
 
 

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

kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest  
tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning 

 nende täitmise ja esitamise korrad“   
lisa 9 

 (muudetud sõnastuses)  

Vorm ESD  
Maksu- ja Tolliamet 
 

ERIJUHTUDE SOTSIAALMAKSU JA KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONI 
TÄIENDAVA SISSEMAKSE DEKLARATSIOON  

 
108 Aasta  109 Kuu  

 

Maksukohustuslane 
103 Nimi või ees- ja perekonnanimi  

104 Registri-  või isikukood            

105 
 

Asu- või elukoha aadress (maakond, sihtnumber, küla, talu või tänav, maja nr, korteri nr, vald, asula või 
linn): 

 

106 Telefon 107 e-post 

 
 

Isikukood  Ees- ja 
perekonnanimi 

Sotsiaalmaksu  
kohustuse 

Sotsiaal-
maks  

Sotsiaal-
maksu 
erijuhu 
tunnus 

Täiendava sissemakse 
kohustuse 

Kogumis- 
pensioni 
täiendav 
sissemakse tekkimise 

kuupäev 
lõppemise 
kuupäev 

tekkimise 
kuupäev 

lõppemise 
kuupäev 

9000 9010 9020 9030 9040 9050 9060 9070 9080 
         

 Kokku 9100   9110  
 

Lisa rida + 

 

Kinnitan deklareeritud andmete õigsust. Olen teadlik, et ebaõige või ebatäpse teabe 
esitamine on maksukorralduse seaduse alusel karistatav. 
 

Maksukohustuslase 
allkirjaõigusliku isiku 

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev 

 
Täitmise kord 

1. Vormil ESD näidatakse sotsiaalmaksuseaduse (edaspidi SMS) §-de 6 ja 61 alusel arvutatud 
sotsiaalmaks ning kogumispensionide seaduse (edaspidi KoPS) § 10 alusel arvutatud täiendav 
sissemakse. Riigi-, valla- või linnaasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik ja loomeliit esitavad 
deklaratsiooni elektrooniliselt. Füüsilisest isikust ettevõtjal (edaspidi FIE) on õigus esitada 
deklaratsioon oma abikaasa kohta paberil. 
 
2. Vorm ESD esitatakse Maksu- ja Tolliametile aruandekuule või maksustamisperioodile 
järgneva kuu 10. kuupäevaks. Samaks kuupäevaks kantakse sotsiaalmaksu ja täiendava 
sissemakse summa üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole.  
 
3. Koodidel 9000 ja 9010 näidatakse isiku andmed, kelle eest maksab riik, linn või vald, avalik-
õiguslik juriidiline isik, loomeliit või füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi maksukohustuslane) 
sotsiaalmaksu, või kelle eest tehakse täiendavaid sissemakseid pensionifondi.  
 



 
 

4. Koodidel 9020 ja 9030 näidatakse kuupäev, mis ajast maksukohustuslasel tekib või lõpeb 
kohustus maksta isiku eest sotsiaalmaksu. Kui maksukohustus tekib või lõpeb aruandekuu või 
maksustamisperioodi kestel, siis arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa 
proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille kestel on kohustus maksta sotsiaalmaksu. 
 
5. Koodil 9040 deklareeritakse arvutatud sotsiaalmaks eurodes sendi täpsusega. 
 

6. Koodil 9050 näidatakse SMS §-de 6 ja 61 kohaselt sätestatud erijuhu tunnus, mille alusel 
makstakse isiku eest sotsiaalmaksu.  SMS § 6 lõike 1 punktide tunnused on järgmised: 

punkti 1 tunnus – 611, 
punkti 11 tunnus – 6111, 
punkti 2 tunnus – 612, 
punkti 21 tunnus – 6121, 
punkti 22 tunnus – 6122, 
punkti 3 tunnus – 613, 
punkti 31 tunnus – 6131,  
punkti 32 tunnus – 6132, 
punkti 5 tunnus – 615, 
punkti 6 tunnus – 616, 
punkti 61 tunnus – 6161, 
punkti 7 tunnus – 617, 
punkti 8 tunnus – 618, 
punkti 9 tunnus – 619, 
punkti 10 tunnus – 6110, 
punkti 11 tunnus – 6211, 
punkti 13 tunnus – 6213, 
punkti 14 tunnus – 6114. 

SMS § 6 lõike 11 tunnus on 620. 
SMS § 6 lõike 12 tunnus on 721. 

SMS § 61 tunnus on 810. 
 

7. Koodidel 9060 ja 9070 näidatakse kuupäev, mis ajast maksukohustuslasel tekib või lõpeb 
kohustus teha isiku eest KoPS § 10 alusel arvutatud täiendavaid sissemakseid. Õigus 
täiendavale sissemaksele tekib vanemal alates lapse sünnist. Lapse sünnikuul ja 
kolmeaastaseks saamise kuul arvutatakse täiendava sissemakse suurus proportsionaalselt 
nende kalendripäevade arvuga, mille eest on vanemal õigus täiendavale sissemaksele. 
 
8. Koodil 9080 deklareeritakse arvutatud täiendav sissemakse eurodes sendi täpsusega. 
 
 
 

 
 


