
Rahandusministri 04. 04. 2017. a määruse nr 21  

“Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning  

füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad” 

lisa 5 

(muudetud sõnastuses) 

 

Vorm R 

 

Maksu- ja Tolliamet 
 

FÜÜSILISE ISIKU RESIDENTSUSE MÄÄRAMISE TAOTLUSE VORM 
 

1. Isikuandmed 

 

1.1 Eesnimi  

 

1.2 Perekonnanimi 

 

1.3 Sünniaeg (päev, kuu, aasta) 

 

1.4 Eesti isikukood või Maksu- ja Tolliameti antud 

registrikood Eestis٭ 

 

Välisriigi isikukood ja selle väljastanud riik 

 

            

*Registrikoodi puudumisel väljastab selle Maksu- ja Tolliamet. 

 

1.5 e-post Mobiiltelefon 

Lauatelefon 

1.6 Millise riigi kodanik olete? 

 

1.7 Kas olete viibinud Eestis 183 päeva või rohkem 12 

järjestikuse kalendrikuu jooksul? 

 

 

           Jah            Ei  

 

1.8 Kas kavatsete viibida Eestis 183 päeva või rohkem 12 

järjestikuse kalendrikuu jooksul? 

 

           Jah            Ei  

 

 

2. Elukoha andmed  

 

2.1 Elukoht Eestis  

 

Tänav, maja, korter  

 

Vald, linn või küla 

 

Postiindeks  

 

2.2. Elukoht väljaspool Eestit 

 

Tänav, maja, korter 

 

Vald, linn või küla  

 

Riik 

 

Postiindeks 
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3. Eestisse saabumine (Eesti residentsuse tekkimine) 

 

3.1 Millal saabute või saabusite Eestisse (päev, kuu, aasta)? 

 

 

3.2 Kas Teil on perekond (abikaasa, elukaaslane, alaealised lapsed, 

ülalpeetavad)? 

 

 

 

 

 Jah         Ei       
  

3.3 Kui eelmisele küsimusele vastasite „jah“, siis kas Teie perekond 

(abikaasa, elukaaslane, alaealised lapsed, ülalpeetavad) elab või 

saabus koos Teiega Eestisse?  

 

          

           Jah            Ei  

3.4 

 

 

 

Kas kavatsete jääda Eestisse alaliselt elama?  

 

          

           Jah           Ei  

 

 

Kui ei, siis kui kauaks kavatsete Eestisse jääda? 

 

kuni (päev, kuu, aasta) ......................... 

 

 

4. Eestist lahkumine (Eesti residentsuse lõppemine) 

 

4.1 Millal lahkute või lahkusite Eestist (päev, kuu, aasta)? 

 

 

4.2 Kas Teil on perekond (abikaasa, elukaaslane, alaealised lapsed, 

ülalpeetavad)? 

 

 

 

 Jah           Ei  

 

4.3 Kui eelmisele küsimusele vastasite „jah“, siis kas Teie perekond 

(abikaasa, elukaaslane, alaealised lapsed, ülalpeetavad) elab 

Eestis?  

 

 

         

           Jah             Ei  

4.4 Kui eelmisele küsimusele vastasite „jah“, siis kas Teie perekond 

(abikaasa, elukaaslane, alaealised lapsed, ülalpeetavad) lahkub 

Eestist koos Teiega? 

 

          

          Jah              Ei  

 

4.5 Kas Teil säilib pärast lahkumist Eestis kodu (maja, korter)? 

 

          

          Jah              Ei  

 

4.6 Kas kavatsete jääda teise riiki alaliselt elama?  

 

          

          Jah              Ei  

               

Kui ei, siis kui kauaks kavatsete teise riiki jääda? 

 

kuni (päev, kuu, aasta) ......................... 

 

  

5. Muu informatsioon, mis võib mõjutada residentsust 

 

5.1 Mis liiki tulu (töötasu, ettevõtlustulu, pension, intress, üür, dividend jne) ja millisest riigist saate? 

 

Tulu liik Tulu riik 

  

5.2 Muu oluline residentsust mõjutav info 
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6. Lisatud dokumentide nimekiri 

 

  

  

  

 

Kinnitan, et minule teadaolevalt on eespool esitatud andmed õiged. Olen teadlik, et ebaõige või 

ebatäpse informatsiooni esitamine on maksukorralduse seaduse alusel karistatav. 

 

 
 

Maksukohustuslase või maksukohustuslase 

allkirjaõigusliku isiku 

 

Ees- ja perekonnanimi 

Allkiri 

 

 

Täitmise kord 

 

1. Tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 6 lõike 1 kohaselt on füüsiline isik resident, kui tema 

elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 

päeval. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. Kõik kolm residentsuse 

kriteeriumit toimivad iseseisvalt ning juba ühe tingimuse täitumisel loetakse isik Eesti 

residendiks. Isik loetakse residendiks alates residentsust mõjutava asjaolu tekkimisest.  

 

2. Erinevate riikide residentsuse määratlemise normidest tulenevalt võib tekkida 

topeltresidentsus – olukord, kus kaks või enam riiki leiavad oma seaduste kohaselt, et isik on 

üheaegselt kahe või enama riigi resident, näiteks kui isikul on alaline elukoht või kodu mitmes 

riigis. Sellised probleemid lahendatakse reeglina tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise 

vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingute (edaspidi maksuleping) alusel. 

