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1. Taksoülevaatus
Nõuded taksoveol kasutatavale mootorsõidukile on kehtestatud ühistranspordi seadusega.
Seadusandluses toodud nõuded peavad olema täidetud enne takso esitamist eriliigilisele
ülevaatusele. Ühistranspordi seaduse § 64 on kehtestatud nõuded takso tähistamisele,
tunnustele ja taksomeetrile.
Taksol peavad ülevaatuse ajal olema küljes kõik takso tunnused:
•
•
•
•
1.1.

takso välisküljel peab olema vedaja nimi või kaubamärk
takso katusel peab olema sisevalgustusega plafoon
taksol peab olema töökorras printer
taksol peab nähtaval kohal olema taksomeeter
Vedaja nimi või kaubamärk

Taksoveol kasutatava sõiduki parempoolsel välisküljel peab olema nähtav vedaja nimi või
kaubamärgiseaduse § 5 tähenduses õiguskaitset omav vedajale kuuluv või talle lepingu alusel
kasutada antud kaubamärk. Vedaja nime teksti tähe kõrgus peab olema vähemalt neli (4)
sentimeetrit.
1.2.

Taksomeetri kohandamistunnistus

Takso eriliigilisel ülevaatusel tuleb esitada taksomeetri kohandamistunnistus. Taksomeetri
kohandamine on nõuete kohase metroloogilise kontrolli läbinud taksomeetri paigaldamine
sõidukile, taksomeetri reguleerimine ja näitude kontrollimine ning taksomeetri ja selle
mõõtetulemust muuta võimaldavate ühenduste plommimine isiku poolt, kes omab
nõuetekohast pädevust tõendavat tunnistust.
Sõiduki andmed peavad vastama tunnistuse andmetele ehk:
•
•
•
•

tunnistus peab olema väljastatud samale sõidukile
tunnistusel toodud rehvimõõdud peavad vastama sõidukil kasutatavate
rehvimõõtudega
tunnistusel toodud tariifid peavad vastama sõidukis paigaldatud hinnakirjadele ja
taksomeetri väljatrükil toodule
kohandamistunnistus peab olema väljastatud mitte varem kui 2 aastat enne
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taksoülevaatuse läbimist. Kui taksomeetri taatluskehtivusaeg on möödas (kehtib 2
aastat), siis tuleb läbida ka uus kohandamine.
Näited erinevatest taksomeetri kohandamistunnistustest:
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1.3.

Hinnakiri

Hinnakiri peab olema sõiduki armatuurlaua paremal poolel nähtaval kohal ja parempoolse
tagaukse aknale nii, et see oleks nähtav nii sõiduki seest kui väljast. Hinnakiri peab olema
selgelt loetav ja arusaadav ning vastama taksomeetri kohandamistunnistusele.
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1.4.

Taksomeeter

Taksomeeter peab olema läbinud metroloogilise kontrolli (taatlemise). Taksomeeter peab
olema paigutatud sõitjale nähtavale kohale armatuurlaual või asuma salongi tahavaatepeeglis.
Lisaks peab olema töökorras printer. Taksomeetrist tuleb printida väljatrükk. Sõiduki number,
tariifid ja seadme andmed väljatrükil peavad ühtima taksomeetri kohandamistunnistusega.
Kui taksomeetri taatluskehtivuse algus (taatluse läbimise aeg, toodud kohandamistunnistusel)
on määratud kuu või kvartali täpsusega, lõppeb taksomeetri taatluskehtivusaeg selle kuu või
kvartali viimasel päeval, millal saabub taatluskehtivuse lõppu tähistav kuu või kvartal.
Kui taksomeetri taatluskehtivuse algus on määratud aasta täpsusega, lõpeb taksomeetri
taatluskehtivusaeg selle jaanuarikuu viimasel päeval, mis järgneb taatluskehtivusaja lõppu
tähistavale aastale.
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1.5.

Plafoon

Plafoon peab olema sõiduki katusel risti sõidusuunaga, sisevalgustusega ja selle esiküljel peab
olema trükitähtedega kirjutatud ainult sõna «TAKSO», minimaalse tähemärgi kõrgusega neli
(4) sentimeetrit.

1.6.

Tulekustuti

Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 18.07.2011 vastu võetud määrusle nr 77
„Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“
lisa 4 punktile 7.2. on ühistranspordisõidukis puuduv, nõuetele mitte vastav või kohustuslikus
korras kontrollimata tulekustuti „oluline viga“ (OV).
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