
      

Vorm TD 

 
OMAKAPITALIST TEHTUD VÄLJAMAKSETE, ÄRIÜHINGUTE ÜHINEMISEL VÕI 

JAGUNEMISEL ÜLEANTUD ÕIGUSTE JA DIVIDENDIDE TÕEND 
 

108 Aasta  109 Kuu  

 

Maksukohustuslane  

 

103 Nimi  

104 Registri-  või isikukood            

 

I.  Väljamaksete ja üleantud õiguste saaja 

 

Nimi või ees- ja perekonnanimi   

Registri- või isikukood Eestis            

Mitteresidendi registri- või 

isikukood elu- või asukohariigis 

           

Mitteresidendi elu- või asukohariigi 

nimi 

 

 

Aadress, e-post 

 

 

 

II. Väljamaksed omakapitalist 

(Täidab äriühing I. osas näidatud isikule tehtud väljamaksed omakapitalist vormi INF 1 

alusel) 

Kood Summa  

Omakapitali väljamakse liik  13050  13060  

sealhulgas väljamakse osa, mis on tulumaksuga maksustatud või 

mille väljamaksmisel on kasutatud vabastusmeetodit 
13070  

 

III. Siirdehinnatehingu maksustamisele kuuluv summa 

(Täidab äriühing ja mitteresidendist juriidilise isiku püsiv tegevuskoht tema poolt vormi TSD 

lisal 6 Ia osas näidatud isikuga teostatud siirdehinnatehingu maksustamisele kuuluva summa 

kohta) 

 

 Kood Summa 

Siirdehinnatehingu summa on deklareeritud: 

 aasta …….       kuu ………….  vormi TSD lisal 6 

 

6230  

 

IV. Ühinemisel või jagunemisel üleantud õigused 

 (Täidab äriühing I osas näidatud isikule ühinemisel, jagunemisel või ümberkujundamisel 

üleantud õigused vormi TSD lisa 7 II ja III osade ja mitteresidendist juriidilise isiku püsiv 

tegevuskoht vormi TSD lisa 3 IV osa alusel) 

 

 

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

seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja 
tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” 

Lisa 24 
(rahandusministri 22.06.2020 määruse nr 24 sõnastuses) 



 

Vormi TSD lisa 7 III osa Kood Summa 

Äriühingule üleantud omakapitalist tehtud väljamakseid ületav 

sissemaksete osa   
7410  

Püsivale tegevuskohale üleantud omakapitalist tehtud väljamakseid 

ületav sissemaksete osa  
7420  

Äriühingule üleantud välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaks  7430  

Püsivale tegevuskohale üleantud välisriigis tasutud või kinnipeetud 

tulumaks  
7440  

Äriühingule üleantud maksuvaba tulu  7450  

Püsivale tegevuskohale üleantud maksuvaba tulu  7460  

   Äriühingule üleantud teiselt äriühingult saadud madalama    

maksumääraga maksustatud dividendid ja muud kasumieraldised (tulu 

liik 7231) 

7480  

Äriühingule üleantud teiselt äriühingult saadud TuMS § 521 

tonnaažikorra rakendamisel maksustatud kasumist väljamakstud 

dividendid ja muud kasumieraldised (tulu liik 7232) mitte rohkem kui 

koodi 7303 summa 
 

7481  

Krediidiasutusele üleantud kasutamata eelmistel kalendriaastatel 

tasutud avansiline makse 

7490  

Krediidiasutusele üleantud kalendriaastal tasutud avansiline makse 7491  

Vormi TSD lisa 7 IIIa osa   

Jaotatud kasumi aasta 7470  

Koodil 7470 näidatud aastal jaotatud kasum 7471  

  sealhulgas koodilt 7470 madala maksumääraga jaotatud kasum 7472  

 

 

