
1Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 
„„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja  

„Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine”  
lisa 2 

(rahandusministri 12.11.2012. a määruse nr 46 lisa 1 sõnastuses) 

 
Vormi TSD lisa 1   

 
RESIDENDIST FÜÜSILISTELE ISIKUTELE TEHTUD VÄLJAMAKSED, 

KINNIPEETUD TULUMAKS, KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONI MAKSE  
JA TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSE NING ARVUTATUD SOTSIAALMAKS   

________aasta_______ kuu   
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Kood Summa Kood Summa Kood Summa 

7 7.1 7.1.1 7.2 7.2.1 7.3 7.3.1 8 9 10 
          
          

          
          

X X X X X X X    

 

 

Märkused 
 

1. Vormi TSD lisas 1 näidatakse residendist füüsilise isiku isikustatud tulu- ja sotsiaalmaksu 
ning kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse andmed vormil näidatud 
kalendrikuu eest. Iga isiku kohta täidetakse üks rida.  
 
2. Vormi TSD lisa 1 esitatakse koos selle kuu deklaratsioonivormiga TSD, millal  väljamakse 
tehti või sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigete 2─3 alusel sotsiaalmaks arvutati. Lisa 1 täidetakse 
eurodes sendi täpsusega. 
 
3. Veerg 3. Kui tulumaksu kinnipidaja arvestab maksuvaba tulu, märgitakse veergu 3 tähis 
„X”.   
 
4. Veerus 3.1 näidatakse tulumaksuseaduse § 23 alusel väljamaksetest maha arvatud 
maksuvaba tulu summa, sealhulgas eelmistel kuudel kasutamata maksuvaba tulu sellele kuule 
edasikantud osa (tulumaksuseaduse § 42 lõiked 1 ja 3), samuti täiendav maksuvaba tulu 



pensionile (tulumaksuseaduse § 42 lõige 11) ja täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või 
kutsehaigushüvitisele (tulumaksuseaduse § 42 lõige 12).  
 
5. Veerus 3.2 deklareerib tulumaksu kinnipidaja avaliku teenistuja, töötaja või juriidilise isiku 
juhtimis- või kontrollorgani liikme eest tulumaksuseaduse §-s 28 sätestatud täiendava 
kogumispensioni kindlustuslepingu alusel ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks  
makstud summa (edaspidi III samba sissemakse), mis ei ületa tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 
punktis 15 sätestatud piirmäära (15% isikule kalendriaasta jooksul makstud ja tulumaksuga 
maksustatud väljamaksete summast ega 6 000 eurot).   
 
6. Veerus 4 näidatakse sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktide 1, 3, 4, 6, 8 ja 9 ning 
lõigete 2─3 kohaselt arvutatud sotsiaalmaks.  
 
7. Eestis ei maksustata sotsiaalmaksuga residendist füüsilisele isikule, kelle suhtes 
kohaldatakse tulenevalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest 883/2004/EÜ või 
sotsiaalkindlustuslepingust teise riigi õigusakte, makstavat tasu. Sotsiaalkindlustusmaksed 
tasutakse selle riigi reeglite kohaselt ning sellesse riiki, mille õigusakte kohaldatakse.  
 

8. Veerus 5 näidatakse kalendrikuul tehtud sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktide 1, 3, 4, 
6, 8 ja 9 alusel sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed.  
 
9. Veerus 6 näidatakse  veergudes 7, 7.1.1, 7.2.1 ja 7.3.1 deklareeritud väljamaksetelt 
kinnipeetud tulumaks.  
 
Tulumaksuga ei maksustata avaliku teenistuja, töötaja või juriidilise isiku juhtimis- või 
kontrollorgani liikme eest tasutud III samba sissemakset, mis ei ületa tulumaksuseaduse § 13 
lõike 3 punktis 15 sätestatud piirmäära. 
 
