
                                      

Vorm V1
Maksu- ja Tolliamet

Rahandusministri 15. detsembri 2010. a määruse nr 66
„Mitteresidendi deklaratsioonide ja residentsuse määramise

vormi kinnitamine”
lisa 3

 
MITTERESIDENDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU 

DEKLARATSIOON 
 

 
I. Üldandmed 

 
1. Periood kalendriaastal (päev, kuu, aasta):  alates____________________ kuni_____________________ 

 
 

2. 
 

Maksumaksja andmed 
 

2.1 Füüsilise isiku andmed 
 

Eesnimi Perekonnanimi Eesti  isikukood või Maksu- ja Tolliameti antud 
registrikood Eestis�  
 

Sünniaeg (päev, kuu, aasta) 
 

           

Isiku- või registrikood residendiriigis 

 
 

2.2 
 

Juriidilise isiku andmed 
 

Nimi Maksu- ja Tolliameti antud registrikood Eestis�  
 
           

Registrikood residendiriigis 

� Registrikoodi puudumisel väljastab selle Maksu- ja Tolliamet. 
 

2.3 

Aadress residendiriigis 
 
Riik 
 

Sihtnumber, maakond 
 

Vald, asula või linn 
 

Riigi kood 
 (täidab Maksu-ja 

Tolliamet) 
 

      

Küla, tänav, talu või maja nr, korteri nr 
 

Telefon, elektronposti aadress  
 

 
 
 



 
 
II. Maksustatav tulu 
3.  Kasu vara võõrandamisest  

3.1 
Aktsiaseltsi aktsiakapitali, osaühingu või ühistu osakapitali, täis- või usaldusühingu sissemakse 
vähendamisel, aktsiate, osade või osamakse tagasiostmisel või juriidilise isiku likvideerimisel saadud tulu 

Väljamakse tegija  Väljamakse 
kuupäev 

(päev, kuu, 
aasta) 

 

Soetamis-
maksumus/ 
sissemakse 

Välja- 
makse 
summa 

Kasu: 
veerg 5 � 
veerg 4 �0 

Tulumaks:  
veerg 6 x 

maksumäär 
protsentides 

registrikood nimi 

1 2 3 4 5 6 7 
  

             
  

 
 

             

Kokku 3.1  

 
3.2 Kasu kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest  

Maksusta-
misperioodil 
raieõiguse 

võõrandami-
sest saadud 

tulu  

Maksusta-
misperioodil

metsa 
uuendami-
sega seotud 

kulud 

Eelmistest 
maksustamis-
perioodidest 

edasikantud, metsa 
uuendamisega 
seotud kulud 

Kokku: veerg 1 � veerg 2 � 
veerg 3 (positiivne tulem kuulub 

maksustamisele, negatiivne 
tulem kantakse edasi järgmistele 

maksustamisperioodidele 
veergu 3, miinusmärgita)   

Võõranda-  
mistehingu  

kuupäev 
(päev, kuu, 

aasta) 

Tulumaks: 
veerg 4 x  

maksumäär 
protsentides 

1 2 3 4 5 6 
      

 
3.3 Kasu Eestis asuva vara võõrandamisest  

Vara  Võõrandamistehingu 
kuupäev 

(päev, kuu, aasta) 

Soetamis-
maksumus 

Võõrandamisega 
seotud kulud 

  
Liik Liigi kood 

1 2 3 4 5 
     
     
 
3.3 (järg) 
Müügi- või 

turuhind            
Müügi- või turuhinnast saadud 

summa  
Kasu saamise 

periood (aasta), 
kinnisasja korral  
kuupäev (päev, 

kuu, aasta) 

Kasu: 
veerg 7 + veerg 8 � 

(veerg 4 + veerg 5) �0, 
kuid mitte enam, kui 

veerg 8  

Tulumaks:  
veerg 10 x 
maksumäär 
protsentides 

Eelmistel 
maksustamis-
perioodidel 

Maksustamis-
perioodil 

6 7 8 9 10 11 
      
      
                                                             Kokku 3.3  
 

3.4 Arvutatud tulumaks 
 

Kokku 3.1 + tabeli 3.2 veerg 6 + kokku 3.3   

 
Kinnitan, et minule teadaolevalt on eespool esitatud andmed õiged. Olen teadlik, et ebaõige või 
ebatäpse informatsiooni esitamine on „Maksukorralduse seaduse” alusel karistatav. 