Vormi TSD lisa 3 IV osa Kood Summa 

Üleantud vara väärtus   3410  

 Üleantud Eestis arvesse võetav välisriigi tulumaks M  3430  

 Üleantud  kasutamata maksuvaba tulu V  3450  

Krediidiasutusele üleantud kasutamata eelmistel kalendriaastatel 

tasutud avansiline makse 

3490  

Krediidiasutusele üleantud kalendriaastal tasutud avansiline makse 3491  

Jaotatud kasumi aasta 3471  

Koodil 3471 näidatud aastal jaotatud kasum 3472  

    sealhulgas koodilt 3471 madala maksumääraga jaotatud kasum 3473  

 

 

V. Dividendide ja muude kasumieraldiste väljamaksed 

 Kood Summa Kood Kinnipeetud 

tulumaks 

Vormi INF 1 koodil 13050 väljamakse liik MDK  13060 
 

 13074  

  Vormi INF 1 koodil 13050 väljamakse liik DK 13060 
 

 X X 

Vormi INF 1 koodil 13050 väljamakse liik TDK 
 

13060  13074  

 

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.Tõendil TD (edaspidi tõend) näitab väljamakse tegija maksustamisperioodil (kalendrikuul) 

tehtud omakapitali ja dividendide ning muude kasumieraldiste väljamaksed ning äriühingute 

ühinemisel, jagunemisel või ümberkujundamisel (edaspidi ühinemisel või jagunemisel) 

üleantud õigused.  

 

2. Tõend TD antakse omakapitali väljamaksete või õiguste saaja nõudmisel väljamaksete 

tegemisele või õiguste üleandmisele järgneva kalendrikuu 5. kuupäevaks. 

 

3. Tõendi TD I osas  näidatakse väljamaksete ja üleantud õiguste saaja andmed.  

Õiguste üleandmisel näidatakse ühinemisel või jagunemisel ühinemise/jagunemiselepingus 

näidatud õigusi saanud isiku nimi ja registrikood.  

 

4. Tõendi TD II osas näitab residendist äriühing tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 50 lõike 

9 alusel kalendrikuul väljamakstud likvideerimisjaotised, aktsia- osakapitali või sissemaksete 

vähendamisel tehtud väljamaksed, samuti aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete 

tagastamisel või tagasiostmisel või muul juhul äriühingu omakapitalist tehtud väljamaksed, 

samuti omakapitali summa äriühingu kustutamisel registrist, kui äriühingu vara ei kasutata 

jätkuvalt Eestis majandustegevuses (TuMS § 50 lõiked 2 ja 21). 

 

5. Tõendi TD II osa täidetakse kalendrikuul esitatud vormi INF 1 koodidel 13050, 13060 ja 

13070 väljamakse saaja real näidatud andmete alusel.  

 

6. Koodil 13050 näidatakse (sarnaselt vormil INF 1 näidatud) väljamakse liik koodiga: 

 

Aktsia- või osakapitalist või täis- või usaldusühingu sissemaksete vähendamisel 

tehtud väljamaksed 

AOV      

Aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete (osalus) tagastamisel või 

tagasiostmisel tehtud väljamaksed 

AOT   

Äriühingu likvideerimisel makstud likvideerimisjaotised    LJV   

Muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksed    MOV 

Omakapitali summa äriühingu kustutamisel registrist, kui tema vara ei kasutata 

jätkuvalt Eestis majandustegevuses (TuMS § 50 lõige 22) 

OKS 

 

 

7.  Füüsiline isik, kes on saanud tõendi, täidab selle alusel füüsilise isiku tuludeklaratsiooni 

vormi A tabeli 6.4 temale kalendriaasta jooksul residendist äriühingu poolt tehtud omakapitali 

väljamaksete kohta.  

 

8. Füüsiline isik saab tõendi alusel kontrollida maksuhalduri tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 

6.4 eeltäidetud andmeid. Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni eeltäidetakse väljamaksja täidetud 

vormi INF 1  I osa koodide 13060 ja 13070 vahesummana, st. omakapitali väljamakse ja 

väljamakse maksustatud osa vahe. 

