti

Puudub

VI. ANDMED ABIKAASA, VANEMATE JA LASTE KOHTA
(Deklaratsioonis märgitakse vaid täiskasvanud isikud)
Ees- ja
perekonnanimi

Sugulusaste

Isikukood
või sünniaeg

Teenistus- või
töökoht ja asutus
(tööandja)

Elukoht ja
aadress

1. Kalle
Peterson

isa

07.07.1946

pensionär

Tartu, Kaunase
pst 62-6

2. Tiiu
Peterson

ema

11.09.1948

Õpetaja, Tartu Mart
Reiniku gümnaasium

Tartu, Kaunase
pst 62-6

3. ---4. ---5. ---6. ---7. ---8. ----

Deklaratsiooni koostamise kuupäev

30. aprill 2011

Kinnitan minu poolt esitatud andmete õigsust

Allkirjastatud digiallkirjaga
(allkiri)
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