Maksu  Maksukohustuslase allkiri Kuupäev 
 Maksukohustuslase esindaja 



 

Ees- ja perekonnanimi 
 

Isikukood või selle puudumisel sünniaeg 

             

 
Allkiri Kuupäev Telefon Elektronposti aadress  

 
    

Maksukohustuslase esindamise alus 

 
Märkused 
 
1. Vormi V1 täidab mitteresidendist füüsiline või juriidiline isik, kes sai „Tulumaksuseaduse” § 29 
lõigetes 4 ja 5  nimetatud maksustatavat tulu.  
 
2. Kinnisasja (deklareeritakse vormi V1 tabelis 3.3) võõrandamisel on mitteresident kohustatud 
esitama Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsiooni kuu aja jooksul pärast kasu saamist.  
 
Kui võõrandatud kinnisasja eest tasutakse ositi, esitatakse kuu aja jooksul pärast esimese osamakse 
saamist ka deklaratsioon kokkulepitud tehinguhinna kohta. 
 
Tulumaksuga ei maksustata kasu kinnisasja võõrandamisest § 15 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel. 
 
Muu „Tulumaksuseaduse” § 29 lõigetes 4 ja 5 nimetatud vara võõrandamisest saadud kasu 
(deklareeritakse vormi V1 tabelites 3.1�3.3) kohta tuleb tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile 
esitada hiljemalt järgmise aasta 31. märtsiks („Tulumaksuseaduse” § 44 lõige 4).  
 
3. Alates 1. jaanuarist 2011 saadud tulu kohta täidetakse vorm V1 eurodes sendi täpsusega. 
 
4. Mitteresident arvutab tuludeklaratsiooni alusel maksmisele kuuluva maksusumma ning tasub selle 
kolme kuu jooksul pärast tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäeva Maksu- ja Tolliameti pangakontole 
(„Tulumaksuseaduse” § 46 lõige 5).  
 
5. Kui maksukohustuslasel puuduvad andmed viitenumbri kohta, siis maksu tasumiseks vajaliku 
viitenumbri saamiseks tuleb pärast deklaratsiooni esitamist pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole. 
 
6. Tuludeklaratsioonile kirjutab alla maksukohustuslane või tema esindaja. Esindaja peab Maksu- ja 
Tolliameti nõudmisel esitama volitust tõendava dokumendi.  
 
7. Kui vormi V1 tabelite 3.1 ja 3.3 täitmisel jääb ridu puudu, tuleb tulu deklareerida vastava tabeli 
lisalehel (vormi V1 lisa). Lisalehel näitab maksumaksja ära vastava tabeli andmed koos oma nime ja 
isikukoodiga ning kinnitab andmete õigsust oma allkirjaga.  
 
8. Tuludeklaratsiooni esitaja on kohustatud Maksu- ja Tolliameti nõudmisel esitama maksu 
määramiseks vajalikke täiendavaid dokumente.  
 
9. Mitteresidendile maksuteadet ei väljastata.   
 
10. Kasu või kahju vara müügist on müüdud vara soetamismaksumuse („Tulumaksuseaduse” § 38) ja 
müügihinna vahe. Kasu või kahju vara vahetamisest on vahetatava vara soetamismaksumuse ning 



vahetuse teel vastu saadud vara turuhinna vahe. Maksumaksjal on õigus kasust maha arvata või 
kahjule juurde liita vara müügi või vahetamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud.  
(„Tulumaksuseaduse” § 37).  
 
