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Kehtiv alates 01.01.2010
MAKSUKOHUSTUSLANE
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Registri- või isikukood
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Märkused
1. Vormi TSD lisas 2 näidatakse mitteresidendist füüsilise isiku isikustatud tulu- ja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmakse andmed vormil näidatud kalendrikuu eest. Ühele isikule tehtud erinevat liiki väljamaksete kohta täidetakse eraldi rida.
2. Vormi TSD lisa 2 esitatakse selle kuu kohta, millal väljamakseid tehti või "Sotsiaalmaksuseaduse" § 2 lõigete 2 ja 3 alusel sotsiaalmaksu arvutati. Deklareerimisele kuuluvad ka summad, millelt vastavalt tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise
vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingule (edaspidi maksuleping) tulumaksu kinni ei peeta. Nimetatud lepingust tulenevalt mitteresidendile tehtavatelt väljamaksetelt "Tulumaksuseaduse" § 43 lõikes 1 sätestatud määradest
madalama määraga tulumaksu kinnipidamisel või kinnipidamise mitterakendamisel esitatakse koos vormi TSD lisaga 2 tulu saajat ja tema residentsust tõendav dokument. Maksulepingust tulenevaid madalamaid määrasid rakendatakse ka juhul, kui
andmed tulu saaja residentsuse kohta on kantud "Maksukorralduse seaduse" alusel asutatud maksukohustuslaste registrisse.
3. Veergudes 2-4 näidatakse väljamakse saaja andmed. Veerus 3 näidatakse mitteresidendile väljastatud registrikood Eestis (Eesti isikukood või maksukohustuslaste registri kood). Juhul kui mitteresidendil puudub registrikood Eestis, pöördub
väljamakse tegija Maksu- ja Tolliameti poole, edastab isiku registreerimiseks vajalikud andmed ning talle väljastatakse registrikood. Veerus 4 näidatakse mitteresidendi residendiriigi kood Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelu alusel.
4. Veergu 5 märgitakse väljamakse liik ning veergu 6 väljamakse kood. Mitteresidendist füüsilisele isikule kalendrikuul tehtud väljamakse kood määratakse järgmiselt:
6 - kinnisvara üüri- või renditasu;
11- intress;
12 - litsentsitasu, välja arvatud koodiga 12a märgitav seadme rendi- või üüritasu;
12a - seadme rendi- või üüritasu;
14 - ettevõtlusest (kutsetegevusest) saadud tulu, välja arvatud, kui väljamakse saaja on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana ning väljamakse on tema ettevõtlustulu);
15 - palgatulu (töölepingu või töövõtu-, käsundus- või muu töö tegemiseks või teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel töötamise eest, välja arvatud koodiga 15a märgitav töösuhte lõppemisel või lõpetamisel töötajale
makstav hüvitis, tööandja makstav haigushüvitis);
15a -töösuhte lõppemisel või lõpetamisel töötajale makstav hüvitis;
16 -juhatuse ja nõukogu liikme tasu;
17 - sportlase ja meelelahutaja esinemistasu või tasu tema teose Eestis esitamise eest;
18 - pension ja muu sarnane väljamakse, välja arvatud koodiga 18a märgitav pension;
18a - Eesti riigi poolt seaduse alusel makstav pension ja „Kogumispensionide seaduse” alusel makstav kohustuslik kogumispension;
19 -avalikus teenistuses töötamisest saadud tasu, välja arvatud koodiga 19a märgitav teenistusest vabastamisel teenistujale makstav hüvitis, tööandja makstav haigushüvitis;
19a -teenistusest vabastamisel teenistujale makstav hüvitis;
20 - üliõpilase tulu;
21 - muu tulu, kaasa arvatud toetus, abiraha, stipendium, hasartmänguvõit; kultuuri-, spordi- ja teaduspreemia; „Vanemahüvitise seaduse” alusel makstav hüvitis; Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa või Eesti residendist kindlustusseltsi
