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Vorm TD 

 
Maksukohustuslane 
Nimi  
Registrikood            
Asukoha aadress (maakond, sihtnumber, küla, talu või tänav, maja nr, korteri nr, vald, asula või linn): 

Telefon e-post 

 
OMAKAPITALIST TEHTUD VÄLJAMAKSETE TÕEND 

_______________aasta______________kuu 
 

I. Väljamakse saaja andmed 
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 

                                                                                                                                          

II. Väljamakse 
Jrk  Summa kroonides 

1 2 3 
1. Väljamakse   
2. sealhulgas väljamakse osa, mis on tulumaksuga maksustatud või mille aluseks 

olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud 
 

Read 3�6 täidetakse füüsilisele isikule tehtud väljamakse korral  
 

3. Omakapitalist tehtud väljamaksete kogusumma (vormi TSD lisa 7 tabeli 5 ridade 
3�7 summa kokku) 

 

4. sealhulgas enne 2000. aastat läbi viidud fondiemissiooniks kasutatud kasumi arvel 
välja makstud summa 

 

5. Koefitsient K: rida 4 : rida 3 (kolme kohaga pärast koma)  
6. Enne 2000. aastat läbi viidud fondiemissiooniga korrigeeritud väljamakse: 

(rida 1 – rida 2) x (1 - K ) 
 

 
MAKSUKOHUSTUSLASE 
JUHT   
 

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev 

   

 
MAKSUKOHUSTUSLASE   
ESINDAJA  
 

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev 

ISIKUKOOD 
 Maksukohustuslase esindamise alus Telefon e-post 

 
KOOSTAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon 



 
  e-post 

 
 
Märkused 
 
1. Tõendi vormil TD näitab väljamakse tegija maksustamisperioodil väljamakstud  
likvideerimisjaotised, aktsia- osakapitali või sissemaksete vähendamisel tehtud 
väljamaksed, samuti aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete tagastamisel või 
tagasiostmisel või muul juhul äriühingu omakapitalist tehtud väljamaksed  
(„Tulumaksuseaduse” § 50 lõige 9).  
 
2. Väljamakse tegija on maksumaksja nõudmisel kohustatud andma talle tõendi 
kalendrikuu jooksul talle tehtud „Tulumaksuseaduse” § 50 lõikes 2 nimetatud 
väljamaksete kohta järgneva kalendrikuu 5. kuupäevaks.   
 
3. Tõendi osas I näidatakse väljamakse saanud isiku andmed: nimi või ees- ja 
perekonnanimi, registri- või isikukood, asu- või elukoha aadress, telefon ja e-post.   
 
4. Tõendi osas II näidatakse punktis 1 nimetatud väljamakse kogusumma, sealhulgas 
selle osa, mis on või mille aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud. 
 
5. Summad näidatakse täiskroonides. Summa 50 senti ja rohkem ümardatakse 
täiskrooniks. 
 
6. Tõendi real 1 näidatud summa („Tulumaksuseaduse” § 50 lõige 2) peab olema 
vastavuses vormi INF 1 veerus 8 näidatud summaga. 
 
7. Real 2 näidatud summa peab olema vastavuses vormi INF 1 veerus 9 näidatud 
summaga.  
 
8. Read 3�6 täidetakse juhul, kui äriühing on maksustamisperioodil teinud füüsilisele 
isikule sama äriühingu enne 2000. aastat läbi viidud fondiemissiooniks kasutatud kasumi 
arvel omakapitalist väljamakse.  
 
9. Real 3 näidatakse maksustamisperioodil omakapitalist tehtud väljamakse kogusumma, 
sealhulgas real 4 näidatakse enne 2000. aastat läbi viidud fondiemissiooniks kasutatud 
kasumi arvel välja makstud summa. 
 
10. Real 5 arvutatakse koefitsient, mis näitab kui suur osa väljamaksest on tehtud enne 
2000. aastat läbi viidud fondiemissiooni arvel.  
 
11. Real 6 näidatakse omakapitalist tehtud väljamakse, mis on korrigeeritud enne 
2000. aastat läbi viidud fondiemissiooniga.     
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