
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 2 

 

Vorm ESD 

 

Maksu- ja Tolliamet 

 

Maksukohustuslane 
Nimi  

Registrikood            

Asukoha aadress (maakond, sihtnumber, tänav, maja nr, vald, asula või linn):  

 

Telefon e-post 

 

 

SOTSIAALMAKSU DEKLARATSIOON ERIJUHTUDEL 
 

________aasta ____________kuu 

 

 
Sotsiaalmaksu 

maksmise kohustuse 

Ees- ja 

perekonnanimi 

Isikukood 

tekkimise 

kuupäev 

 

lõppemise 

kuupäev 

Arvutatud 

sotsiaalmaks 

kroonides 

Märku-

sed 

Maksu-

määr,% 

(33, 13) 

1 2 3 4 5 6 7 

                 

                 

                 

                 

 Kokku   

 

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev MAKSUKOHUSTUSLANE 
VÕI  ESINDAJA  
    

 
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev 

 
 

 
 
 KOOSTAJA 

e-post 
Telefon 
 
 

 

 

 
 



 

Täitmise kord 

 

1. Vormil ESD näidatakse „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 alusel arvutatud sotsiaalmaks.   

 

2. Vorm ESD esitatakse Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt maksustamisperioodile järgneva 

kuu kümnendaks kuupäevaks. Samaks kuupäevaks kantakse maksu summa üle Maksu- ja 

Tolliameti pangakontole.  

 

3. Veergudes 1 ja 2 näidatakse isiku andmed, kelle eest riik, linn või vald sotsiaalmaksu maksab.  

 

4. Veergudes 3 ja 4 näidatakse kuupäev ja aasta, millal riigil, linnal või vallal tekib või lõpeb 

kohustus maksta selle isiku eest sotsiaalmaksu. Kui riigi, linna või valla kohustus maksta 

sotsiaalmaksu „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõigetes 1 või 1
1 

nimetatud isiku eest tekib või lõpeb 

aruandekuu kestel, siis arvutatakse makstav sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt 

kalendripäevade arvuga, millal on riigil, linnal või vallal kohustus maksta sotsiaalmaksu. 

 

5. Veerus 6 näidatakse „Sotsiaalmaksuseaduse” §-s 6 sätestatud erijuht, millal riik, linn või vald  

maksab isiku eest sotsiaalmaksu, järgnevate koodide järgi:   

 

  „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punkti 1 kood - 611 

                                                          punkti 1
1
 kood - 6111

  
  

 
                                               

                                                          punkti 2 kood - 612   

                                                          punkti 2
1
 kood - 6121  

                                                          punkti 2
2
 kood - 6122   

                                                          punkti 3 kood - 613          

                                                          punkti 4 kood - 614 

                                                          punkti 5 kood - 615 

                                                          punkti 6 ja 6
1
 kood - 616 

                                                          punkti 7 kood - 617  

                                                          punkti 8 kood - 618  

                                                          punkti 9 kood - 619  

                                                          punkti 10 kood - 6110 

                                                          punkti 11 kood - 6211 

                                                          punkti 13 kood - 6213   

„Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 11 kood - 620. 

 

6. Vorm ESD täidetakse täiskroonides, seejuures jäetakse vähem kui 50 senti ära ning 50 senti ja 

rohkem ümardatakse täiskrooniks. 
 

 

 

 


