
 
Vormi TSD lisa 1   

 

RESIDENDIST FÜÜSILISTELE ISIKUTELE TEHTUD VÄLJAMAKSED, 
KINNIPEETUD TULUMAKS, KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONI MAKSE  

JA TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSE NING ARVUTATUD SOTSIAALMAKS   
 

__________aasta ___________________kuu 
 

    Kroonides 
Tulumaksu kinnipidamisel 

maha arvatud 

 

Ees- 

ja pere- 

konnanimi 

Isikukood 

 

Maksuvaba 

tulu 

arvestamine 

maksuvaba  

tulu summa 

elatis ja 

elatisnõue 

Arvutatud 

sotsiaal-

maks 

Sotsiaalmaksuga 

maksustatud 

väljamaksed 

Kinnipeetud 

tulumaks 

1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 

        

        

 Kokku    
 
 
    
 
 

Väljamaksed koodide järgi 

Summa 

koodi 01 

järgi 

 
 

Kood Summa Kood Summa Kood Summa 

Kinnipeetud 

töötus- 

kindlustus-

makse 

Väljamaksed, 

millelt makstakse 

töötus-

kindlustusmakset 

Kinnipeetud kogumis-

pensioni makse ja  

vanemahüvitiselt 

arvutatud 

kogumispensioni  

makse 

7 7.1 7.1.1 7.2 7.2.1 7.3 7.3.1 8 9 10 

 

          

          

X X X X X X X    
 
 

 
Täitmise kord 
 

1. Vormi TSD lisas 1 näidatakse residendist füüsilise isiku isikustatud tulu- ja sotsiaalmaksu 

ning kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse andmed vormil näidatud 

kalendrikuu eest. Iga isiku kohta täidetakse üks rida.  

 

2. Vormi TSD lisa 1 esitatakse koos selle kuu deklaratsioonivormiga TSD, millal väljamakse 

tehti või „Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõigete 2 ja 3 alusel sotsiaalmaks arvutati.  

 

3. Veerg 3. Kui tulumaksu kinnipidaja arvestab maksuvaba tulu, märgitakse veergu 3 tähis 

„X”.   

 

4. Veergudes 3.1
 

ja 3.2 näidatakse tulumaksu kinnipidamisel tehtavate mahaarvamiste 

summad.  

 

5. Veerus 3.1
 

näidatakse „Tulumaksuseaduse” § 23 alusel väljamaksest maha arvatud 

maksuvaba tulu summa, sealhulgas eelmistel kuudel kasutamata maksuvaba tulu sellele kuule 

edasikantud osa („Tulumaksuseaduse” § 42 lõiked 1 ja 3), samuti täiendav maksuvaba tulu 

pensionile („Tulumaksuseaduse” § 42 lõige 1
1
) ja täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või 

kutsehaigushüvitisele („Tulumaksuseaduse” § 42 lõige 1
2
).  

 



6. Veerus 3.2 näidatakse tulumaksu kinnipidamisel väljamaksest maha arvatud kinnipeetud 

elatise või riigile üleläinud elatisnõude rahuldamiseks makstud summa („Tulumaksuseaduse” 

§ 42 lõige 4).    

 

7. Veerus 4 näidatakse „Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõike 1 punktide 1─4, 6, 8 ja 9 ning 

lõigete 2 ja 3 alusel arvutatud sotsiaalmaks. 

 

8. Veerus 5 näidatakse kalendrikuul tehtud „Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõike 1 punktide 1─4, 

6, 8 ja 9 alusel sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed.  

 

9. Veerus 6 näidatakse  veergudes 7, 7.1.1, 7.2.1 ja 7.3.1 näidatud väljamaksetelt kinnipeetud 

tulumaks.  

 

10. Veergudes 7, 7.1.1, 7.2.1 ja 7.3.1 näidatakse residendist füüsilisele isikule kalendrikuul 

tehtud väljamaksed, millelt väljamaksja on kohustatud „Tulumaksuseaduse” § 41 alusel 

tulumaksu kinni pidama, jaotatuna väljamakse liikide järgi. Siin näidatakse väljamaksete 

summad enne mahaarvamiste tegemist. Tulumaksuga maksustatavad väljamaksed 

deklareeritakse ka juhul, kui maksuvaba tulu või muude mahaarvamiste tõttu ei ole tulumaksu 

kinni peetud. 

 

11. Veerus 7 näidatakse sotsiaalmaksuga maksustatav rahaline tasu, mida makstakse töötajale 

või avalikule teenistujale („Tulumaksuseaduse” § 13 lõige 1); stipendium, toetus ja pension, 

mida makstakse seoses töö- või teenistussuhtega („Tulumaksuseaduse” § 19  lõige 2,  lõike 3 

punkt 3); seaduse või muu õigusakti alusel töö tegemise eest makstav tasu 

(„Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõike 1 punkt 9); tasu, mida makstakse isikule pärast töö- või 

teenistussuhte lõppemist. Eelnimetatud väljamaksete kood on 01.   

