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“
(rahandusministri 11.09.2014. a määruse nr 32 lisa 10 sõnastuses)
lisa 10

Vorm TSM
Maksu- ja Tolliamet
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

RESIDENDIST FÜÜSILISELE ISIKULE TEHTUD VÄLJAMAKSETE, KINNIPIDAMISTE JA MAKSUDE TÕEND
Füüsilise isiku (tõendi saaja) andmed
Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

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

e-post
Ajavahemikul: _______________ (päev, kuu, aasta) kuni _______________ (päev, kuu, aasta)

I. Tehtud väljamaksed, väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensionimakse ning arvutatud
sotsiaalmaks
Väljamakse liik

1

Tulumaksuga
maksustatud
väljamakse
summa
2

Kinnipeetud
tulumaks

3

Sotsiaalmaksuga
maksustatud
väljamakse
summa
4

Sotsiaalmaks

5

Kinnipeetud
kohustusliku
kogumispensioni
makse
6

Töötuskindlustusmaksega
maksustatud
väljamakse
7

Kinnipeetud
töötuskindlustusmakse
8

III samba
sissemakse
maksuvaba
osa
9

II. Kuni kolme aastase lapse kasvatamisel kogumispensioni täiendav sissemakse ………………………………..
III. Sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel sotsiaalmaksu riigi-, valla või linna sotsiaalmaksu maksmise kohustuse:
tekkimise kuupäev: ……………… (päev, kuu, aasta);
lõppemise kuupäev: ……………… (päev, kuu, aasta)
Maksukohustuslase
allkirjaõigusliku isiku

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Telefon

e-post

Täitmise kord
1. Tõend antakse isikule, kellele tehti tulumaksuseaduses ja sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõikes 1 ja 11 nimetatud väljamakseid ja kelle eest on arvutatud
sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigete 2─3 ja § 6 alusel või kelle eest on kinni peetud töötuskindlustusmakset töötuskindlustusseaduse § 42
lõike 1 punkti 1 alusel või kelle eest on tehtud kohustusliku kogumispensioni täiendav sissemakse kogumispensionide seaduse § 10 lõike 1 või § 661
lõike 2 ja 3 alusel.
2. Tõend antakse isiku nõudmisel hiljemalt kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks või tema töölt lahkumisel seoses töölepingu lõppemisega.
3. Väljamaksete, maksude ja maksete kinnipidamiste ja arvutuste kohta antud tõend täidetakse eurodes sendi täpsusega.
4. Tõendil märgitud ajavahemik on periood, millal väljamakseid tehti.
5. I osa veerus 1 näidatakse residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksed tululiikide lõikes.
6. II osas näidatakse kogumispensionide seaduse § 10 lõike 1 alusel Sotsiaalkindlustusameti arvutatud kohustusliku kogumispensioni täiendav
sissemakse.
7. Tõendile kirjutab alla maksukohustuslane või tema esindaja. Esindaja peab Maksu- ja Tolliameti nõudmisel esitama esindusõigust tõendava
dokumendi.

