
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 15 

(muudetud sõnastuses) 

 
Vorm INF 3 

 
Maksu- ja Tolliamet 
  

Haridusasutuse, ülikooli või erakooli    
103 Nimi  

104 Registrikood         
105 

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

106 Telefon 107 e-post 

  

FÜÜSILISTE ISIKUTE TASUTUD KOOLITUSKULUDE 
DEKLARATSIOON 

 
108 Kalendriaasta  

 

 

Koolituse eest tasunud isiku Koolitatava isiku Koolituse eest 

tasutud summa 

Koolituse liik 
  Ees- ja perekonnanimi Isikukood  Ees- ja perekonnanimi Isikukood  

15000 15010 15020 15030 15040 15060 
      

 Kokku tasutud summa 15050  
 

 
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. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse tulumaksuseaduse § 57

1
 lõike 6 alusel.  

 

2. Deklaratsiooni esitab: 

1) riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse haridusasutus;  

2) avalik-õiguslik ülikool; 

  3) erakool, millel on asjaomase õppekava kohta tegevusluba, registreering Eesti Hariduse  

Infosüsteemis või õigus kõrgharidustaseme õpet läbi viia; 

4) täienduskoolitusasutus, milleks võib olla eraõiguslik juriidiline isik, avalik-õiguslik juriidiline 

isik, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus või füüsiline isik, kui tal on täienduskoolituse 

läbiviimiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud tegevusluba või kui ta on esitanud 

majandustegevusteate täienduskoolituse läbiviimiseks;  



5) kuni 2016. aasta 30. juunini täienduskoolitusasutus, milleks võib olla avalik-õiguslik juriidiline 

isik või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, mis tegutses täienduskoolitusasutusena ka enne 

2015. aasta 1. juulit, või eraõiguslik juriidiline isik või füüsiline isik, kui tal on täienduskoolituse 

läbiviimiseks enne 2015. aasta 1. juulit Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitus- või 

tegevusluba.  

 
3. Deklaratsioonil näidatakse kalendriaastal füüsiliste isikute poolt punktis 2 nimetatud 

õppeasutuses õppimise või nende õppeasutuste korraldatavatel tasulistel kursustel õppimise eest 

tasutud koolituskulud. Deklaratsioon täidetakse eurodes sendi täpsusega.  

 

4. Koodil 15060 näidatakse koolituse liik järgmise loetelu alusel:  
 

1– tasemekoolitus;  

 

2 – täienduskoolitus tingimusel, et õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduvate 

või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või 

keeleõpe. Koolituskuluna ei käsitata AM-kategooria, A-kategooria, A1-alamkategooria, A2-

alamkategooria, B-kategooria ega B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi koolitusel osalemise 

eest tasutud kulusid;   

 

3 – alla 18 aasta vanuse isiku huviharidus.   

 
5. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.  

 

6. Vorm INF 3 esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea. Vajadusel on Maksu- ja 

Tolliametil õigus nõuda deklaratsiooni esitamist ka paberkandjal.  

 

 
 

 