 



9. Residendist äriühing saab juhul, kui tema osalus tõendi andnud äriühingus on vähemalt 10 % 

dividendide saamisel või omakapitali väljamaksete tegemisel, kasutada tõendil koodiga 13070 

näidatud summa ulatuses vabastusmeetodit.  

Omakapitali väljamakse saajale on vormi TSD lisa 7  II osa „Maksuvabad dividendid ja 

väljamaksed omakapitalist“ täitmise aluseks antud tõend.  

 

10. Tõendi TD III. osas näitab residendist äriühing või mitteresidendist juriidiline isik, kellel 

on Eestis püsiv tegevuskoht (edaspidi püsiv tegevuskoht) vormi TSD lisal 6 deklareeritud 

siirdehinna tehingu summa, millises ulatuses saab residendist äriühing teha vormi TSD lisa 7 II 

osas näidatud väljamakseid maksuvabalt.  

 

Tõendi III. osa täidab isik, kes on kalendrikuul täitnud vormi TSD lisa 6 Ia osa koodi 6230. 

Vormi TSD lisa 6 Ia osa koodil 6200 ja tõendi I osas näidatud registrikood peab ühtima. 

 

Tõendi saaja residendist äriühing täidab vormi TSD lisa 7 II osa tõendi andja andmete alusel ja 

näitab siirdehinna tehingu summa vormi TSD lisa 7 koodil 7250.  

 

11. Tõendi TD IV osas  näitab residendist äriühing või püsiv tegevuskoht ühinemisel või  

jagunemisel üleantavad õigused ning püsiv tegevuskoht näitab tema koosseisu kuuluva 

ettevõtte üleandmisel residendist äriühingule või püsivale tegevuskohale püsiva tegevuskoha 

jaoks Eestisse toodud vara maksumuse (TuMS § 50 lõige 2 ja § 53 lõige 44, § 61 lõige 61).  

 

Residendist äriühing täidab tõendi IV osa kalendrikuul esitatud vormi TSD lisa 7 III ja IIIa 

osades täidetud koodide alusel järgmiselt:  

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7410 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja residendist äriühing täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IV osa 

koodi 7510;  

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7420 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja püsiv tegevuskoht täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 3 IV osa 

koodi 3510;  

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7430 ja täidab selle ka 

tõendil TD; tõendi saaja residendist äriühing täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 

IV osa koodi 7530; 

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7440 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja püsiv tegevuskoht täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 3 IV osa 

koodi 3530; 

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7450 ja täidab selle ka 

tõendil TD; tõendi saaja residendist äriühing täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 

IV osa koodi 7550; 

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7460 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja püsiv tegevuskoht täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 3 IV osa 

koodi 3550; 

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7480 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja residendist äriühing täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IV osa 

koodi 7580;   

 



 

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7481 ja täidab selle ka 

tõendil TD; tõendi saaja residendist äriühing täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 

IV osa koodi 7581; 

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7490 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja krediidiasutus täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IV osa koodi 

7590 või vormi TSD lisa 3 IV osa koodi 3590; 

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7491 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja krediidiasutus täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IV osa koodi 

7591 või vormi TSD lisa 3 IV osa koodi 3591; 

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7470 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IVa osa koodi 7570 või vormi 

TSD lisa 3 IV osa koodi 3571; 

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7471 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IVa osa koodi 7571 või vormi 

TSD lisa 3 IV osa koodi 3572; 

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7472 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IVa osa koodi 7572 või vormi 

TSD lisa 3 IV osa koodi 3573; 

 

Püsiv tegevuskoht täidab tõendi  IV osa kalendrikuul esitatud vormi TSD lisa 3 IV osas 

täidetud koodide alusel järgmiselt: 

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 3 kood 3410 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja residendist äriühing täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IV osa 

koodi 7520 või vormi TSD lisa 3 IV osa koodi 3510; 

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 3 kood 3430 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IV osa koodi 7540 või vormi 

