
Vorm ESD

Maksu- ja Tolliamet

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

„Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest”
tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine”
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Maksukohustuslane 
Nimi  
Registrikood            
Asukoha aadress (maakond, sihtnumber, tänav, maja nr, vald, asula või linn):  
 

Telefon e-post 
 

 
SOTSIAALMAKSU DEKLARATSIOON ERIJUHTUDEL 

________aasta________ kuu 
 
 

Ees- ja 
perekonnanimi 

Isikukood Riigi-, valla- või 
linnapoolse kohustuse 

Arvutatud 
sotsiaalmaks  

Märku-
sed 

Maksu-
määr, 

% 
(33, 13) 

tekkimise 
kuupäev 

lõppemise 
kuupäev 

1 2 3 4 5 6 7 
                 
                 
                 
                 

 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. Vormil ESD näidatakse „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 alusel arvutatud sotsiaalmaks. 
Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt. 
 
2. Vorm ESD esitatakse Maksu- ja Tolliametile aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. 
Samaks kuupäevaks kantakse maksu summa üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole.  
 
3. Veergudes 1 ja 2 näidatakse isiku andmed, kelle eest maksab riik, linn või vald või avalik-
õiguslik juriidiline isik (edaspidi maksukohustuslane) sotsiaalmaksu.  
 
4. Veergudes 3 ja 4 näidatakse kuupäev ja aasta, mis ajast maksukohustuslasel lõpeb kohustus 
maksta selle isiku eest sotsiaalmaksu. Kui kohustus maksta sotsiaalmaksu 
„Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõikes 1 või 11 nimetatud isiku eest tekib või lõpeb aruandekuu 
kestel, siis arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt 
kalendripäevade arvuga, mille kestel on kohustus maksta sotsiaalmaksu. 
 
5. Veerus 5 deklareeritakse arvutatud sotsiaalmaks eurodes sendi täpsusega. 
 
6. Veerus 6 näidatakse „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 kohaselt sätestatud erijuht, mille alusel 
makstakse isiku eest sotsiaalmaksu.  „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktide koodid on 
järgmised: 

punkti 1 kood - 611 
punkti 11 kood - 6111 
punkti 2 kood - 612 
punkti 21 kood - 6121 
punkti 22 kood - 6122 
punkti 3 kood - 613 
[Kehtetu] 
punkti 5 kood - 615 
punkti 6 kood – 616 
punkti 61 kood - 6161 
punkti 7 kood - 617 
punkti 8 kood - 618 
punkti 9 kood - 619 
punkti 10 kood - 6110 
punkti 11 kood - 6211 
punkti 13 kood - 6213 

„Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 11 kood - 620. 
 

 
 

 
 


