
Vorm INF 1

Maksu- ja Tolliamet

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

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

lisa 13

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

                                                                                                                      
DIVIDENDIDE, OMAKAPITALIST TEHTUD VÄLJAMAKSETE JA PÜSIVAST 

TEGEVUSKOHAST VÄLJAVIIDUD KASUMI NING NENDE SAAJATE 
DEKLARATSIOON 

_______________ aasta ______________ kuu  
 
Jrk Väljamakse saaja Väljamakse Saaja 

osaluse 
suurus, 

% 

Isiku- või 
registrikood 

Eestis 

Isiku- või 
registrikood 

elu- või 
asukoha-

riigis 

Ees- ja 
perekonna-

nimi 
või nimi 

Elu- või asukohariigi  
Kood Aadress Kood Summa  

 
sealhulgas 

maksustatud 
osa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
    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 INF 1 näitab residendist äriühing kalendrikuul väljamakstud dividendid ja muud 
kasumieraldised, likvideerimisjaotised, aktsia- või osakapitali või sissemaksete vähendamisel 
tehtud väljamaksed, samuti aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete tagastamisel või 
tagasiostmisel või muul juhul äriühingu omakapitalist tehtud väljamaksed ning nende saajad.  
 
2. Mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht (edaspidi püsiv 
tegevuskoht), deklareerib püsivale tegevuskohale omistatud kasumi, mis on 
maksustamisperioodil rahalises või mitterahalises vormis Eestist välja viidud, ning selle saajad 
(„Tulumaksuseaduse” § 56 lõige 1).  



 
 
3. Veergudes 2�6 näidatakse väljamakse saanud isiku andmed. Veerus 2 näidatakse juriidilise 
isiku registrikood või füüsilise isiku isikukood. Mitteresidendi korral näidatakse talle Eestis 
väljastatud isikukood või Eesti maksuhalduri väljastatud registrikood, kui see on olemas. 
 
4. Veerus 3 näidatakse mitteresidendist füüsilise isiku isikukood või mitteresidendist juriidilise 
isiku registrikood (ametlik kood), mida kasutatakse väljamakse saaja identifitseerimiseks tema 
elu- või asukohariigi (residendiriigi) maksukohustuslaste registris.  
 
5. Veergudes 5 ja 6 näidatakse elu- või asukohariigi andmed. Veerus 6 näidatakse väljamakse 
saaja aadress (riik, postiindeks, maakond, vald, linn, küla, tänav, maja number, korteri number) 
elu- või asukohariigis.  
 
6. Veergudes 7�9 näidatakse väljamakse kood ja summa. Veerus 7 näidatakse  
„Tulumaksuseaduse” § 50 lõigetes 1 ja 2, § 50 lõigetes 11 ja 21 ja § 53 lõigetes 4, 41 ja 47 

nimetatud väljamakse ja „Tulumaksuseaduse” § 50 lõike 22 omakapitali osa kood:  
DK - dividend või muud kasumieraldised; 
AOT - aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete tagastamisel või tagasiostmisel tehtud                
väljamakse; 
AOV - aktsia- või osakapitali  või sissemaksete vähendamisel tehtud väljamakse; 
LJV - likvideerimisjaotis või äriregistrist ilma likvideerimiseta kustutamisel omakapitali osa;  
MOV - muul juhul omakapitalist tehtud väljamakse;  
K – püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum. 
 
7. Iga väljamakse saaja kohta täidetakse eraldi rida. Veergudes 8 ja 9 deklareeritud summa 
näidatakse eurodes sendi täpsusega. 
 
8. Veerus 8 näidatakse punktides 1 ja 2 nimetatud väljamaksed. Residendist äriühingu 
deklareeritud summa peab olema vastavuses vormi TSD lisa 7 ridadel 1 ja 7 ning tabeli 1 ridadel 
3�7 ja vormi INF 11 tabeli 2 veerus 2 näidatud maksustamisperioodil tehtud väljamaksete 
summadega.  
 
Püsiva tegevuskoha näidatud summa peab võrduma vormi TSD lisa 6 rea 1 ja vormi INF 11 
tabeli 2 veeru 2 summaga. 
 
9. Veerus 9 näitab residendist äriühing kalendrikuul väljamakstud likvideerimisjaotised, aktsia- 
või osakapitali või sissemaksete vähendamisel tehtud väljamaksed, samuti aktsiate, osade, 
osamaksete või sissemaksete tagastamisel või tagasiostmisel või muul juhul äriühingu 
omakapitalist tehtud väljamaksete maksustatud osa. Siin näidatud summa kokku peab olema 
vastavuses vormi TSD lisa 7 real 71 ning vormi INF 11 tabeli 2 veerus 2.1 näidatud 
maksustamisperioodil tehtud väljamaksete summadega. Dividendi väljamaksmise korral (kood 
DK) märgitakse „X”.  
 
10. Veeru 9 täitmiseks isikute lõikes arvutatakse maksustatud osa proportsioon tabelis A toodud 
andmete alusel. Veergu 9 kantav summa võrdub veerg 8 x tabeli A rida 3. Püsiv tegevuskoht 
veergu 9 ja tabelit A ei täida. 
 
Tabel A 



 
Rea nr   

1 2 3 
1. 
 

Äriühingu maksustamisperioodil omakapitalist tehtud maksustatud väljamaksete 
summa: vormi TSD lisa 7 rida 71 + vormi INF 11 tabeli 2 veerg 2.1   

 
 

2. 
 

Äriühingu maksustamisperioodil omakapitalist tehtud väljamaksete summa: 
vormi TSD lisa 7 tabeli 1 read 3�7 + vormi INF 11 tabeli 2 veerg 2.1  

 
 

3. 
 

Maksustatud summa osatähtsus maksustamisperioodil tehtud väljamakses:  
rida 1 : rida 2 

 

 
11. Veerus 10 näidatakse väljamakse saaja aktsiate, osade või häälte osatähtsus äriühingus, kui 
see on vähemalt 10%. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata. Püsiv 
tegevuskoht veergu 10 ei täida. 
 
12. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui deklaratsioonil on täidetud üle 5 rea. 
 
13. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile eelnimetatud väljamaksete tegemise kuule 
järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.   
 


