
Vorm TSD

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 1

 
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 

 
TULU- JA SOTSIAALMAKSU, KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONI 

MAKSE JA TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSE DEKLARATSIOON  
________aasta________ kuu 

 
Jrk  Summa  

 Osa  A  X 
1.  Arvutatud sotsiaalmaks: 

(vormi TSD lisa 1  veeru 4 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 7 kokkuvõte) 
 

2.  Kinnipeetud tulumaks: 
(vormi TSD lisa 1 veeru 6 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 10 kokkuvõte + vormi TSD 
lisa 3 veeru 8 kokkuvõte) 

 

3. Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed: 
(vormi TSD lisa 1 veeru 5 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2  veeru 8 kokkuvõte) 

 

 4. Kinnipeetud töötuskindlustusmakse: 
(vormi TSD lisa 1  veeru 8 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 13 kokkuvõte) 

 

5. Arvutatud  töötuskindlustusmakse:   
(vormi TSD lisa 1  veeru 9 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 14 kokkuvõte  x ……%) 

 

6. Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse ja vanemahüvitiselt arvutatud 
kohustusliku kogumispensioni makse: 
(vormi TSD lisa 1 veeru 10 kokkuvõte)  

 

 Osa  B    X 
 Vormi TSD lisa 4. Erisoodustused  X 

7. Tasutav tulumaks (rida 18 + rida 23)             
8. Tasutav sotsiaalmaks (rida 20 + rida 24)           
 Vormi TSD lisa 5. Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud X 

9. Tasutav tulumaks (realt 22 positiivne tulem või realt 24)   
10. Tagastatav tulumaks (realt 22 negatiivne tulem plussmärgiga)  

 Vorm TSD lisa 6.  Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning püsivast 
tegevuskohast väljaviidud kasum 

X 

11. Tasutav tulumaks (realt 27)  
12. Tagastatav tulumaks (realt 28)  

 Vormi TSD lisa 7. Dividendid, muud kasumieraldised ja väljamaksed omakapitalist X 
13. Tasutav tulumaks (realt 15)  

 Kokku B  osa: X 
14. Tulumaks: rida 7 + rida 9 - rida 10 + rida 11 - rida 12 + rida 13    
15. Sotsiaalmaks: realt 8  

 
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 
 
I  Üldsätted 
 
1. Vormil TSD näidatakse tasutav tulu- ja sotsiaalmaks ning kohustusliku 
kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse. 
 
2. Vorm TSD ja selle lisa esitatakse Maksu- ja Tolliametile väljamakse tegemise või 
erisoodustuse andmise kalendrikuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Samaks 
kuupäevaks kantakse maksu ja makse summa üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole. 
 
3. Vormil TSD näidatud summad peavad olema vastavuses vormi TSD lisades toodud 
summadega. Pankroti väljakuulutamise korral esitatakse deklaratsioon eraldi pankroti 
väljakuulutamisele eelneva ja sellele järgneva maksustamisperioodi osa kohta. 
 
4. Maksukohustuslane, kes tegi maksustamisperioodil maksustatavaid väljamakseid 
või kellel on „Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõigetest 2�3 tulenev 
sotsiaalmaksukohustus, on kohustatud esitama vormi TSD.  
 
5. Residendist juriidiline isik ja mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis püsiv 
tegevuskoht, on kohustatud esitama vormi TSD „Tulumaksuseaduse” paragrahvides 
49�53 nimetatud kulude ja väljamaksete kohta eelmisel kalendrikuul. Eelnimetatud 
isik, kes on registreeritud käibemaksukohustuslane „Käibemaksuseaduse” tähenduses 
(välja arvatud §-s 21 nimetatud piiratud käibemaksukohustuslane), on kohustatud 
esitama deklaratsiooni, sõltumata tulumaksu maksmise kohustusest nimetatud 
maksustamisperioodil („Tulumaksuseaduse” § 54 lõige 2).  
 
„Tulumaksuseaduse” § 48 kohaselt erisoodustusi andev isik või asutus esitab 
deklaratsiooni kalendrikuu jooksul tehtud erisoodustuste kohta („Tulumaksuseaduse” 
§ 54 lõige 1).  
 
6. Deklaratsioonile kirjutab alla maksukohustuslane või tema esindaja. Esindaja peab 
Maksu- ja Tolliameti nõudmisel esitama esindusõigust tõendava dokumendi. 
 
7. Kui vormi TSD lisas 1, 2 või 3 on näidatud rohkem kui 5 väljamakse saajat, esitab 
Eesti resident ja riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus deklaratsiooni ja selle 
lisa elektrooniliselt.  
 
8. Deklaratsioon TSD ja selle lisad täidetakse eurodes. Deklareeritud summa 
ümardatakse 1 sendi täpsusega kolmanda koha alusel pärast koma. Kui kolmandal 
kohal pärast koma on 0�4, jäetakse teisel kohal pärast koma olev number muutmata. 



Kui kolmandal kohal pärast koma olev number on 5�9, ümardatakse teisel kohal olev 
number ühe võrra ülespoole.  
 
