
Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 

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

„Töötuskindlustuse seadusest”  tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” 

lisa 26 

(Kehtestatud rahandusministri 29.11.2011. a määrusega nr  51) 

 

Vorm TPS 
 

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 

 

TÖÖTAJA EEST TASUTUD TÄIENDAVA KOGUMISPENSIONI 
KINDLUSTUSMAKSETE JA VABATAHTLIKU PENSIONIFONDI OSAKUTE 

SOETAMISEKS MAKSTUD SUMMADE TÕEND 
 

______________ aasta 
 

Kindlustusvõtja või vabatahtliku 

pensionifondi osakuid soetanud 

isiku  

Kindlustusandja või vabatahtliku 

pensionifondi valitseja 

Tööandja 

III samba 

sissemaksed    

sealhulgas 

maksuvaba 

osa 
isikukood ees- ja 

perekonnanimi 

registrikood nimi 

1 2 3 4 5 6 

      

     

    

Kokku:   

 
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. Tõendil näitab tööandja avaliku teenistuja, töötaja või juriidilise isiku juhtimis- või 

kontrollorgani liikme (edaspidi töötaja) eest kalendriaasta jooksul tasutud „Tulumaksuseaduse” 

§-s 28 sätestatud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu ja vabatahtliku pensionifondi 

osakute soetamiseks makstud summad (edaspidi III samba sissemakse). 

 

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 
„„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, 

„Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” 
tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” 

lisa 26 
(rahandusministri 29.11.2011. a määruse nr 51 sõnastuses) 

 



2. „Tulumaksuseaduse” § 40 lõike 61 kohaselt on tulumaksu kinnipidaja kohustatud andma 

töötaja nõudmisel talle tõendi III samba sissemaksete kohta nende tasumise aasta 

1. detsembriks.  
 

3. Veergudes 1 ja 2 näidatakse töötaja, kelle eest on tööandja teinud III samba sissemaksed, 

isikukood ja nimi. Mitteresidendi puhul võib märkida Maksu- ja Tolliameti antud registrikood, 

kui isikukood puudub.   

  

4. Veergudes 3 ja 4 näidatakse Eesti või muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi (edaspidi 

lepinguriik) kindlustusandja või vabatahtliku pensionifondi valitseja või muus riigis tegutseva 

kindlustusandja, kellele on väljastatud tegevusluba, või samaväärsetel alustel tegutseva 

vabatahtliku pensionifondi valitseja registrikood ja nimi.  

 

5. Veerus 5 näitab tööandja töötaja eest 1. detsembri seisuga samal kalendriaastal tehtud III 

samba sissemaksed. Summad näidatakse eurodes sendi täpsusega. 

 

6. Veerus 6 näidatakse töötaja eest kalendriaastal tehtud III samba sissemaksete maksuvaba osa 

(„Tulumaksuseaduse” § 13 lõike 3 punkt 15). Veerus 6 näidatud summad peavad võrduma sama 

perioodi eest vormi TSD lisa 1 veerus 3.2 deklareeritud summadega. Summad näidatakse 

eurodes sendi täpsusega. 

 

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

Tolliameti nõudmisel esitama esindusõigust tõendava dokumendi. 

 

 

 

 

 

 

 


