Kehtiv alates 01.01.2020

Maksu- ja Tolliamet
Vormi TSD lisa 4

ERISOODUSTUSED
Maksukohustuslane
103 Nimi või ees- ja perekonnanimi
104

Registri- või isikukood

108

Aasta

109

Kuu

Täidab tööandja (TuMS § 48 lõige 2)

Kood

Eluasemekulude täielik või osaline katmine

4000

Kindlustusmaksete tasumine, kui selline kohustus ei ole ette nähtud seadusega

4010

Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest hüvitise maksmine üle piirmäära

4030

Tööandja sõiduauto kasutada võimaldamine töö-, ameti- või
teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks.
Tööandja sõiduki või muu vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-,
ameti- või teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud
tegevuseks.
Turutingimustest madalama intressimääraga antud laen:
4061 – 4062 > 0
turutingimuste alusel arvutatud intressi summa

4040
4050

4060
4061

laenulepingus ettenähtud intressimäära järgi arvutatud intressi summa
Asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse tasuta üleandmine, müük või
vahetus turuhinnast madalama hinnaga: 4071 – 4072 > 0
turuhind
rakendatud hind
Tööandja antud osalusoptsiooni võõrandamisel või osalusoptsiooni alusvaraks
oleva osaluse omandamisel saadud tulu:
osalusoptsiooni võõrandamisel: 4081 – 4083 > 0 või
osalusoptsiooni realiseerimisel: 4081 – 4082 – 4083 > 0

4062

osaluse turuhind
osaluse realiseerimishind
optsioonipreemia
Asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse ostmine turuhinnast kõrgema
hinnaga: 4091 – 4092 > 0
rakendatud hind
turuhind
Loobumine rahalise nõude sissenõudmisest
Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine
Kulutused töötajate tervise edendamiseks
Muud erisoodustused
Erisoodustuste summa kokku: koodide 4000 kuni 4130 summa
nendest ei maksustata Eestis:
– tulumaksuga
– sotsiaalmaksuga

4081
4082
4083

4070
4071
4072
4080

4090
4091
4092
4100
4110
4120
4130
4140
4150
4160

Summa

Tulumaks: (4140 – 4150) x 20/80 ≥ 0
Tulumaks kantakse vormi TSD koodile 114
Sotsiaalmaks: 4181 x 33/100 ≥ 0
Sotsiaalmaks kantakse vormi TSD koodile 115
Sotsiaalmaksuga maksustatavad erisoodustused:
4140 – 4160 + 4170 – (4160 x 20/80)

4170
4180
4181

Kinnitan deklareeritud andmete õigsust. Olen teadlik, et ebaõige või ebatäpse teabe esitamine on
maksukorralduse seaduse alusel karistatav.
Maksukohustuslase / allkirjaõigusliku isiku
Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Märkus: Vormi TSD lisa 4 täitmise juhendi leiate Maksu- ja Tolliameti veebilehelt.

Kuupäev