II   Osa A täitmine 
 
9. Real 1 näidatud sotsiaalmaksu summas kajastatakse kõigilt selles kuus tehtud 
väljamaksetelt ja „Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõigete 2�3 kohaselt arvutatud 
sotsiaalmaks. 
 
10. Real 2 näidatud tulumaksu summas kajastatakse kõigilt selles kuus tehtud 
tulumaksuga maksustatavatelt väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks. 
 
11. Real 3 näidatakse „Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõike 1 punktide 1, 3, 4, 6, 8, 9 ja 
lõike11 alusel sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed.  
 
12. Real 4 näidatakse „Töötuskindlustuse seaduse” § 42 lõike 1 punkti 1 alusel 
kindlustatule kehtestatud määras kinnipeetud töötuskindlustusmakse. 
 
13. Real 5 näidatakse „Töötuskindlustuse seaduse” § 42 lõike 1 punkti 2 alusel 
tööandjale kehtestatud määras arvutatud töötuskindlustusmakse. 
 
14. Real 6 näidatakse „Kogumispensionide seaduse” § 11 lõike 1 punktide 1 ja 2 
alusel  kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse. 
 
15. Real 6 näidatakse ka „Kogumispensionide seaduse” § 11 lõike 1 punkti 3 alusel 
vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni täiendav sissemakse.    
 
III   Osa B täitmine 
 
16. Deklaratsiooni lisa täidetakse „Tulumaksuseaduse” §-de 48�53, § 60 ja § 61 
alusel selle kalendrikuu kohta, millal vormi TSD lisades 4�7 nimetatud väljamakse 
või kulutus tehti, samuti „Tulumaksuseaduse” § 54 lõikes 6 nimetatud juhtudel.  
 
IV   Paranduste tegemine  
 
17. Pärast vormi TSD Maksu- ja Tolliametile esitamist deklaratsioonis oleva vea 
avastamisel esitatakse sama perioodi eest uus deklaratsioon märkusega „parandus”. 
Vormil TSD näidatakse vastavad õiged andmed maksustamisperioodi kohta ning 
vormi TSD lisades 1, 2 ja 3 esitatakse andmed nende ridade kohta, kus parandus tehti.  
 
18. Vormi TSD lisast 1 isiku andmete kustutamisel esitatakse andmed isiku ja 
väljamakse liigi kohta veergudes 1, 2, 7.1, 7.2 ja 7.3, lisaks märgitakse veergudes 
3.1�10 vastavate arvuliste andmete asemel null. 
Kui maksumaksja on ekslikult teinud väljamakse, mille ta nõuab hiljem väljamakse 
saajalt tagasi, tehakse parandus selle kuu deklaratsioonil, millal maksumaksjale 
(maksu kinnipidajale) tagastatakse ebaõigesti väljamakstud summa. Sel juhul 
näidatakse andmed isiku ja väljamakse liigi kohta veergudes 1, 2, 7.1, 7.2 ja 7.3, 
lisaks märgitakse miinusmärgiga vastavad arvulised andmed veergudes 3.1�10 . 
Vormi TSD lisa 1 veerus 6 näidatud kalendriaasta jooksul kinnipeetud 
tulumaksusummat ei  vähendata pärast kalendriaastale järgneva aasta 15. veebruari.  



 
19. Vormi TSD lisast 2 isiku andmete kustutamisel esitatakse andmed isiku ja 
väljamakse liigi kohta veergudes 1�6, lisaks märgitakse vormi TSD lisa 2 veergudes 
7�14 vastavate arvuliste andmete asemel null. 
Kui maksumaksja on ekslikult teinud väljamakse, mida ta nõuab hiljem väljamakse 
saajalt tagasi, tehakse parandus selle kuu deklaratsioonil, millal maksumaksjale 
(maksu kinnipidajale) tagastatakse ebaõigesti väljamakstud summa. Sel juhul 
näidatakse andmed isiku ja väljamakse liigi kohta veergudes 1�6, lisaks märgitakse 
miinusmärgiga vastavad arvulised andmed veergudes 7�14. 
 
20. Vormi TSD lisast 3 isiku andmete kustutamisel esitatakse andmed isiku ja 
väljamakse liigi kohta veergudes 1�6, lisaks märgitakse veergudes 7�10 vastavate 
arvuliste andmete asemel null. 
Kui maksumaksja on ekslikult teinud väljamakse, mida ta nõuab hiljem väljamakse 
saajalt tagasi, tehakse parandus selle kuu deklaratsioonil, millal maksumaksjale 
(maksu kinnipidajale) tagastatakse ebaõigesti väljamakstud summa. Sel juhul 
näidatakse andmed isiku ja väljamakse liigi kohta veergudes 1�6, lisaks märgitakse 
miinusmärgiga vastavad arvulised andmed  veergudes 7�10. 
 
21. Vormi TSD lisades 4�7 vea avastamisel esitatakse parandusdeklaratsioon TSD 
koos parandatud lisa(de)ga selle maksustamisperioodi kohta, millisel on viga tehtud. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


