Fail ESD.txt (ASCII faili struktuur)
Maksudeklaratsioon Vorm ESD alates 01.01.2011
Tunnuskirje, andmeread Märkus
x = 1,2,3,4,6,7,8,9,A,B,C,F või tühi sõltuvalt
#05x
esitajast
#0
Maksumaksja
maksumaksja registrinumber või isikukood
registrinumber
#1
Aasta number
väljamakse tegemise aasta (4 numbrit)
#2
Kuu number
väljamakse tegemise kuu (1-2 numbrit)
#3
Alati 7 rida
Isikukood
Isiku perekonnanimi ja
eesnimi
Kohustuse tekkimise
Kujul pp.kk.aaaa
kuupäev
Kohustuse lõppemise
Kujul pp.kk.aaaa
kuupäev
Arvestatud sotsiaalmaks
Sotsiaalmaksu liigi kood Vt koodi märkuste p. 10
Maksumäär
33% või 13%
#4
Kokku arvestatud
sotsiaalmaksu
Märkused
1. Esitatakse elektrooniliselt e-maksuameti (Maksu-ja Tolliameti e-teenuse) kaudu.
Esitavad riigi- ja kohaliku omavalituse asutused, kes maksavad sotsiaalmaksu
sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel.
2. Info esitusviis vastavalt standardile ISO8859.
3. #n on tunnuskirjed.
4. Igale kirjele ja tunnuskirjele järgneb kood LF või koodipaar CR LF.
5. Kirje sees oleva rea lõpu tunnuseks on kood LF või koodipaar CR LF.
6. Kirjed 0, 1, 2, 4 on: kohustuslikud, üherealised ja esinevad vaid üks kord.
7. Kirje 3 koosneb alati 7 reast.
8. Juhul kui kirje 4 puudub või ei lange kokku kirjete 3 esitatud ridade summaga,
loetakse deklaratsioon mitteesitatuks.
9. Kõik summad esitatakse eurodes sendi täpsusega. Kümmnendkoha eraldajaks on
punkt.
10. Tunnuskirjete tähendus:
05F Välisministeerium ja lähetajaministeerium (välisteenistuse
kood 612
seaduse § 67 alusel abikaasatasu saava isiku eest)

05
05
05B
05

051
052

053
054
056
057
059
05A
05C
056
05

Vabariigi Presidendi Kantselei (Vabariigi Presidendi
kood 6122
mittetöötava abikaasa eest, kes ei saa pensioni)
Sotsiaalkindlustusamet (alla 3 aastase lapse vanema eest )
kood 611
Sotsiaalkindlustusamet (äriühingu, MTÜ, sihtasutuse või FIE
kood 615
töötaja eest, kes saab töövõimetuspensioni)
Kaitseväe Peastaap
kood 6121
(rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksuse ameti- või
teenistuskohale lähetatud teenistuja või kaadrikaitseväelase
kaasasoleva mittetöötava abikaasa eest, kes ei saa riiklikku
pensioni)
Sotsiaalkindlustusamet (puudega lapse mittetöötava vanema eest, kood 614
kes ei saa pensioni) kehtetu alates 01.03.2009
kood 617
Tööturuamet (tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või
aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osa
võtnud mittetöötava isiku eest) alates 01.05.2009 Eesti
Töötukassa
Sotsiaalkindlustusamet (ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 2
kood 618
punktides 1, 2 ,4, 5 või lõikes 3 nimetatud isiku ülalpeetava
abikaasa eest, kes kasvatab last)
Sotsiaalkindlustusamet (sotsiaalhoolekande seaduse § 23¹ alusel kood 619
määratud sotsiaaltoetust saava isiku eest)
Tööturuamet (töötutoetust saava ja töötuna arvele võetud isiku kood 616
eest) alates 01.05.2009 Eesti Töötukassa
Kaitseväe väeosa (ajateenija eest), Kaitseressursside Amet
kood 613
(asendusteenistuslase eest)
Kohalikud omavalitsused (hooldajatoetust saava isiku eest)
kood 620
Sotsiaalkindlustusamet (7- ja enamalapselise pere vanema
kood 6110
toetuse saaja eest)
Sotsiaalkindlustusamet (mittetöötava isiku eest, kes kasvatab
kood 6111
kolme last, kellest vähemalt üks on alla 8 aastane)
Tööturuamet (tööturukoolituses, tööpraktikas ja tööharjutuses
kood 6211
osaleva isiku eest) alates 01.05.2009 Eesti Töötukassa
kood 6213
Päästeamet (päästeteenistuja toetuse saaja eest)

