
Rahandusministri  08.01.2009 määruse nr 1 
„„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja  

„Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine”  
lisa 5 

 

Vormi TSD lisa 4   

 
ERISOODUSTUSED 

 
___________aasta ___________kuu 

 
Jrk  Summa 

kroonides 
1 2 3 
1. Eluasemekulude täielik või osaline katmine  
2. Kindlustusmaksete tasumine, kui selline kohustus ei ole ette nähtud seadusega  
3. Lähetuskulude  hüvitamine või päevaraha maksmine üle Vabariigi Valitsuse  kehtestatud 

piirmäära 
 

4. Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest hüvitise maksmine üle Vabariigi Valitsuse 
kehtestatud piirmäära  

 

5. Sõiduki või muu tööandja vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine  töö-, ameti- või 
teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks  

 

6. Laenu andmine rahandusministri kehtestatud alammäärast madalama intressiga  
7. Asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse tasuta üleandmine, müük või vahetus 

turuhinnast madalama hinnaga 
 

8. Asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse ostmine turuhinnast kõrgema hinnaga 
 

 

9. Loobumine rahalise nõude sissenõudmisest 
 

 

10. Taseme- või vabaharidusliku koolituse kulude katmine 
 

 

11.   
12.   
13.   
14.   
15. Erisoodustuste summa kokku: read 1─14 

 
 

16. Erisoodustuste summa, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata 
 

 

17. Erisoodustuste summa, mida Eestis sotsiaalmaksuga ei maksustata 
 

 

18. Tulumaks erisoodustustelt:  (rida 15 – rida 16) x (maksumäär, märgib Maksu- ja 
Tolliamet)   

 

19. Sotsiaalmaksuga maksustatavad erisoodustused: rida 15 – rida 17 + rida 18 – (rida 17 x  
maksumäär, märgib Maksu- ja Tolliamet)   

 

20. Sotsiaalmaks erisoodustustelt:  rida 19 x 33/100  
 

 

 
 
 

 
Märkused 

 



1. Vormi TSD lisas 4 näitab tööandja töötajatele kalendrikuul antud erisoodustused 
(„Tulumaksuseaduse” § 48). Töötajaks on „Tulumaksuseaduse” § 48 lõigetes 3 ja 6 sätestatud 
isik (edaspidi töötaja). Erisoodustus on ka endisele töötajale antud rahaliselt hinnatav hüve, kui 
see tuleneb töö- või teenistussuhtest.  
 
2. Vormi TSD lisa 4 esitatakse koos vormiga TSD Maksu- ja Tolliametile erisoodustuse 
andmise kalendrikuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Erisoodustuse hinna määramisel 
lähtutakse rahandusministri 29. detsembri 1999. a määrusega nr 120 „Tulumaksuseadusest 
tulenevate õigusaktide kinnitamine” kehtestatud korrast.  
 
3. Real 1 näidatakse kulutused, mis on tehtud töötaja isiklikus kasutuses oleva eluruumiga 
seotud kulude täielikuks või osaliseks katmiseks.    
 
4. Real 2 näidatakse kulutused kindlustusmaksetele, kui kindlustushüvitise saaja on töötaja ning 
kindlustamise kohustus ei tulene seadusest.   
 
5. Real 3 näidatakse teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitamine või 
päevaraha maksmine üle Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäärade või juhul, kui töö 
tegemise koht asub välisriigis, siis üle töö tegemise kohas kehtivate piirmäärade 
(„Tulumaksuseaduse” § 13 lõike 3 punktid 1 ja 11). 
 
6. Real 4 näidatakse kulutused hüvitistele, mida makstakse isikliku sõiduauto, teenistus-, töö- 
või ametisõitudeks kasutamise eest üle Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäärade. Siin 
näidatakse ka hüvitis, mida makstakse puudega isikule seoses isikliku mootorsõiduki 
kasutamisega sõiduks elukoha ja töökoha vahel, kui selleks ei ole võimalik kasutada 
ühistransporti või kui ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust, 
üle Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäärade („Tulumaksuseaduse” § 13 lõike 3 punktid 2 ja 
21).  
 
7. Real 5 näidatakse tööandja vara (sealhulgas tööandja omandis või valduses oleva sõiduki) 
tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannetega või tööandja 
ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks.  
 
