Kehtiv alates 01.01.2022 tehtud väljamaksetele

Vorm TSD lisa 5
Maksu- ja Tolliamet
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I. Täidab residendist juriidiline isik (välja arvatud tulumaksuseaduse (edaspisi TuMS) § 11 lõikes 1
nimetatud nimekirja kantud isik) ja mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht
(TuMS § 49 lõige 1 ja § 53 lõige 3)
Tehtud kingitused ja annetused (välja arvatud koodil 5010 nimetatud isikutele tehtud kingitused ja
annetused)
TuMS § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule või § 11 lõikes 10 nimetatud muus Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud ühingule tehtud kingitused ja annetused (TuMS § 49 lõiked
2 ja 3)
KAS isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed:
vormi TSD [lisalt 1 (1200 +1201 – 1500) + lisalt 2 (2200 + 2201 – 2500)] ≥ 0 kalendriaasta kasvavalt
summeeritult x 3%
VÕI maksumaksja 1. jaanuariks lõppenud viimase majandusaasta kasumi summa
10% koodist 5040
Maksustatav summa: kas (5020 – 5030) ≥ 0 või (5020 – 5050) ≥ 0
Arvutatud tulumaks: 5060 x 20/80
Korrigeeritud tasutav tulumaks: (5070 − sama kalendriaasta eelmise vormi TSD lisa 5 koodil 5070
arvutatud väärtus) ≥ 0
Korrigeeritud tagastatav tulumaks: (sama kalendriaasta eelmise vormi TSD lisa 5 koodil 5070
arvutatud väärtus – 5070) ≥ 0
Külaliste või koostööpartnerite toitlustamise, transpordi, majutamise või meelelahutusega seotud
kulud (TuMS § 49 lõiked 4, 41 ja 5)
Isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed:
vormi TSD [lisalt 1 (1200 +1201 – 1500) + lisalt 2 (2200 + 2201 – 2500)] ≥ 0 kalendriaasta kasvavalt
summeeritult x 2%] + [32 EUR x (…. kalendrikuu number)]
Arvutatud tulumaks: (5110 – 5120) ≥ 0 x 20/80
Korrigeeritud tasutav tulumaks: ( 5130 − sama kalendriaasta eelmise vormi TSD lisa 5 koodil 5130
arvutatud väärtus) ≥ 0
Korrigeeritud tagastatav tulumaks: (sama kalendriaasta eelmise vormi TSD lisa 5
koodil 5130 arvutatud väärtus – 5130) ≥ 0
I osalt vormi TSD koodile 114 kantav tulumaks:
Tasutav tulumaks: [(5000 x 20/80) + 5080 + 5140 – 5090 – 5150] ≥ 0
Tagastatav tulumaks: [5090 + 5150 – 5080 – 5140 − (5000 x 20/80)] ≥ 0
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II. Täidab TuMS § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik (TuMS § 49 lõige 6)

Kood

Maksustatavad kingitused ja annetused

5180

Summa
Kalendrikuu

II osalt vormi TSD koodile 114 kantav tasutav tulumaks: 5180 x maksumäär
5190
III. Tonnaažikorra (TuMS § 521) rakendamisel maksustatud kasumist väljamakstud kingitused, annetused ja
vastuvõtukulud
Jaotatud kasumi aasta
Summa
5200

Kokku tonnaažikorra rakendamisel maksustatud kasumist
väljamakstud kingitused, annetused ja vastuvõtukulud

5210

5220

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

Märkus: Vormi TSD lisa 5 täitmise juhendi leiate Maksu- ja Tolliameti veebilehelt.
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