
 
 
 
 

 
Rahandusministri 08.01.2009 määruse nr 1 

„„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja  
„Töötuskindlustuse seadusest”  tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” 

lisa 81 
 

Vormi TSD lisa 71 
Vormi TSD lisa 7 lisalehed 1─3 

 
Lisaleht 1 (täidetakse ja esitatakse koos vormi TSD lisaga 7).  
 
Käesoleva lisalehe ja vormi TSD lisa 7 rea 101 täidab residendist äriühing kuni 31.12.2004 
välismaal saadud dividendi arvel tehtud väljamakse kohta "Tulumaksuseaduse" § 61 lõike 28 
kohaselt, kui: 
- on täidetud vormi TSD lisa 7 rida 1 või rida 7 või rida 71 ja 
- võetakse arvesse mitteresidendist äriühingult kuni 31.12.2004 saadud dividendilt 

välisriigis kinnipeetud tulumaksu või 
- võetakse arvesse mitteresidendist äriühingult kuni 31.12.2004 saadud dividendi aluseks 

olevalt kasumiosalt  välisriigis tasutud tulumaksu, kui dividendi saanud residendist 
äriühingule kuulus dividendi väljamaksmise ajal vähemalt 20% dividende maksnud 
mitteresidendist äriühingu aktsiatest, osadest või häältest. 

 
Eestis arvesse võetav välisriigis dividendilt kinnipeetud ja saadud dividendi aluseks olevalt 
kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksu osa arvutatakse tabelis 2a juhul, kui 
eespoolnimetatud tingimustel mitteresidendilt saadud dividende ei ole eelnevalt kajastatud 
kuni 31.12.2004 kehtinud vormi TSD lisa 7 tabelis 2.  
 
Tabeli 2a saab täita ka residendist äriühing, kes on saanud dividendi maksulepinguriigist. Kui 
maksumaksja soovib maksulepingust tulenevat õigust kasutada, peavad olema täidetud 
alljärgnevad tingimused:  
- maksuleping näeb topeltmaksustamise vältimisel ette krediidimeetodi;  
- osaluse suurus mitteresidendist äriühingus on võrdne maksulepingus sätestatud määraga või 
ületab seda.  
Tabelis 2a näidatud välisriigist saadud dividendi vormil INF 11 ei kajastata. 
 
TABEL  2a 
Riik Väljamakse tegija 

 
Saadud dividendi Kasumiosalt tasutud  

tulumaks  
Nime-

tus 
Kood Nimi Registri-

kood 

Dividendi 
saaja 

osaluse 
suurus (%) 
väljamakse 

teinud 
äriühingus 

Kuu-
päev 

Summa  
krooni-

des 
 

Dividen-
dilt 

kinni-
peetud  

tulumaks  
kroonides 

Kuu-
päev 

Summa 
krooni-

des 

Arvesse 
võetav  

kinnipeetud ja 
kasumiosalt 

tasutud 
tulumaksu osa 

kroonides 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

           
           

Kokku  

 



 
1. Tabelis 2a täidetakse iga väljamaksja kohta eraldi rida.  
 
2. Tabeli 2a veerg 2 täidetakse juhul, kui dividend on saadud välisriigist, kellega on sõlmitud 
tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise 
leping (edaspidi maksuleping). Välisriigi kood märgitakse Maksu- ja Tolliameti koostatud 
loetelu alusel.  
 
3. Veerus 5 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksnud mitteresidendist 
äriühingus, kui osaluse suurus on vähemalt 20%.  
 
Kui dividend on saadud maksulepinguriigist, siis lähtutakse maksulepingus sätestatud osaluse 
suurusest. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.  
 
4. Veergudes 6─10 näidatakse välisriigist saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud 
dividend ning sellelt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaks 
Eesti kroonides tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursi alusel.  
 
Veerus 7 näidatakse saadud dividend koos kinnipeetud tulumaksuga (brutosumma).  
 
5. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele 
kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi 
alusel. 
 
6. Veerud 9 ja 10 täidetakse juhul, kui on täidetud veerg 5. 
 
7. Veerg 11. “Tulumaksuseaduse” § 50 lõigete 1 ja 2 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust 
saab maha arvata ainult selle osa välisriigis saadud dividendilt kinnipeetud või saadud 
dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksust, mis ei ületa (maksumäära 

märgib Maksu- ja Tolliamet) mitteresidendi makstud dividendi summast:   
 
kui veerg 7 x (maksumäära märgib Maksu- ja Tolliamet) ≤  kui veerg 8 + veerg 10, siis veerg 11 = 
veerg 7 x (maksumäära märgib Maksu- ja Tolliamet);  
kui veerg 7 x (maksumäära märgib Maksu- ja Tolliamet) > kui veerg 8 + veerg 10, siis veerg 11 = 
veerg 8 + veerg 10. 
 
8. Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi 
seaduse või maksulepingu alusel kohustuslik. 
 

9. Veeru 11 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 101. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vormi TSD lisa 7 lisalehed 1─3 
 

Lisaleht 2 (täidetakse ja esitatakse koos vormi TSD lisaga 7).  
 
Käesoleva lisalehe ja vormi TSD lisa 7 rea 11 täidab residendist äriühing kuni 31. detsembrini 
2004. a teiselt residendist äriühingult saadud dividendi arvel tehtud väljamakse kohta vastavalt 
"Tulumaksuseaduse" § 61 lõikele 27, kui: 
- on täidetud vormi TSD lisa 7 rida 1 või rida 7 või rida 71 ja 
- residendist äriühing on saanud alates 1.01.2003 kuni 31.12.2004 teiselt residendist 

äriühingult dividendi ja saaja osalus väljamakse teinud äriühingus dividendi maksmise 
ajal oli vähemalt 20% ning saadud dividende ei ole kajastatud kuni 31.12.2004 kehtinud 
vormi TSD lisa 7 tabelis 3.  

 
Residendist äriühingult kuni 31.12.2004 saadud dividendi ning maksumaksja maksukohustust 
vähendava summa arvestus näidatakse tabelis 4. 

 
TABEL 4 
 

Dividendi väljamaksnud residendist  
äriühingu 

Nimi Registrikood 

Dividendi 
saaja 

osaluse 
suurus % 

Dividendi 
saamise 
kuupäev 

Dividendi 
summa  

kroonides 

Maksukohustust 
vähendav 
summa 

kroonides 
1 2 3 4 5 6 
      
      
      

                                                                                                        Kokku  

 
 
1. Tabelis 4 peetakse eraldi arvestust igalt residendist äriühingult saadud dividendi kohta.  
  
2. Veerus 3 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksnud residendist 
äriühingus juhul, kui osaluse suurus on vähemalt 20%. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast 
koma, ümardamata. 
 
3. Veerus 4 näidatakse dividendi saamise kuupäev. 
 
4. Veerus 5 näidatakse residendist äriühingult saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud 
dividend.  
 
5. Veerus 6 arvutatakse maksukohustust vähendav summa: veerg 5 x (märgib Maksu- ja Tolliamet).  
Veeru 6 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 11.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vormi TSD lisa 7 lisalehed 1─3 

 
Lisaleht 3 

 
VÄLJAMAKSED OMAKAPITALIST  

Tabel 5  
 
Rea nr  Summa kroonides 

1 2 3 
1.  Äriühingu omakapitali tehtud sissemaksete ja sellest tehtud väljamaksete vahe   

maksustamisperioodi alguseks 
 

2. Äriühingu omakapitali tehtud sissemaksed  

3. Aktsia- või osakapitalist või täis- või usaldusühingu sissemaksete vähendamisel 
tehtud väljamaksed   

 

4. Aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete (osalus) tagastamisel või 
tagasiostmisel tehtud väljamaksed 

 

5. Äriühingu likvideerimisel makstud likvideerimisjaotised  
 

 

6. Muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksed 
 

 

7. Omakapitali summa äriühingu kustutamisel registrist ilma likvideerimiseta  
 

 

8. Maksustatav summa: rida 1 + rida 2 - rida 3 - rida 4 - rida 5 - rida 6 - rida 7 < 0 
Negatiivne tulem ilma miinusmärgita kantakse vormi TSD lisa 7 reale 71 

 

9.  Järgmise maksustamisperioodi tabeli 5 reale 1 edasikantav summa: 
rida 1 + rida 2 - rida 3 - rida 4 - rida 5 - rida 6 ≥ 0 

 

 
Märkused  
 
1. Tabelis 5 näitab residendist äriühing maksustamisperioodil tema omakapitali tehtud sissemaksed ja 
omakapitalist tehtud väljamaksed („Tulumaksuseaduse” § 50 lõige 2). Selles tabelis ei näidata 
„Tulumaksuseaduse” § 50 lõigetes 11 ja 21 nimetatud väljamakseid. 
 