Residendist füüsilisele isikule makstud tulumaksuseaduse § 41 punktis 1 nimetatud summast 
arvatakse enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha §-s 42 sätestatud mahaarvamised, 
sealhulgas §-s 23 sätestatud maksuvaba tulu, § 281 lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustuslikud 
sotsiaalkindlustusmaksed ning avaliku teenistuja, töötaja või juriidilise isiku juhtimis- või 
kontrollorgani liikme eest tasutud III samba sissemakse § 13 lõike 3 punktis 15 sätestatud 
piirmääras (15% isikule kalendriaasta jooksul makstud ja tulumaksuga maksustatud 
väljamaksete summast, kuid mitte rohkem kui 6 000 eurot). Paragrahvi 13 lõike 3 punktis 15 
sätestatud piirmäära rakendamisel peetakse selle arvestust summeeritult kalendriaasta 
algusest.  
 
10. Veergudes 7, 7.1.1, 7.2.1 ja 7.3.1 näidatakse residendist füüsilisele isikule kalendrikuul 
tehtud väljamaksed, millelt väljamaksja on kohustatud tulumaksuseaduse § 41 alusel 
tulumaksu kinni pidama, jaotatuna väljamakse liikide järgi. Siin näidatakse väljamaksete 
summad enne mahaarvamiste tegemist. Tulumaksuga maksustatavad väljamaksed 
deklareeritakse ka juhul, kui maksuvaba tulu või muude mahaarvamiste tõttu ei ole tulumaksu 
kinni peetud. 
 
11. Veerus 7 näidatakse sotsiaalmaksuga maksustatav rahaline tasu, mida makstakse töötajale 
või avalikule teenistujale (tulumaksuseaduse § 13 lõige 1); stipendium, toetus ja pension, mida 
makstakse seoses töö- või teenistussuhtega (tulumaksuseaduse § 19  lõige 2, lõike 3 punkt 3); 
seaduse või muu õigusakti alusel töö tegemise eest makstav tasu (sotsiaalmaksuseaduse § 2 
lõike 1 punkt 9); tasu, mida makstakse isikule pärast töö- või teenistussuhte lõppemist. 
Eelnimetatud väljamaksete kood on 01.   
 



12. Veergudes 7.1─7.3 näidatakse väljamaksete koodid, mis vastavad veergudes 7.1.1, 7.2.1 
ja 7.3.1 näidatud väljamakse liigile. Nendes veergudes väljamakse liikide märkimiseks 
kasutatakse järgmiseid koode: 
 
02 – rendi- või üüritasu ning litsentsitasu (tulumaksuseaduse § 16), välja arvatud kui 
väljamakse saaja on äriregistrisse või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi (edaspidi 
lepinguriik) registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja ning tasu on tema ettevõtlustulu; 
 
03 – intressid (tulumaksuseaduse § 17); 
 
05 – Eesti riigi poolt seaduse alusel makstav pension ja kogumispensionide seaduse alusel 
makstav kohustuslik kogumispension (tulumaksuseaduse § 19 lõige 2) enne täiendava 
maksuvaba tulu mahaarvamist; 
 
06 – stipendium, toetus, kultuuri-, spordi- ja teaduspreemia, hasartmänguvõit 
(tulumaksuseaduse § 19 lõige 2); 
 
07 – ajutise töövõimetuse hüvitis (tulumaksuseaduse § 20 lõige 1) ja tööandja makstav 
haigushüvitis (tulumaksuseaduse § 13 lõige 1);  
 
08 – investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel kindlustusvõtjale või soodustatud isikule 
makstav summa (tulumaksuseaduse § 20 lõige 3), välja arvatud, kui isik on kindlustusandjat 
teavitanud, et kindlustushüvitis on saadud tulumaksuseaduse §-s 172 sätestatud 
investeerimiskontol olnud raha eest soetatud finantsvaralt;  
 
09 – (maksumäära märgib Maksu- ja Tolliamet) maksumääraga maksustatav väljamakse täiendava 
kogumispensioni kindlustuslepingu alusel või vabatahtlikust pensionifondist 
(tulumaksuseaduse § 21 lõige 1); 
 
10 – 10% maksumääraga maksustatav väljamakse täiendava kogumispensioni 
kindlustuslepingu alusel või vabatahtlikust pensionifondist (tulumaksuseaduse § 21 lõiked 2, 
3 ja 6); 
 
11 – juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasu (tulumaksuseaduse 
§ 13 lõige 2), välja arvatud, kui tasu saaja on äriregistrisse või lepinguriigi registrisse kantud 
füüsilisest isikust ettevõtja ning tasu on tema ettevõtlustulu; stipendium, toetus ja pension, 
mida makstakse seoses juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga 
(tulumaksuseaduse § 19 lõige 2 ja lõike 3 punkt 3); väljamakse, mis on tehtud endisele 
juhtimis- või kontrollorgani liikmele; 
 
