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MITTERESIDENDIST JURIIDILISTELE ISIKUTELE TEHTUD VÄLJAMAKSED 

JA KINNIPEETUD TULUMAKS  
__________aasta___________________kuu 

 
 

Väljamaksed, millelt 
peetakse kinni tulumaks Kinnipeetud tulumaks 
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Täitmise kord 
 
1. Vormi TSD lisas 3 näidatakse mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud tulumaksuga 
maksustatavad väljamaksed ning nendelt kinnipeetud tulumaks. Ühele isikule tehtud erinevat 
liiki väljamaksete kohta täidetakse eraldi rida. 
 
2. Vormi TSD lisa 3 esitatakse selle kalendrikuu kohta, millal väljamakse tehti.  
 
Deklareeritakse ka summad, millelt tulenevalt maksulepingust tulumaksu kinni ei peeta. 
Maksulepingust tulenevalt mitteresidendile tehtavalt väljamakselt „Tulumaksuseaduse” § 43 
lõikes 1 sätestatud määradest madalama määraga tulumaksu kinnipidamisel või tulumaksu 
kinni pidamata jätmisel esitatakse koos vormi TSD lisaga 3 tulu saajat ja tema residentsust 
tõendav dokument. Maksulepingust tulenevaid madalamaid määrasid rakendatakse ka juhul, 
kui andmed tulu saaja residentsuse kohta on kantud „Maksukorralduse seaduse” alusel 
asutatud maksukohustuslaste registrisse.  
 
3. Veergudes 1─4 näidatakse väljamakse saaja andmed. Veerus 2 näidatakse mitteresidendile 
väljastatud maksukohustuslaste registri kood Eestis. Veerus 3 näidatakse mitteresidendi 
residendiriigi kood Maksu- ja Tolliameti  koostatud loetelu alusel.  
  
4. Veergu 5 märgitakse väljamakse liik ning veergu 6 väljamakse kood vastavalt loetelule. 
Veerus 6 näidatakse kood juhul, kui Eesti Vabariigil on väljamakse saaja residendiriigiga 
kehtiv maksuleping. Mitteresidendist juriidilisele isikule kalendrikuul tehtud väljamakse liik 
määratakse OECD mudellepingu artikli numbri alusel: 
6 - kinnisvara üüri- või renditasu;  
 



7 - ärikasum; 
 
8 - tulu rahvusvahelistest vedudest;  
 
11 - intress;  
 
17 - sportlase ja meelelahutaja esinemistasu või tasu tema teose Eestis esitamise eest; 
 
21 - muu tulu. 
 
5. Kui väljamakse tehakse sellise riigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat 
maksulepingut ei ole, kasutatakse tulumaksu kinnipidamisel „Tulumaksuseaduse” § 43 
lõikes 1 sätestatud maksumäärasid ning kood märgitakse veerus 6 tähisega „X”.   
 
6. Veerus 7 näidatakse väljamaksete summa, millelt väljamaksja on kohustatud 
„Tulumaksuseaduse” § 41 alusel tulumaksu kinni pidama. Siin näidatakse  ka summad, 
millelt tulenevalt  maksulepingust tulumaksu kinni ei peeta. 
 
7. Veergudes 8 ja 9 näidatakse mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksetelt 
kinnipeetud tulumaksu summa ja maksumäär. Kui tulenevalt maksulepingust tulumaksu 
kinni ei peeta, näidatakse veerus 9 tulumaksu määr 0%. 
 
8. Veerg 10 täidetakse juhul, kui Eestil on väljamakse saaja residendiriigiga kehtiv 
maksuleping ning tulu saaja on väljamakse tegijale oma residentsuse tõendi esitanud või kui 
andmed tulu saaja residentsuse kohta on kantud maksukohustuslaste registrisse. Kui veerg 10 
on täitmata, siis tulumaksu kinnipidamisel maksulepingust tulenevaid soodsamaid 
maksumäärasid ei rakendata ning tulumaks peetakse kinni „Tulumaksuseaduse” § 43 lõikes 1 
sätestatud määrade järgi.    
 