2. Lisaleht 3 esitatakse koos selle kuu vormi TSD lisaga 7, millal väljamakseid tehti, 
olenemata sellest, kas maksustamisperioodil maksukohustus tekkis või mitte.  
 
3. Tabelis 5 ridadel 3─7 näidatud maksustamisperioodil tehtud väljamaksed deklareeritakse vormil INF1 isikute 
lõikes. 
 
4. Tabeli 5 esmakordsel täitmisel näidatakse real 1 aktsionäride või osanike aktsia- või osakapitali või täis- või 
usaldusühingusse tehtud rahaliste ja mitterahaliste sissemaksete ning omakapitalist tehtud väljamaksete vahe 
alates äriühingu asutamisest kuni maksustamisperioodi alguseni. Mitterahaline sissemakse näidatakse sissemakse 
tegemise hetke väärtuses. Edaspidi kantakse reale 1 eelmise esitatud tabeli 5 real 9 näidatud summa. 
 
Real 1 näidatakse ka enne 2000. aastat läbiviidud fondiemissiooniks kasutatud kasumi summa. Pärast 01.01.2000 
läbiviidud fondiemissiooni arvesse ei võeta, kui seda tehakse kasumi arvelt.  
 

Juhul, kui aktsiate, osade või muu osaluse eest on tasutud nimiväärtusest suurem summa, siis 
näidatakse sissemakse koos ülekursiga.  
 



Sissemaksena näidatakse ka oma aktsiate, osade või osamaksete müügist saadud summa. 
 
5. Real 1 näidatakse loodud äriühingusse tehtud sissemakse, kui äriühing, keda kustutatakse registrist ilma 
likvideerimiseta, jätkab Eestis majandustegevust ja tema vara antakse üle uuele  äriühingule 
(„Tulumaksuseaduse” § 50 lõige 22). Sellisel juhul näitab uus äriühing omakapitali tehtud rahaliste ja 
mitterahaliste sissemaksetena registrist kustutatava äriühingusse tehtud sissemaksed. 
 
Pärast äriühingute ühinemist ja jagunemist peab olemasoleva või uu(t)e äriühingu(te) rea (ridade) 1 summa(d) 
võrduma ühendatud ja jagunenud äriühingute enne ühinemist ja jagunemist olnud rea (ridade) 9 summa(de)ga. 
 
Kui mitteresidendist juriidilise isiku püsiva tegevuskoha koosseisu kuuluv ettevõte antakse üle residendist 
äriühingule, näidatakse residendist äriühingu omakapitali tehtud rahaliste ja mitterahaliste sissemaksetena ka 
enne ettevõte üleandmist püsiva tegevuskoha jaoks toodud vara („Tulumaksuseaduse” § 50 lõige 23). Toodud 
vara maksumus näidatakse toomise hetke väärtuses. 

 
6. Real 2 näidatakse maksustamisperioodil ning selle ja eelmise deklaratsiooni vahelisel 
perioodil aktsionäride või osanike aktsia- või osakapitali või täis- või usaldusühingusse tehtud 
sissemaksed.  
 
Rea 2 täitmisel tuleb arvestada rea 1 täitmise märkustega, välja arvatud punktis 5 sätestatuga. 
 
7. Real 3 näidatakse aktsia- või osakapitali või täis- või usaldusühingu sissemaksete vähendamisel 
maksustamisperioodil tehtud väljamaksed.  
 
8. Real 4 näidatakse aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete tagasiostmisel või tagastamisel 
maksustamisperioodil tehtud väljamaksed.  
 
9. Real 5 näidatakse äriühingu likvideerimisel makstud likvideerimisjaotiste summa.  
 
10. Real 6 näidatakse muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksed.   
 
11. Real 7 näitab äriregistrist ilma likvideerimiseta kustutatav residendist äriühing omakapitali summa, kui 
majandustegevust ei jätkata teise residendist äriühingu kaudu või kui temal ei säili Eestis püsivat tegevuskohta 
(„Tulumaksuseaduse”  § 50 lõige 22).  
 
12. Real 8 arvutatakse maksustatav summa. Negatiivne tulem ilma miinusmärgita kantakse vormi TSD lisa 7 
reale 71.  
 
13. Rida 9. Kui arvutatud omakapitali tehtud sissemaksete ja sellest tehtud väljamaksete vahe on positiivne, 
kantakse arvutatud summa järgmise maksustamisperioodi tabeli 5 reale 1.  
 
 
 
 
 
 

 


