
Rahandusministri 18.07.2008. a määruse nr 22 

„Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja 

töötuskindlustusmakse deklaratsioonide ja tõendite vormide ning täitmise korra kinnitamine” 

lisa 1 

 

Vorm TSD   
Maksu- ja Tolliamet 

 
Maksukohustuslane 
Nimi või ees- ja perekonnanimi 

Registri-  või isikukood            

Asu- või elukoha aadress (maakond, sihtnumber, küla, talu või tänav, maja nr, korteri nr, vald, asula või linn): 

 

 

Telefon e-post 

 

 

 
TULU- JA SOTSIAALMAKSU, KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONI MAKSE JA 

TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSE  
DEKLARATSIOON  

________aasta____________ kuu 

   
Jrk  Summa 

kroonides 

1 2 3 

1.  Arvutatud sotsiaalmaks: 

(vormi TSD lisa 1 veeru 4 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 7 kokkuvõte) 

 

2.  Kinnipeetud tulumaks: 

(vormi TSD lisa 1 veeru 6 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 10 kokkuvõte + vormi TSD 

lisa 3 veeru 8 kokkuvõte) 

 

3. Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed: 

(vormi TSD lisa 1 veeru 5 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2  veeru 8 kokkuvõte) 

 

 4. Kinnipeetud töötuskindlustusmakse: 

(vormi TSD lisa 1 veeru 8 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 13 kokkuvõte) 

 

5. Arvutatud  töötuskindlustusmakse:   

(vormi TSD lisa 1 veeru 9 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 14 kokkuvõte  x ……%) 

 

6. Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse ja vanemahüvitiselt arvutatud 

kohustusliku kogumispensioni makse: 

(vormi TSD lisa 1 veeru 10 kokkuvõte)  

 

7. Erisoodustuselt tasutav tulumaks  

(vormi TSD lisa 4 rida 18) 

 

 

8. Erisoodustuselt tasutav sotsiaalmaks  

(vormi TSD lisa 4 rida 20) 

 

 

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev MAKSUKOHUSTUSLANE  
VÕI  ESINDAJA  
    

 
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev 
 
 

 
 

 
 KOOSTAJA 

e-post Telefon 

 

 



Täitmise kord 
 
1. Vormil näidatakse tasutav tulu- ja sotsiaalmaks ning kohustusliku kogumispensioni makse ja 

töötuskindlustusmakse. 

 
Deklaratsiooni esitamine 
 
2. Vorm TSD ja selle lisa esitatakse Maksu- ja Tolliametile väljamakse tegemise või 

erisoodustuse andmise kalendrikuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Samaks kuupäevaks 

kantakse maksu ja makse summa üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole. 

 

3. Deklaratsioon ja selle lisad täidetakse täiskroonides, seejuures jäetakse vähem kui 50 senti 

ära ning 50 senti ja rohkem ümardatakse täiskrooniks.  

 

4. Vormil TSD näidatud summad peavad olema vastavuses vormi TSD lisades toodud 

summadega. 

 

5. Deklaratsioonile kirjutab alla maksukohustuslane või tema esindaja. Esindaja peab Maksu- 

ja Tolliameti nõudmisel esitama esindusõigust tõendava dokumendi. 

 

6. Deklaratsioon esitatakse paberkandjal või elektrooniliselt. Deklaratsioon esitatakse 

elektrooniliselt, kui vormi TSD lisas 1, 2 või 3 on täidetud üle 5 rea. 

 
Deklaratsiooni täitmine 
 

7. Real 1 näidatud sotsiaalmaksu summas kajastatakse kõigilt selles kuus tehtud väljamaksetelt 

ja „Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõigete 2 ja 3 kohaselt arvutatud sotsiaalmaks.  

 

8. Real 2 näidatud tulumaksu summas kajastatakse kõigilt selles kuus tehtud tulumaksuga 

maksustatavatelt väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks. 

 

9. Real 3 näidatakse „Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõike 1 punktide 1─4, 6, 8 ja 9 alusel 

sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed.  

 

10. Real 4 näidatakse „Töötuskindlustuse seaduse” § 42 lõike 1 punkti 1 alusel kindlustatule 

kehtestatud määras kinnipeetud töötuskindlustusmakse. 