makstud kindlustushüvitis, Eesti pensionifondist tehtud väljamakse; elatisabi; välja arvatud koodiga 21a märgitav elatis;
21a - elatis;
5.Kui väljamakse tehakse sellise riigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, kasutatakse tulumaksu kinnipidamisel „Tulumaksuseaduse” § 43 lõikes 1 sätestatud maksumäärasid.
6. Veerus 7 näidatakse "Sotsiaalmaksuseaduse" § 2 lõike 1 punktide 1-4, 6, 8 ja 9 ning lõigete 2 ja 3 alusel arvutatud sotsiaalmaks.
7. Veerus 8 näidatakse mitteresidendist füüsilistele isikutele maksustamisperioodil tehtud vastavalt "Sotsiaalmaksuseaduse" § 2 lõike 1 punktidele 1-4, 6, 8 ja 9 sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed.
8. Veerus 9 näidatakse väljamaksete summa, millelt väljamaksja on kohustatud "Tulumaksuseaduse" § 41 alusel tulumaksu kinni pidama. Siin näidatakse ka summad, millelt vastavalt maksulepingule tulumaksu kinni ei peeta.
9. Veergudes 10 ja 11 näidatakse mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksetelt kinnipeetud tulumaksu summa ja maksumäär. Kui vastavalt maksulepingule tulumaksu kinni ei peeta, näidatakse veerus 11 tulumaksu määraks 0%.
10. Veerg 12 täidetakse juhul, kui Eestil on sõlmitud vastava riigiga maksuleping ning väljamakse saaja on väljamakse tegijale oma residentsuse tõendi esitanud või kui andmed väljamakse saaja residentsuse kohta on kantud maksukohustuslaste
registrisse. Kui veerg 12 on täitmata, siis tulumaksu kinnipidamisel maksulepingust tulenevaid soodsamaid maksumäärasid ei rakendata ning tulumaksu kinnipidamine toimub "Tulumaksuseaduse" § 43 lõikes 1 sätestatud määrade järgi.
11. Veerus 13 näidatakse veerus 14 näidatud väljamaksetelt „Töötuskindlustuse seaduse” § 42 lõike 1 punkti 1 kohaselt kinni peetud töötuskindlustusmakse. Vanaduspensionieas isiku puhul näidatakse alates pensioniikka jõudmise kuule
järgnevast kuust veerus 13 null. Isiku puhul, kellele on määratud „Riikliku pensionikindlustuse seaduse” §-s 9 sätestatud ennetähtaegne vanaduspension, näidatakse veerus 13 null.
12. Veerus 14 näidatakse maksustamisperioodil tehtud väljamaksete summa, millelt on väljamaksja kohustatud arvutama ja kinni pidama töötuskindlustusmakset. Töötuskindlustusmaksega maksustatavate väljamaksete summat tuleb näidata
isikustatult ka juhul, kui väljamakse tehakse vanaduspensionieas isikule (vajalik tööandja makse arvutamiseks).
* Residendiriikide koodide loetelu
Riigid, kellega on sõlmitud kehtiv maksuleping
ITA
USA Ameerika Ühendriigid
CHN Hiina Rahvavabariik
CAN
ARM Armeenia Vabariik
ESP Hispaania Kuningriik
KAZ
AZE Aserbaidžaani Vabariik
NLD Hollandi Kuningriik
GRC
AUT Austria Vabariik
HRV Horvaatia Vabariik
LTU
BEL Belgia Kuningriik
IRL Iirimaa
LUX
BGR Bulgaaria Vabariik
ISR Iisrael
LVA
GEO Gruusia
ISL Islandi Vabariik
Euroopa Liidu liikmesriigid, kellega maksulepingut ei ole sõlmitud

Itaalia Vabariik
Kanada
Kasahstani Vabariik
Kreeka Vabariik
Leedu Vabariik
Luksemburgi Suurhertsogiriik
Läti Vabariik

MKD
MLT
IMD
MDA
NOR
POL
POR

Makedoonia Vabariik
Malta Vabariik
Mani saar
Moldova Vabariik
Norra Kuningriik
Poola Vabariik
Portugali Vabariik

FRA
SWE
ROM
DEU
SGP

CYP Küprose Vabariik
Kui väljamakse tehakse sellise riigi residendile, kelle riigikoodi ei ole esitatud residendiriikide koodide loetelus, märgitakse veergu 3 tähis X.

Prantsuse Vabariik
Rootsi Kuningriik
Rumeenia
Saksamaa Liitvabariik
Singapuri Vabariik

GBR Suurbritannia ja Põhja Iirimaa
Ühendatud Kuningriik
SVK Slovaki Vabariik
SLO Sloveenia Vabariik
FIN Soome Vabariik
CHE Shveitsi Konföderatsioon

DNK
CZE
TUR
UKR
HUN
BLR

Taani Kuningriik
Tšehhi Vabariik
Türgi Vabariik
Ukraina
Ungari Vabariik
Valgevene Vabariik