8. Real 6 näidatakse laenu andmine rahandusministri kehtestatud alammäärast madalama 
intressiga. Erisoodustuse hind arvutatakse järgmiselt: 
 

Rea 
nr 

 Summa kroonides 

1 2 3 
6.1 Laenuintressi alammäära järgi arvutatud intressi summa  
6.2 Laenulepingus ettenähtud intressimäära järgi tasutav intressi summa  
6.3 Vormi TSD lisa 4 reale 6 kantav summa:  rida 6.1 – rida 6.2 (positiivne 

tulem)  
 

 
 



9. Real 7 näidatakse tööandja poolt asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse tasuta 
üleandmine, müük või vahetus turuhinnast madalama hinnaga. Erisoodustuse hind arvutatakse 
järgmiselt: 
 

Rea 
nr 

 
 

Summa kroonides 

1 2 3 
7.1 Turuhind  
7.2 Rakendatud hind   
7.3 Vormi TSD lisa 4 reale 7 kantav hinnavahe: rida 7.1 – rida 7.2 (positiivne 

tulem) 
 

 
10. Real 8 näidatakse tööandja poolt asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse ostmine 
turuhinnast kõrgema hinnaga. Erisoodustuse hind arvutatakse järgmiselt: 
 

Rea 
nr 

 
 

Summa kroonides 

1 2 3 
8.1 Rakendatud hind  
8.2 Turuhind  
8.3 Vormi TSD lisa 4 reale 8 kantav hinnavahe: rida 8.1 – rida 8.2 (positiivne 

tulem) 
 

 
11. Real 9 näidatakse loobumine rahalise nõude sissenõudmisest, välja arvatud juhul, kui 
sissenõudmise prognoositavad mõistlikud kulud ületavad nõude suurust. Erisoodustuse hinnaks 
on nõude suurus sellest loobumise hetkel. 
 
12. Real 10 näidatakse kulutused töötaja koolitusele „Täiskasvanute koolituse seaduse”  § 3 
tähenduses taseme- või vabaharidusliku koolituse kulude katmiseks, välja arvatud 
julgeolekuasutuse ametniku tasemekoolituse kulude katmiseks.  
 

13. Ridadel 11─14 näidatakse muud töötajatele antud erisoodustused „Tulumaksuseaduse”  
§ 48 tähenduses, sealhulgas kulutused töötajate transpordiks elukoha ja töökoha vahel, kui ei 
ole täidetud § 48 lõike 51 nõuded.  
 
Siin näidatakse ka puudega töötajale antud abivahendid väärtuses, mis ületavad kalendriaastas 
50% töötajale või teenistujale kalendriaasta jooksul makstud ja sotsiaalmaksuga maksustatud 
väljamaksete summast („Tulumaksuseaduse” § 13 lõike 3 punkt 8). Arvestust võib pidada ning 
deklareerida summeeritult kalendriaastal viimasena esitatud vormi TSD lisas 4.  
 
14. Real 15 näidatakse kalendrikuul töötajatele antud maksustamisele kuuluvate erisoodustuste 
summa. Erisoodustust, mida ei maksustata punktis 16 ega punktis 17 sätestatud juhul, vormi 
TSD lisas 4 ei deklareerita („Tulumaksuseaduse” 54 lõige 1).  
 
15. Real 16 näidatakse ridadel 1─14 nimetatud erisoodustuste summa, mida tulenevalt 
maksulepingust ei maksustata Eestis tulumaksuga, kuid maksustatakse sotsiaalmaksuga.  
 

 



 
 

Tulumaksuga ei maksustata erisoodustust, mis antakse töötajale, kes töötab majandusaastal 
algava või lõppeva kaheteistkümnekuulise perioodi vältel 183 päeva või rohkem 
maksulepinguriigis, kui töötaja on: 
1) maksulepinguriigi resident või 
2) Eesti resident, kelle tulu topeltmaksustamise vältimiseks on maksulepingus ette nähtud 
vabastusmeetod ning selle rakendamiseks vajalikud tingimused täidetud.  
  
16. Real 17 näidatakse ridadel 1─14 nimetatud erisoodustuste summa, millelt Eestis 
sotsiaalmaksu ei maksta, kuid makstakse tulumaks. Rida täidetakse juhul, kui Eesti tööandja 
teeb erisoodustuse töötajale, kelle suhtes kohaldatakse teise Euroopa Majanduspiirkonna 
lepinguriigi või Šveitsi Konföderatsiooni või riigi, kellega Eestil on sõlmitud 
sotsiaalkindlustusleping, sotsiaalkindlustusalaseid õigusakte. Eelnimetatud riigi õigusaktide 
kohaldamist tõendab välisriigi pädeva asutuse väljastatud tõend.   
 
17. Real 18 näidatakse kalendrikuul antud erisoodustustelt arvutatud tulumaks. Arvutatud 
tulumaks märgitakse vormi TSD reale 7.  
 
18. Real 19 arvutatakse kalendrikuul antud erisoodustuste sotsiaalmaksuga maksustatav summa 
„Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõike 1 punkti 7 kohaselt. 
 
19. Real 20 näidatakse kalendrikuul antud erisoodustustelt arvutatud sotsiaalmaks. Arvutatud 
sotsiaalmaks märgitakse vormi TSD reale 8. 
 
 
 
 
 