11. Kui mitterahaliseks sissemakseks olnud asja või varalise õiguse soetamismaksumus on eelnevalt 
maha arvatud füüsilise isiku ettevõtlustulust ja seda ei ole tulumaksuga maksustatud isiklikku 
tarbimisse võetud varana, loetakse sellise vara soetamismaksumuseks null. 
 
12. Vormi V1 punktis 1 näidatakse maksustamisperiood, millal kasu saadi. Kinnisasja võõrandamise 
korral näidatakse kasu saamise kuupäev. 
 
13.  Vormi V1 punktis 2 näidatakse maksumaksja üldandmed. Punktis 2.1 deklareeritakse 
mitteresidendist füüsilise isiku andmed ja punktis 2.2 juriidilise isiku andmed. 
 
14. Punktis 2 näidatakse Eesti isikukood või Maksu- ja Tolliameti antud registrikood Eestis (kui see on 
olemas). Juhul, kui mitteresidendil puudub registrikood Eestis, pöördub maksumaksja Maksu- ja 
Tolliametisse ja edastab isiku registreerimiseks vajalikud andmed ning talle väljastatakse registrikood.  
 
15. Tabelis 3.1 näidatakse aktsiaseltsi aktsiakapitali, osaühingu või ühistu osakapitali või täis- või 
usaldusühingu sissemakse vähendamisel ning aktsiate, osade või osamakse tagasiostmisel või 
tagastamisel või muul juhul omakapitalist saadud väljamakse osa, välja arvatud osa, mis on või 
mille aluseks olev kasumi osa on tulumaksuga maksustatud, arvestades „Tulumaksuseaduse” § 50 
lõike 21 teises lauses ja § 61 lõikes 34  sätestatut („Tulumaksuseaduse” § 15 lõige 2).  
 
16. Tabelis 3.1 näidatakse ka juriidilise isiku likvideerimisel saadud likvideerimisjaotise osa, välja 
arvatud osa, mis on või mille aluseks olev kasumi osa on tulumaksuga maksustatud, arvestades 
„Tulumaksuseaduse” § 50 lõike 21 teises lauses sätestatut („Tulumaksuseaduse” § 15 lõige 3).  
 
17. Tabeli 3.1 veergudes 1 ja 2 näidatakse väljamakse teinud isiku andmed. 
 
18. Veerus 3 näidatakse vara võõrandamise kuupäev. Iga väljamakse deklareeritakse eraldi real.  
 
19. Veerus 4 näidatakse väljamakstava osaluse (aktsiad, osad, osakud) soetamismaksumus või 
tehtud sissemakse osaluse omandamisel.  
 
20. Veerus 5 näidatakse maksustamisperioodil väljamakstud summa.  
 
21. Veerus 6 arvutatakse saadud kasu summa. Kasu arvestamisel arvatakse maha vara 
soetamismaksumus või osaluse omandamisel tehtud sissemakse (veerg 4).  
 
22. Veerus 7 arvutatakse maksustatav tulumaksu summa, korrutades vara võõrandamisest  saadud kasu 
maksustamisperioodil kehtinud „Tulumaksuseaduse” § 4 lõikes 1 sätestatud maksumääraga. 
 
23. Tabelis 3.2 näidatakse raieõiguse võõrandamisest („Tulumaksuseaduse” § 37 lõige 8) saadud tulu, 
millest võib maha arvata dokumentaalselt tõendatud kulud, mis on seotud metsa uuendamisega 
„Metsaseaduse” tähenduses.   
 



24. Kulude mahaarvamine on lubatud juhul, kui metsaomanik on metsauuendustööde kohta esitanud 
Keskkonnaametile metsateatise „Metsaseaduses” sätestatud korras ning Keskkonnaamet ei ole 
keelanud teatises kavandatud tegevust.  
 