12 – seoses tööõnnetusega või kutsehaigusega makstav hüvitis (tulumaksuseaduse § 13 lõige 
1) enne täiendava maksuvaba tulu mahaarvamist;  
 
13 – töölepingu lõpetamisel töölepingu seaduse alusel töötajale ja teenistusest vabastamisel 
avaliku teenistuse seaduse alusel teenistujale makstav hüvitis; 
 
14 – muu väljamakse, millelt väljamakse tegija on tulumaksuseaduse § 41 kohaselt  
kohustatud tulumaksu kinni pidama;  
 
15 – töövõtu- või käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstav töö- või 
teenustasu (tulumaksuseaduse § 13 lõige 11 ), välja arvatud, kui tasu saaja on äriregistrisse või 



lepinguriigi registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või Maksu- ja Tolliametis 
registreeritud notar, vandetõlk või kohtutäitur ning tasu on tema ettevõtlustulu; 
 
16 –  töötuskindlustuse seaduse alusel makstav töötuskindlustushüvitis;  
 
17 – töötuskindlustuse seaduse alusel makstav kindlustushüvitis koondamise korral;  
 
18 – töötuskindlustuse seaduse alusel makstav hüvitis tööandja maksejõuetuse korral;  
 
19 – vanemahüvitise seaduse alusel makstav vanemahüvitis; 
 
20 – loomeliidu poolt loovisikule seoses tema loometööga seotud lähetusega ja spordiseaduse 
§-s 7 nimetatud isikule seoses spordilähetusega makstav kulude hüvitise ja päevaraha 
tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktis 1 kehtestatud piirmäära ületav osa ning kolmanda isiku 
makstav lähetuse päevaraha tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktis 1 kehtestatud piirmäära 
ületav osa;   
 
21 – välisteenistuse seaduse § 67 alusel makstav abikaasatasu; 
 
22 – avaliku teenistuja, töötaja või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme eest 
tasutud III samba sissemakse (brutosumma) nii maksuvaba kui ka maksustatav osa. 
 
13. Veerus 8 näidatakse veerus 9 deklareeritud väljamaksetelt kalendrikuul  töötuskindlustuse 
seaduse § 42 lõike 1 punkti 1 kohaselt kinni peetud töötuskindlustusmakse. 
Vanaduspensionieas isiku puhul näidatakse alates pensioniikka jõudmise kuule järgnevast 
kuust veerus 8 null. Isiku puhul, kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-
s 9 sätestatud ennetähtaegne vanaduspension, näidatakse veerus 8 null. 
 
14. Veerus 9 näidatakse kalendrikuul tehtud väljamaksete summa, millelt väljamakse tegija on 
kohustatud arvutama ja kinni pidama töötuskindlustusmakse. Väljamaksete summa tuleb  
näidata isikustatult ka juhul, kui väljamakse tehakse vanaduspensionieas isikule või isikule, 
kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension (vajalik tööandja makse arvutamiseks). 
 
15. Veerus 10 näidatakse residendist füüsilisele isikule kalendrikuul tehtud veerus 5 näidatud 
väljamaksetelt kogumispensionide seaduse § 11 lõike 1 punktide 1 ja 2 kohaselt  kinni peetud 
kohustusliku kogumispensioni makse, kui väljamakse saaja on kohustatud isik   
kogumispensionide seaduse § 6 kohaselt.     
 
16. Veerus 10 näidatakse ka Töötukassa poolt koodidega 17 ja 18 märgitud hüvitistelt   
kogumispensionide seaduse § 11 lõike 1 punkti 1 kohaselt kinni peetud kohustusliku 
kogumispensioni makse. Koodiga 16 märgitud väljamakselt kohustusliku kogumispensioni 
makset kinni ei peeta ja veerus 10 ei näidata.  
 
17. Veerus 10 näidatakse ka kogumispensionide seaduse § 10 lõikes 1 ning § 661 lõigetes 2 ja 
3 sätestatud kogumispensioni täiendavad sissemaksed.  
 
 

 