 

11. Real 5 näidatakse „Töötuskindlustuse seaduse” § 42 lõike 1 punkti 2 alusel tööandjale 

kehtestatud määras arvutatud töötuskindlustusmakse. 

 

12. Real 6 näidatakse „Kogumispensionide seaduse” § 11 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel   

kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse. 

 

13. Real 6 näidatakse ka "Kogumispensionide seaduse" § 11 lõike 1 punkti 3 alusel 

vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni täiendav sissemakse.    

 

14. Real 7 näidatakse „Tulumaksuseaduse” § 48 lõike 9 alusel erisoodustuselt arvutatud ja 

tasumisele kuuluv tulumaks. 

 

15. Real 8 näidatakse „Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõike 1 punkti 7 alusel erisoodustuselt 

arvutatud ja tasumisele kuuluv sotsiaalmaks. 



 

Paranduste tegemine  
 

16. Pärast vormi TSD Maksu- ja Tolliametile esitamist deklaratsioonis oleva vea avastamisel 

esitatakse sama perioodi eest uus deklaratsioon märkusega „parandus”. Vormil TSD näidatakse 

õiged andmed kalendrikuu kohta ning vormi TSD lisades 1, 2 ja 3 esitatakse parandatud 

andmed nendel ridadel, kus parandus tehti.  

 

17. Vormi TSD lisast 1 isiku andmete kustutamisel esitatakse andmed isiku ja väljamakse liigi 

kohta veergudes 1, 2, 7.1, 7.2 ja 7.3, lisaks märgitakse veergudes 3.1─10 arvuliste andmete 

asemel null. 

 

Kui maksukohustuslane on ekslikult teinud väljamakse, mille ta nõuab hiljem väljamakse 

saajalt tagasi, tehakse parandus selle kuu deklaratsioonis, millal maksukohustuslasele 

tagastatakse ebaõigesti väljamakstud summa. Sel juhul näidatakse andmed isiku ja väljamakse 

liigi kohta veergudes 1, 2, 7.1, 7.2 ja 7.3, lisaks märgitakse miinusmärgiga arvulised andmed 

veergudes 3.1─10. 

 

Vormi TSD lisa 1 veerus 6 näidatud kalendriaasta jooksul kinnipeetud tulumaksu summat ei  

vähendata pärast kalendriaastale järgneva aasta 15. veebruari.  

 

18. Vormi TSD lisast 2 isiku andmete kustutamisel esitatakse andmed isiku ja väljamakse liigi 

kohta veergudes 1─6, lisaks märgitakse vormi TSD lisa 2 veergudes 7─14 arvuliste andmete 

asemel null. 

 

Kui maksukohustuslane on ekslikult teinud väljamakse, mille ta nõuab hiljem väljamakse 

saajalt tagasi, tehakse parandus selle kuu deklaratsioonis, millal maksukohustuslasele 

tagastatakse ebaõigesti väljamakstud summa. Sel juhul näidatakse andmed isiku ja väljamakse 

liigi kohta veergudes 1─6, lisaks märgitakse miinusmärgiga arvulised andmed 

veergudes 7─14. 

 

19. Vormi TSD lisast 3 isiku andmete kustutamisel esitatakse andmed isiku ja väljamakse liigi 

kohta veergudes 1─6, lisaks märgitakse veergudes 7─10 arvuliste andmete asemel null. 

 

Kui maksukohustuslane on ekslikult teinud väljamakse, mille ta nõuab hiljem väljamakse 

saajalt tagasi, tehakse parandus selle kuu deklaratsioonis, millal maksukohustuslasele 

tagastatakse ebaõigesti väljamakstud summa. Sel juhul näidatakse andmed isiku ja väljamakse 

liigi kohta veergudes 1─6, lisaks märgitakse miinusmärgiga arvulised andmed veergudes 

7─10. 

 

20. Vormi TSD lisas 4 vea avastamisel esitatakse parandusdeklaratsioon TSD koos parandatud 

lisaga 4 selle kalendrikuu kohta, millal viga tehti.                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