 

12. Veergudes 7.1─7.3 näidatakse väljamaksete koodid, mis vastavad veergudes 7.1.1, 7.2.1 

ja 7.3.1 näidatud väljamakse liigile. Nendes veergudes väljamakse liikide märkimiseks 

kasutatakse järgmiseid koode: 

 
02 - rendi- või üüritasu ning litsentsitasu („Tulumaksuseaduse” § 16), välja arvatud kui 

väljamakse saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliametis füüsilisest 

isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustulu; 

 
03 - intress („Tulumaksuseaduse” § 17); 

 
04 – elatis ja elatisabi („Tulumaksuseaduse” § 19 lõige 1); 

 
05 - Eesti riigi poolt seaduse alusel makstav pension ja „Kogumispensionide seaduse” alusel 

makstav kohustuslik kogumispension („Tulumaksuseaduse” § 19 lõige 2) enne täiendava 

maksuvaba tulu mahaarvamist; 

 
06 - stipendium, toetus, kultuuri-, spordi- ja teaduspreemia, loteriivõit („Tulumaksuseaduse” 

§ 19 lõige 2); 

 
07 - ajutise töövõimetuse hüvitis („Tulumaksuseaduse” § 20 lõige 1);   

 
08 - investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel kindlustusvõtjale või soodustatud isikule 

makstav summa („Tulumaksuseaduse” § 20 lõige 3);  

 



09 - (maksumäära märgib Maksu- ja Tolliamet) maksumääraga maksustatav väljamakse täiendava 

kogumispensioni kindlustuslepingu alusel või vabatahtlikust pensionifondist 

(„Tulumaksuseaduse” § 21 lõige 1); 

 

10 - 10% maksumääraga maksustatav väljamakse täiendava kogumispensioni 

kindlustuslepingu alusel või vabatahtlikust pensionifondist („Tulumaksuseaduse” § 21 lõiked 

2 ja 3); 

 

11 - juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasu („Tulumaksuseaduse” 

§ 13 lõige 2), välja arvatud, kui tasu saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- 

ja Tolliametis füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustulu; stipendium, 

toetus ja pension, mida makstakse seoses juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani 

liikmeks olekuga („Tulumaksuseaduse” § 19 lõige 2 ja lõike 3 punkt 3); väljamakse, mis on 

tehtud endisele juhtimis- või kontrollorgani liikmele; 

 
12 - seoses tööõnnetusega või kutsehaigusega makstav hüvitis („Tulumaksuseaduse” § 13 

lõige 1) enne täiendava maksuvaba tulu mahaarvamist;  

 
13 - töölepingu lõpetamisel või teenistusest vabastamisel töötajale või avalikule teenistujale 

makstav hüvitis; 

 

14 - muu väljamakse, millelt väljamakse tegija on „Tulumaksuseaduse” § 41 kohaselt  

kohustatud tulumaksu kinni pidama;  

 

15 - töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstav töö- või teenustasu 

(„Tulumaksuseaduse” § 13 lõige 1
1
 ), välja arvatud, kui tasu saaja on kantud äriregistrisse või  

registreeritud Maksu- ja Tolliametis füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja 

ettevõtlustulu; 

 

16 - „Töötuskindlustuse seaduse” alusel makstav töötuskindlustushüvitis;  

 

17 - „Töötuskindlustuse seaduse” alusel makstav hüvitis töölepingute kollektiivse 

ülesütlemise korral;  

 
18 - „Töötuskindlustuse seaduse” alusel makstav hüvitis tööandja maksejõuetuse korral;  

 
19 - „Vanemahüvitise seaduse” alusel makstav vanemahüvitis; 

 
20 - loomeliidu poolt loovisikule seoses tema loometööga seotud lähetusega ja sportlasele 

seoses spordilähetusega makstav sõidu- ja majutuskulude hüvitis ning päevaraha osas, mis 

ületab Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäära; kolmanda isiku makstud päevaraha osas, mis 

ületab Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäära; 

 

21 - „Välisteenistuse seaduse” § 67 alusel makstav abikaasatasu.   

 

13. Veerus 8 näidatakse veerus 9 deklareeritud väljamaksetelt kalendrikuul 

„Töötuskindlustuse seaduse” § 42 lõike 1 punkti 1 kohaselt kinni peetud 

töötuskindlustusmakse. Vanaduspensionieas isiku puhul näidatakse alates pensioniikka 

jõudmise kuule järgnevast kuust veerus 8 null. Isiku puhul, kellele on määratud „Riikliku 

pensionikindlustuse seaduse” §-s 9 sätestatud ennetähtaegne vanaduspension, näidatakse 

veerus 8 null. 

 



14. Veerus 9 näidatakse kalendrikuul tehtud väljamaksete summa, millelt   väljamakse tegija 

on kohustatud arvutama ja kinni pidama töötuskindlustusmakse. Väljamaksete summa tuleb 

näidata isikustatult ka juhul, kui väljamakse tehakse vanaduspensionieas isikule või isikule, 

kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension (vajalik tööandja makse arvutamiseks). 

 

15. Veerus 10 näidatakse residendist füüsilisele isikule kalendrikuul tehtud veerus 5 näidatud 

väljamaksetelt „Kogumispensionide seaduse” § 11 lõike 1 punktide 1 ja 2 kohaselt kinni 

peetud kohustusliku kogumispensioni makse, kui väljamakse saaja on kohustatud isik  

„Kogumispensionide seaduse” § 6 kohaselt.     

 

16. Veerus 10 näidatakse ka Eesti Töötukassa poolt koodidega 17 ja 18 märgitud 

kindlustushüvitistelt  „Kogumispensionide seaduse” § 11 lõike 1 punkti 1 kohaselt kinni 

peetud kohustusliku kogumispensioni makse. Koodiga 16 märgitud väljamakselt kohustusliku 

kogumispensioni makset kinni ei peeta ja veerus 10 ei näidata.  

 

17. Veerus 10 näidatakse ka  Pensioniameti poolt koodiga 19 märgitud vanemahüvitiselt  

„Kogumispensionide seaduse” § 11 lõike 1 punkti 3 kohaselt arvutatud kogumispensioni 

täiendav sissemakse.  

 

 

 

 
 

 


