
Rahandusministri 08.01.2009 määruse nr 1 

„„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja  

„Töötuskindlustuse seadusest”  tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" 

lisa 11 

 
Vorm TSM 

Maksu- ja Tolliamet 

 
Maksukohustuslane 
Nimi või ees- ja perekonnanimi 

 

Registri-  või isikukood            

Asu- või elukoha aadress (maakond, sihtnumber, küla, talu või tänav, maja nr, korteri nr, vald, asula või linn): 

 

Telefon 

 

e-post 

 

 

RESIDENDIST FÜÜSILISELE ISIKULE TEHTUD VÄLJAMAKSETE, 
KINNIPIDAMISTE JA ARVUTUSTE TÕEND 

 
 

  Füüsilise isiku (väljamakse saaja) andmed 
Ees- ja perekonnanimi 

Isikukood             

Elukoha aadress (maakond, sihtnumber, küla, talu või tänav, maja nr, korteri nr, vald, asula või linn): 

 

 

 

Telefon e-post 

 

 
Ajavahemikul: ______________________ a kuni __________________________ a 

 
 
I  Tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks          
                                                                                                                                                              

Tululiik 

 
Kood Summa  

kroonides 

Maksumäär 

% 

 

Kinnipeetud 

tulumaks  

kroonides 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

 

II  Muud kinnipidamised, arvutatud sotsiaalmaks ja vanemahüvitiselt arvutatud 
kogumispensioni makse      
                                                                                                                                                          

Jrk  Summa kroonides 



1 2 3 

1. Elatis ja riigile üleläinud elatisnõude rahuldamiseks makstud summa  

Ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaks 

Ametiühingu:  

 

registrikood 

        

nimi 

 

registrikood 

        
nimi 

registrikood 

2.  

        
nimi 

 

3. Kohustusliku kogumispensioni makse   

4. Töötuskindlustusmakse   

5. Sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed   

6. Arvutatud sotsiaalmaks   

7. Vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse  

 
III „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 alusel riigi-, valla- või linna sotsiaalmaksu maksmise 
kohustuse  
 
tekkimise kuupäev:  ………………(päev, kuu, aasta);  

lõppemise kuupäev: ………………(päev, kuu, aasta)  

 
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev MAKSUKOHUSTUSLASE 

JUHT   
 

   

 
MAKSUKOHUSTUSLASE   
ESINDAJA  

 
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev 

ISIKUKOOD 

 
Maksukohustuslase esindamise alus Telefon e-post 

 
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon 

KOOSTAJA  
 

 
e-post 

 
 

Märkused 
 

1. Tõendil näidatakse residendist füüsilisele isikule maksustamisperioodil tehtud tulumaksuga 

maksustatavad väljamaksed, nendelt väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks, elatis, riigile 

üleläinud elatisnõude rahuldamiseks makstud summa, ametiühingute registrisse kantud 

ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksud, kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse 

maksed, sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed, arvutatud  sotsiaalmaks ning 

vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse. Väljamakse deklareeritakse ka juhul, kui 

sellelt ei ole maksu arvutatud või kinni peetud.   

 

2. Tõend antakse isikule, kellele tehti „Tulumaksuseaduses” ja „Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 

lõikes 1 nimetatud väljamakseid ja kelle eest on arvutatud sotsiaalmaksu 

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

 

3. Tõend  antakse isiku nõudmisel hiljemalt kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks või 

tema töölt lahkumisel koos lõpparvega. 



 

4. Tõend täidetakse täiskroonides, 50 senti ja rohkem ümardatakse täiskrooniks.  

 

5. Tõendil märgitud ajavahemik on periood, millal väljamakseid tehti. 

 
6. I osa veergudes 1 ja 2 näidatakse residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksed tululiikide 

lõikes järgnevate koodide kohaselt:  

 

01 - 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.  

 

Siin ei näidata koodiga 13 märgitavaid töölepingu lõpetamisel „Eesti Vabariigi töölepingu 

seaduse” või teenistusest vabastamisel „Avaliku teenistuse seaduse” alusel töötajale või 

avalikule teenistujale makstavaid hüvitisi ega koodiga 11 või 15 märgitavaid väljamakseid; 
 

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 - intressid („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 registreeritud 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 registreeritud 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.   

 

7. II osa real 1 näidatakse kohtuotsuse, kohtumäärusega või notariaalselt kinnitatud kokkuleppe 

alusel kinni peetud elatise ja riigile üleläinud elatisnõude rahuldamiseks makstud summad 

(„Tulumaksuseaduse” § 24). 

 

8. Real 2 näidatakse ametiühingute registrisse kantud ametiühingule makstud sisseastumis- ja 

liikmemaksud („Tulumaksuseaduse” § 27 lõige 2). Siin näidatakse ka sisseastumis- ja 

liikmemaksu saanud ametiühingu nimi ja registrikood. 

 

9. Real 3 näidatakse kinni peetud kohustusliku kogumispensioni makse („Kogumispensionide 

seaduse” § 11 lõike 1 punktid 1 ja 2).  

 

10. Real 4 näidatakse tehtud väljamaksetelt kinni peetud töötuskindlustusmakse  

(„Töötuskindlustuse seaduse” § 42 lõike 1 punkt 1). 

 

11. Real 5 näidatakse „Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõike 1 punktide 1─4, 6, 8 ja 9  alusel 

sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed.  



 

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

§ 6 alusel arvutatud sotsiaalmaks.  

 

13. Real 7 näidatakse vanemahüvitiselt „Kogumispensionide seaduse“ § 11 lõike 1 punkti 3 

alusel Sotsiaalkindlustusameti arvutatud kogumispensioni täiendav sissemakse. 

 

14. Tõendile kirjutab alla maksukohustuslane või tema esindaja. Esindaja peab Maksu- ja 

Tolliameti nõudmisel esitama esindusõigust tõendava dokumendi. 

 

 

 

 

 

 

 