25. Kulud võib maha arvata samal või järgmistel maksustamisperioodidel metsa raieõiguse 
võõrandamisest saadud tulust. Metsa uuendamisega seotud kulud võib deklareerida ka siis, kui neid 
soovitakse tulevaste raieõiguse müügist saadud tulust maha arvata.    
 
26. Tabeli 3.2 veergudes 1 ja 2 näidatakse maksustamisperioodil raieõiguse võõrandamisest saadud 
tulu ning maksustamisperioodil metsa uuendamisega seotud kulud.  
 
27. Veerus 3 näidatakse eelmistest maksustamisperioodidest edasikantud raieõiguse võõrandamisest 
saadud tulu ja metsa uuendamisega seotud kulude vahe. 
 
28. Veerus 6 arvutatakse maksmisele kuuluv tulumaksu summa, korrutades maksustamisperioodil 
raieõigusest saadud tulu, millest on maha arvatud metsa uuendamisega seotud kulud, 
maksustamisperioodil kehtinud „Tulumaksuseaduse” § 4 lõikes 1 sätestatud maksumääraga. 
 
29. Tabelis 3.3 näidatakse mitteresidendi kasu, mis on saadud „Tulumaksuseaduse” § 15 lõikes 1 
nimetatud vara võõrandamisest.  
 
30. Tabeli 3.3 veerus 1 näidatakse võõrandatud vara liik ja veerus 2 võõrandatud vara koodid lähtuvalt 
järgmisest loetelust: 

1) kinnisasi – kood 1; 
2) registrisse kantav vallasasi, mis oli kuni võõrandamiseni registreeritud Eesti registris – kood 2; 
3) kinnisasja või ehitise kui vallasasja seotud asja- või nõudeõigus – kood 3; 
4) osalus äriühingus, lepingulises investeerimisfondis või muus varakogumis, mille varast 
võõrandamise ajal või võõrandamisele eelnenud kahe aasta jooksul moodustasid otse või 
kaudselt üle 50% Eestis asuvad kinnisasjad või ehitised kui vallasasjad ja milles mitteresidendil 
oli võõrandamise ajal vähemalt 10%-line osalus – kood 4.  

 
31. Veerus 3 näidatakse vara võõrandamise tehingu kuupäev.  
 
Ositi saadud tulu deklareerimisel erinevatel maksustamisperioodidel veergudes 3�6 näidatud tehingu 
andmeid ei muudeta. 
 
32. Veerus 4 näidatakse tehingujärgne võõrandatud vara soetamismaksumus ja veerus 6 näidatakse 
võõrandatud vara turuhind. Kinnisasja eest ositi tasumise korral näidatakse veerus 6 kokkulepitud 
tehinguhind.  
 
33. Veergudes 7 ja 8 näidatakse vara võõrandamisel saadud kasu. Kinnisasja eest ositi tasu saamise 
korral deklareeritakse saadud tulu.   
 
34. Veerus 9 näidatakse kasu saamise periood (aasta). Kinnisasja korral märgitakse kuupäev (päev, 
kuu, aasta). Kinnisvara eest ositi tasu saamise korral deklareeritakse vastavalt tulu saamise periood või 
kuupäev.   
 
35. Veerus 10 arvutatakse saadud kasu summa. Kasu arvutamisel arvatakse vara soetamismaksumus 
(veerg 4) ja vara võõrandamisega seotud kulud (veerg 5) maha saadud tulust (veerud 7 ja 8). Kuna 



tulumaksu tasumise kohustus tekib vaid kasu saamisel, siis veeru 10 tulem on positiivne, kuid ei saa 
ületada maksustamisperioodil saadud tulu summat. 
 
36. Veerus 11 arvutatakse maksmisele kuuluv tulumaksu summa, korrutades vara võõrandamisest  
saadud kasu maksustamisperioodil kehtinud „Tulumaksuseaduse” § 4 lõikes 1 sätestatud 
maksumääraga. 
 
 