TSD lisa 3 IV osa koodi 3530;  

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 3 kood 3450 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IV osa koodi 7560 või vormi 

TSD lisa 3 IV osa koodi 3550;  

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 3 kood 3490 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja krediidiasutus täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IV osa koodi 

7590 või vormi TSD lisa 3 IV osa koodi 3590;  

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 3 kood 3491 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja krediidiasutus täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IV osa koodi 

7591 või vormi TSD lisa 3 IV osa koodi 3591;  

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 3 kood 3471 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IV osa koodi 7570 või vormi 

TSD lisa 3 IV osa koodi 3571;  

 



– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 3 kood 3472 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IV osa koodi 7571 või vormi 

TSD lisa 3 IV osa koodi 3572;  

 

– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 3 kood 3473 ja täidab selle ka tõendil 

TD; tõendi saaja täidab õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IV osa koodi 7572 või vormi 

TSD lisa 3 IV osa koodi 3573.  

 

Dividendide ja muude kasumieraldiste väljamaksed 

 

12. Tõendi TD V osas näidatakse dividendide ja muude kasumieraldiste väljamaksed, 

kalendrikuul esitatud vormi INF 1 koodidel 13050, 13060 ja 13074 väljamakse saaja real 

näidatud andmete alusel. 

 

13. Koodil 13060 näidatakse dividendide ja muude kasumieraldiste väljamakse summa 

vastavalt dividendide väljamakse liigile ja koodil 13074 näidatakse väljamakse liigilt MDK ja  

TDK kinnipeetud tulumaks. 

 

14. Äriühing, kes saab tavamääraga 20% või madalama maksumääraga 14% maksustatud 

dividendi või TuMS § 521 tonnaažikorra rakendamisel maksustatud kasumist väljamakstud 

dividendi ja kelle osalus tõendi andnud äriühingus dividendide saamisel on vähemalt 10%, saab 

nimetatud dividendide edasimaksmisel kasutada tõendil koodil 13060 näidatud summa ulatuses 

vabastusmeetodit.  

 

Dividendi saajale on vormi TSD lisa 7 II osa „Maksuvabad dividendid ja väljamaksed 

omakapitalist“ täitmise aluseks antud tõend.  

 

15. Kui äriühing maksab teiselt äriühingult saadud madalama maksumääraga maksustatud 

dividendi edasi füüsilisele isikule, siis äriühing on kohustatud kinni pidama tulumaksu TuMS 

§  41 punkti 72 alusel, mis deklareeritakse käesoleva määrusega kehtestatud vormil INF1.  
 

16. Kui äriühing maksab teiselt äriühingult saadud TuMS § 521 tonnaažikorra rakendamisel 

maksustatud kasumist väljamakstud dividendid edasi füüsilisele isikule, siis äriühing on 

kohustatud kinni pidama tulumaksu TuMS §  41 punkti 72 alusel, mis deklareeritakse käesoleva 

määrusega kehtestatud vormil INF1. 
 

17. Füüsiline isik, kes on saanud tõendi regulaarselt makstavate dividendide ja muude 

kasumieraldiste (väljamakse liik MDK) ja kinnipeetud tulumaksu kohta, täidab selle alusel 

füüsilise isiku tuludeklaratsiooni temale kalendriaasta jooksul residendist äriühingu poolt 

madala maksumääraga makstud dividendide ja muude kasumieraldiste ning kinnipeetud 

tulumaksu kohta.  

 

18. Füüsiline isik, kes on saanud tõendi TuMS § 521 tonnaažikorra rakendamisel maksustatud 

kasumist väljamakstud dividendide ja muude kasumieraldiste (väljamakse liik TDK) ja 

kinnipeetud tulumaksu kohta, täidab selle alusel füüsilise isiku tuludeklaratsiooni temale 

kalendriaasta jooksul väljamakstud  dividendide ning kinnipeetud tulumaksu kohta. 

 

 


