
Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 

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

„Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine”  

lisa 11 

(Rahandusministri 29.11.2011. a määruse nr  51 sõnastuses) 

 
Vorm TSM 1 

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 

 

MITTERESIDENDIST FÜÜSILISELE ISIKULE TEHTUD VÄLJAMAKSETE, 
KINNIPIDAMISTE JA ARVUTATUD SOTSIAALMAKSU  

TÕEND  
 

 Mitteresidendist füüsilise isiku (väljamakse saaja) andmed 
Ees- ja perekonnanimi 

 

Registrikood Eestis: Eesti isikukood või maksukohustuslaste registri kood 

 

Residendiriigi kood             

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

 

Telefon e-post 

 

Ajavahemikul: _______________ (aasta, kuu, päev) kuni _______________ (aasta, kuu, päev) 

                                  
I.  Tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks   

Tululiik 

       

 

Kood 

 

Summa  Väljamakse 

kuupäev 

Kinnipeetud tulumaks 

Maksumäär  % Summa  

1 2 3 4  5 6 

      

      

 
II.  Muud kinnipidamised ning arvutatud sotsiaalmaks                                             

Jrk  Summa  

1 2 3 

1. Töötuskindlustusmakse   

2. Sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed  

3. Arvutatud sotsiaalmaks   
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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 

1
- täidetakse vajadusel  

 

Märkused 
 

1. Tõendil näidatakse mitteresidendist füüsilisele isikule maksustamisperioodil tehtud  

tulumaksuga maksustatavad väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning 

arvutatud  sotsiaalmaks.  

 

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

lõikes 1 nimetatud väljamakseid ja kelle eest on arvutatud sotsiaalmaksu 

„Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõigete 2─3 ja § 6 alusel.  

 

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

tema töölt lahkumisel koos lõpparvega. 

 

4. Tõendil märgitud ajavahemik on periood, millal väljamakseid tehti. Alates 2011. aasta 1. 

jaanuarist tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutuste kohta antud tõend täidetakse eurodes 

sendi täpsusega.  

 

5. Tululiikide koodid I osas on OECD mudellepingu alusel järgmised: 

 

6 – kinnisvara üüri- või renditasu; 

 

11 – intress;  

 

12 – litsentsitasu, välja arvatud koodiga 12a märgitav seadme rendi- või üüritasu; 

 

12a – seadme rendi- või üüritasu; 

 

Maksu- ja Tolliameti 

kinnitus
1 

 

Maksu- ja Tolliameti maksu- ja 

tollikeskus 

Aadress 

 

Kuupäev 

 

Ees- ja perekonnanimi, amet 

 

Allkiri 

 

Telefon, e-post  



14 – ettevõtlusest (kutsetegevusest) saadud tulu, välja arvatud, kui väljamakse saaja on  

äriregistrisse või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi (edaspidi lepinguriik) registrisse 

kantud füüsilisest isikust ettevõtja ning tasu on tema ettevõtlustulu; 

 

15 – palgatulu töölepingu või töövõtu-, käsundus- või muu töö tegemiseks või teenuse 

osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel töötamise eest (välja arvatud koodiga 15a 

märgitav töösuhte lõppemisel või lõpetamisel töötajale makstav hüvitis), tööandja makstav 

haigushüvitis;  töötaja eest „Tulumaksuseaduse” §-s 28 sätestatud täiendava kogumispensioni 

kindlustuslepingu alusel ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summa 

(edaspidi III samba sissemakse);  

 

15a – töösuhte lõppemisel või lõpetamisel töötajale makstav hüvitis; 

 

16 – juhatuse ja nõukogu liikmete tasu; juhtimis- või kontrollorgani liikme eest tasutud III 

samba sissemakse;  

 

17 – sportlase ja meelelahutaja esinemistasu või tasu tema teose Eestis esitamise eest; 

 

18 – pension ja muu sarnane väljamakse, välja arvatud koodiga 18a märgitav pension;  

 

18a – Eesti riigi poolt seaduse alusel makstav pension ja „Kogumispensionide seaduse” alusel 

makstav kohustuslik kogumispension;  

 

19 – avalikus teenistuses töötamisest saadud tasu, välja arvatud koodiga 19a märgitav 

teenistusest vabastamisel teenistujale makstav hüvitis; tööandja makstav haigushüvitis; avaliku 

teenistuja eest tasutud III samba sissemakse;  

 

19a – teenistusest vabastamisel teenistujale makstav hüvitis; 

 

20 – üliõpilase tulu; 
 

21 – muu tulu, kaasa arvatud toetus, abiraha, stipendium, hasartmänguvõit; kultuuri-, spordi- ja 

teaduspreemia; „Vanemahüvitise seaduse” alusel makstav hüvitis; Eesti Haigekassa, Eesti 

Töötukassa või Eesti residendist kindlustusseltsi makstud kindlustushüvitis, Eesti 

pensionifondist tehtud väljamakse.  

 

6. Kui väljamakse tehakse sellise riigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat tulu- ja 

kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingut 

ei ole, siis kasutatakse tulumaksu kinnipidamisel  "Tulumaksuseaduse" § 43 lõikes 1 sätestatud 

maksumäärasid.   

 
7. II osa real 1 näidatakse tehtud väljamaksetelt “Töötuskindlustuse seaduse” § 42 lõike 1 

punkti 1 alusel kinni peetud töötuskindlustusmakse. 

 

8. Real 2 näidatakse „Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõike 1 punktide 1, 3, 4, 6, 8 ja 9
 
alusel 

sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed.  

 



9. Real 3 näidatakse „Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõike 1 punktide 1, 3, 4, 6, 8 ja 9 ning 

lõigete 2─3 ja § 6 kohaselt arvutatud sotsiaalmaks. 

 

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

Tolliameti nõudmisel esitama esindusõigust tõendava dokumendi. 

 

 

 
 


