
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“ 

lisa 1 

(rahandusministri 19.12.2022 määruse nr 62 sõnastuses) 
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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. Vormi TSD on kohustatud esitama tulumaksuseaduse (edaspidi ka TuMS) § 40 lõikes 1

nimetatud tulumaksu kinnipidaja, samuti maksukohustuslane, kes tegi maksustamisperioodil

tulumaksuga maksustatavaid väljamakseid või kulusid (TuMS § 54 lõiked 1–21, § 544 ja § 549 ),

ning sotsiaalmaksuseaduse (edaspidi ka SMS) §-s 4 nimetatud maksumaksja, kellel on SMS § 2

lõigetest 2─3 tulenev sotsiaalmaksukohustus.

2. Deklaratsiooni esitab ka töötuskindlustuse seaduse (edaspidi ka TKindlS) §-s 42 nimetatud

tööandja ja kogumispensionide seaduse (edaspidi ka KoPS) § 11 lõikes 1 sätestatud

maksukohustuslane, kellel on seadusest tulenev maksukohustus.

3. Eesti resident ja riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus esitab vormi TSD ja selle lisad

elektrooniliselt, kui lisas 1 või 2 deklareeritakse rohkem kui viis väljamakse saajat.

4. Vorm TSD ja selle lisad esitatakse Maksu- ja Tolliametile väljamakse tegemise, TuMS § 40

lõikes 5 nimetatud töötajate või ametnike, TuMS §-s 48 sätestatud erisoodustuse andmise,



TuMS §-des 49–53 ja 541 nimetatud kulude ja väljamaksete, kasumi  jaotamisel, tehtud 

kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude, väljaviidud vara ja väljamaksete tegemise ning §-des 

50 ja 53 sätestatud maksukohustust mõjutavate asjaolude kohta, kalendrikuule järgneva kuu 

10. kuupäevaks. Samaks kuupäevaks kantakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole üle 

tasumisele kuuluv maksukohustus (kood 118).  

 

Residendist krediidiasutus ja mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal on TuMS § 54 

lõike 21 alusel kohustatud esitama iga kvartali kolmanda kuu 10. kuupäevaks Maksu- ja 

Tolliametile maksudeklaratsiooni eelmise kvartali kasumi kohta ja tasuma samaks kuupäevaks 

maksuhaldurile tulumaksu avansilise makse.  

 

Paragrahvis 53 nimetatud mitteresident ja §-s 542 nimetatud äriühing on kohustatud Maksu- ja 

Tolliametile deklareerima majandusaastal tekkinud maksustatava ülejääva laenukasutuse kulu 

majandusaastale järgneva üheksanda kalendrikuu 10. kuupäevaks. Samaks kuupäevaks 

kantakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole üle tasumisele kuuluv tulumaks.  

 

Paragrahvis 53 nimetatud mitteresident ja §-s 543 nimetatud äriühing on kohustatud Eestis 

maksustatava kasumi Maksu- ja Tolliametile deklareerima hiljemalt välismaise kontrollitava 

äriühingu majandusaastale järgneva üheksanda kalendrikuu 10. kuupäevaks. Samaks 

kuupäevaks kantakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole üle tasumisele kuuluv tulumaks.  

 

Paragrahvis 53 nimetatud mitteresident on kohustatud deklareerima Maksu- ja Tolliametile 

2019. aasta 10. veebruariks esitatavas maksudeklaratsioonis püsiva tegevuskoha jaoks Eestisse 

toodud ja tagasi välja viimata vara 2018. aasta 31. detsembri seisuga. 

 

Paragrahvis 545 nimetatud äriühing on kohustatud Maksu- ja Tolliametile deklareerima 

maksustamisperioodi jooksul tema püsivasse tegevuskohta viidud vara maksustamisperioodile 

järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks. Samaks kuupäevaks kantakse Maksu- ja Tolliameti 

pangakontole üle tasumisele kuuluv tulumaks, välja arvatud § 545 lõikes 3 sätestatud juhul.  

 

Paragrahvis 53 nimetatud mitteresident ning §-des 547 ja 548 nimetatud maksumaksja 

deklareerib majandusaastal maksustamise ebakõla põhjustanud summa hiljemalt järgmise 

majandusaasta üheksanda kalendrikuu 10. kuupäevaks. Samaks kuupäevaks kantakse Maksu- 

ja Tolliameti pangakontole üle tasumisele kuuluv tulumaks.  

 

5. Pankroti väljakuulutamise korral esitatakse deklaratsioon eraldi pankroti väljakuulutamisele 

eelneva ja sellele järgneva maksustamisperioodi osa kohta. 