Kehtiva maksulepingu korral jääb topeltresidentsuse lahendamisel määravaks maksuleping. 

 

3. Maksulepingu kohaselt loetakse füüsiline isik residendiks eelkõige riigis, kus on tema 

kodu. Kui tal on kodu mõlemas riigis, siis loetakse teda residendiks riigis, kellega tal on 

otsesemad isiklikud ja majanduslikud sidemed ehk eluliste huvide keskus (perekond, töökoht 

jms). Kui ka eluliste huvide keskuse järgi ei ole võimalik isiku residentsust kindlaks määrata, 

käsitatakse järgmiste kriteeriumitena riigis viibitud aega ning kodakondsust.  

 

4. Kui välislepingu alusel määratud residentsus erineb seaduse alusel määratud residentsusest 

või kui välislepingus on tulu maksustamisel ette nähtud seaduses sätestatust soodsamad 

tingimused, kohaldatakse välislepingut (TuMS § 6 lõige 5). 

 

5. Maksukorralduse seaduse § 56 lõike 1 kohaselt on maksukohustuslane kohustatud 

maksuhaldurile teatama kõik talle teadaolevad asjaolud, millel on või võivad olla 

maksustamise seisukohast tähendus. TuMS § 6 lõike 6 kohaselt teavitab füüsiline isik 

maksuhaldurit oma residentsuse muutumisega seotud asjaoludest ning täidab residentsuse 

määramise taotluse vormi R.  

 

6. Vormi R punktis 1 näidatakse: 

– alapunktides 1.1–1.3 isiku eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg;  
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– alapunktis 1.4 Eesti isikukood või Maksu- ja Tolliameti antud registrikood Eestis ning 

välisriigi isikukood ja isikukoodi väljastanud riik. Kui isikul puudub Eesti registrikood, 

väljastab selle Maksu- ja Tolliamet;  

– alapunktis 1.5 isiku e-posti aadress ning mobiiltelefoni ja lauatelefoni number; 

– alapunktis 1.6 andmed kodakondsuse kohta. TuMS alusel isiku kodakondsust residentsuse 

määramise kriteeriumina ei käsitata. Maksulepingu alusel kasutatakse kodakondsust 

residentsuse määramisel juhul, kui kodu, eluliste huvide keskuse ning riigis viibitud aja 

kriteeriumite abil ei ole residentsuse määramine õnnestunud; 

– alapunktides 1.7  ja 1.8 andmed oma ajalise viibimise kohta Eestis.  

 

7. Punktis 2 näidatakse andmed oma Eestis või väljaspool Eestit asuvate elukohtade kohta. 

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 14 lõike 1 kohaselt on isiku elukoht koht, kus isik 

alaliselt või peamiselt elab. Elukoht võib üheaegselt olla mitmes kohas ning elukoht 

loetakse muutunuks, kui isik asub mujale elama viisil, millest võib järeldada isiku tahet 

oma elukohta muuta. Kui isiku elukohta ei saa kindlaks määrata, loetakse tema elukohaks 

tema igakordne viibimiskoht. 

 

8. Punktis 3 näidatakse Eestisse saabumise aeg, mis on aluseks residentsuse tekkimisele. 

 

9. Punktides 3.2–3.3 näidatakse residentsuse määramiseks vajaliku eluliste huvide keskusega 

seotud andmed. Eluliste huvide keskus loetakse tekkinuks riigis, kellega isikul on otsesemad 

isiklikud ja majanduslikud sidemed (nt perekond ja sotsiaalsed suhted, töökoht, poliitilised 

või kultuurilised tegevused jne).  

 

10. Punkti 3.4 kohaselt teavitatakse Maksu- ja Tolliametit kavatsusest Eestisse alaliselt elama 

asuda. Alalise elukohana käsitatakse kohta, kus inimene  omab eluaset ja mis annavab alust 

järeldada, et ta kavatseb seda eluaset ka tulevikus säilitada ja kasutada. Teisisõnu on alaline 

elukoht koht, mida isik ei kasuta vaid ajutiseks ja lühiajaliseks viibimiseks.  

 

11. Punktis 4 näidatakse residentsuse lõppemise asjaolud. Punkt 4 täidetakse Eestist 

lahkumise korral.  

 

12. Punktides 4.2–4.4 näidatakse residentsuse määramiseks vajalikud eluliste huvide 

keskusega seotud andmed. 

 

13. Punktis 4.6 teavitab maksukohustuslane Maksu- ja Tolliametit teise riiki alaliselt elama 

asumise kavatsusest.  

 

14. Punktis 5 näidatakse muu informatsioon, mis võib mõjutada residentsust. Muu 

informatsiooni esitamine on vajalik, sest alati ei muutu residentsus Eestisse saabumisel või 

Eestist lahkumisel:  

– alapunktis 5.1 näidatakse mis liiki tulu (töötasu, ettevõtlustulu, pension, intress, üür, dividend  

jne) millisest riigist isik saab; 

– alapunktis 5.2  näidatakse muu oluline residentsust mõjutav teave. 
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