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“Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” 

lisa 6 

(rahandusministri 19.12.2022 määruse nr 61 sõnastuses) 

Vormi MM lisa 

OSALUSED MAKSUALAST KOOSTÖÖD MITTETEGEVAS JURISDIKTSIOONIS ASUVAS JURIIDILISES ISIKUS 

Maksumaksja ees- ja perekonnanimi Isikukood 

Mitteresidendist juriidilise isiku nimi 

Registreerimisnumber residendiriigis 

Välismaise juriidilise 
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juriidilise 

isiku Eesti 

residentidest 
osanike 

keskmine osalus 
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Märkused 

 

1. Tuludeklaratsiooni vormi MM lisa esitab residendist füüsiline isik, kes omas maksustamisperioodil maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis 

(tulumaksuseaduse § 101) asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust nimetatud juriidilise isiku kasumile. Osalus deklareeritakse vormi MM lisas 

ning esitatakse koos vormiga A Maksu- ja Tolliametile. Maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis asuva juriidilise isiku tulu deklareerimisel 

esitatakse lisaks vormile A ja vormi MM lisale ka vorm MM. Maksualast koostööd mittetegevaks jurisdiktsiooniks loetakse jurisdiktsiooni, mis on kantud 

ˮNõukogu järeldustes maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu kohta“ kinnitatud loetelusse.  

2. Veerus 2 näitab maksumaksja selliste Eesti residentidest juriidiliste või füüsiliste isikute (edaspidi osanik) või nendega seotud isikute (tulumaksuseaduse 

§ 8) nimed, isikukoodid või registrikoodid, kes otseselt või kaudselt omavad  maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis asuva (edaspidi välismaise) 

juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile (edaspidi osalus). Kaudse osaluse all mõistetakse osalust välismaises juriidilises 

isikus teise välisriigis asuva äriühingu või äriühingute kaudu. Kaudne osalemine saadakse suhtarvude korrutamisega. Kaudset osalust ei arvutata siis, kui 

resident omab osalust maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis asuvas juriidilises isikus läbi residendist juriidilise isiku. 

 

3. Veerus 3 näidatakse veerus 2 toodud iga isiku aktsiate, osade või häälte arv või õigus kasumile. 

 

4. Veergudes 4 ja 5 näidatakse vastavalt osaluse omamise ajavahemik ja kestus päevades veerus 2 toodud isikute kohta. Kui maksustamisperioodil muutus 

maksumaksja või temaga seotud isiku osalus, siis erineva osalusega perioodide kohta tuleb täita eraldi read. 

 

5. Veerus 6 näidatakse veerus 2 toodud iga Eesti residendist osaniku keskmine osalus maksustamisperioodil välismaises juriidilises isikus (kahe komakoha 

täpsusega). Tegutsemise ajaks loetakse perioodi, millal juriidiline isik on registreeritud asukohamaa registris. Kui juriidiline isik on kogu (kalendri)aasta 

asukohamaa registris registreeritud, on arvestuse aluseks 365 päeva. 

 

6. Veeru 7 real “Kokku” näidatakse välismaise juriidilise isiku aktsiate, osade, häälte koguarv või kasum, mille alusel leitakse välismaise juriidilise isiku 

tulumaksuseaduse § 22 lõigetes 2 ja 3 sätestatud osanike osalus. 

 

7. Veerus 8 näidatakse veerus 2 toodud iga isiku (§ 22 lõige 2) keskmine osalus välismaises juriidilises isikus protsentides (kahe 

komakoha täpsusega). Juriidiline isik loetakse Eesti residentide kontrolli all olevaks, kui veeru 8 rida “Kokku” on ≥ 50%. Kui veeru 8 rida “Kokku” on < 

50%, siis vormi MM ei täideta. 

 

8. Veerus 8.1 näidatakse maksumaksja ning iga temaga seotud isiku (§ 8, § 22 lõige 3) keskmine osalus välismaises juriidilises isikus. Kui veeru 8.1 rida 

“Kokku” on < 10%, siis vormi MM ei täideta. Välismaise juriidilise isiku tulu loetakse residendist maksumaksja tuluks, kui on täidetud kõik alljärgnevad 

tingimused: 

1) veeru 8 rida “Kokku” on ≥ 50%; 

2) veeru 8.1 rida “Kokku” on ≥ 10%; 



 

 

3) välismaine juriidiline isik teenis maksustamisperioodil tulu. 

 

9. Veerus 8.2 näidatakse maksumaksja keskmine osalus välismaises juriidilises isikus. 

 

10. Vormi MM rida 25 täidetakse veeru 8.2 rea “Kokku” alusel. Maksumaksjaga seotud füüsilised isikud deklareerivad enda tuluosa iseseisvalt oma 

tuludeklaratsioonis, täites vormi MM lisa ja vajadusel ka vormi MM. Vorm MM täidetakse ka juhul, kui maksumaksja ja iga temaga seotud isiku üksikosalus 

on alla 10%. 