 

Vorm TSD esitatakse eurodes. Välisvaluutas tehtud tehingud arvutatakse ümber eurodeks 

tehingu päeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel.  

 

Vormi on täiendatud virtuaalvääringu sätetega, mille all mõeldakse mh krüptovara. Mõiste 

krüptovara on virtuaalvääring seaduse tähenduses, s.t vahetusvääring, mida kasutatakse näiteks 

kaupade või teenuste müümisel, ostmisel või vahetamisel ning mille eesmärgiks on säilitada 

krüptovara  väärtust. Krüptovara hulka kuuluvad sealhulgas Bitcoin, Ethereum, Litecoin jms.  

Virtuaalvääringutes (krüptovaras) tehtud tehingud arvutatakse ümber eurodeks.  

 

Turutingimustel tehingu korral võib kasutada turuhinnana ka selle keskkonna vahetuskurssi, 

kus tehing toimus. Kui keskkonnas, kus tehakse tehinguid virtuaalvääringutes, on toodud 

vahetuskurss muu traditsioonilise valuuta kaudu (näiteks USA dollar), siis arvutatakse summa  

ümber eurodeks, kasutades Euroopa Keskpanga päevakurssi Eesti Panga veebilehelt. 

 



6. Paberkandjal esitatud vormil TSD deklareeritud summad peavad olema vastavuses vormi TSD 

lisades 1–7 toodud summadega.  

 

7. Paberkandjal esitatud vormile TSD kirjutab alla maksukohustuslane või tema esindaja. 

Esindaja peab Maksu- ja Tolliameti nõudmisel esitama esindusõigust tõendava dokumendi.  

 

8. Vormil TSD summeeritakse selle lisades arvutatud maksusumma.  

Deklareeritavate summade arvutuskäik: 

 

8.1. kinnipeetud tulumaks kood 110 = kood 1250 – kood 1550 + kood 2250 – kood 2550 +  

kood 2800 + kood 13075; 

 

8.2. erijuhtude tulumaks kood 114 = kood 3300 + kood 3350 + kood 4170 + kood 5160 – kood 

5170 + kood 5190 + kood 6160 – kood 6170 + kood 7200; 

 

8.3. sotsiaalmaks kood 115 = kood 1210 – kood 1510 + kood 2210 – kood 2510 + kood 4180;  

 

8.4. töötuskindlustusmakse kood 116 = kood 1230 + kood 1240 – kood 1530 – kood 1540 + 

kood 2220 + kood 2230 – kood 2520 – kood 2530;  

 

8.5. kohustusliku kogumispensioni makse kood 117 = kood 1220 – kood 1520;                                                                                           

 

8.6. maksustamisperioodi maksukohustus kokku kood 118 = kood 110 + kood 114 + 

kood 115 + kood 116 + kood 117 ≥ 0; 

 

8.7. tagastamisele kuuluv summa kood 119 = kood 110 + kood 114 + kood 115 + kood 116 

+ kood 117 < 0. 

 

Parandusdeklaratsioon  

 

9. Pärast deklaratsioonivormi TSD Maksu- ja Tolliametile esitamist vormil TSD või selle 

lisades vea avastamisel esitatakse sama perioodi eest uus vorm TSD koos parandatud lisaga 

selle maksustamisperioodi kohta, millisel on viga tehtud. Parandusdeklaratsiooni esitamisel 

tehakse märge koodile 120 „parandus“. Parandatud vormil TSD ja selle lisades esitatakse 

andmed maksustamisperioodi nende koodide kohta, kus parandus tehti.    

 

10. Koodil 121 näitab maksumaksja parandusdeklaratsiooni esitamise põhjuse, kui 

parandusdeklaratsioon esitati pärast punktis 4 nimetatud tähtaega.  

 

11. Residendist füüsilisele isikule kalendriaastal kinni peetud tulumaksu summat ei vähendata 

pärast kalendriaastale järgneva aasta 15. veebruari.  

 

12. Vormi TSD lisadest 1 või 2 isiku andmete kustutamisel esitatakse andmed isiku ja 

väljamakse liigi kohta, kuid  arvuliste andmete asemel märgitakse kriips või null. 

 

13. Kui maksumaksja on teinud väljamakse, mis on deklareeritud vormi TSD lisa 1 või lisa 2  

Ia osas ja mille ta nõuab hiljem väljamakse saajalt tagasi, siis täidetakse vormi TSD lisa 1 või 

lisa 2 Ib osa selle kuu kohta, millal maksumaksjale (maksu kinnipidajale) tagastatakse  

väljamakstud summa või tehakse tasaarvestus. Vormi TSD lisa 1 või lisa 2 Ib osas märgitakse 

arvulised andmed positiivsetena. 
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