Vorm TSD lisa 2

Kehtiv alates 01.01.2011
MAKSUKOHUSTUSLANE
Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood

MITTERESIDENDIST FÜÜSILISTELE ISIKUTELE TEHTUD VÄLJAMAKSED, KINNIPEETUD TULUMAKS
JA TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSE NING ARVUTATUD SOTSIAALMAKS
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Juhised täitmiseks
6

Väljamakse kood

11

Kinnipeetud tulumaksu määr % (21, 15, 10, 7,5, 5, 2, 0) - vastavalt maksulepingule

7

Arvutatud sotsiaalmaks

12

Tulu saajat ja tema residentsust tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev

8

Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed

13

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse: veerg 14 x 2,8%

9

Väljamaksed, millelt peetakse kinni tulumaks
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Väljamaksed, millelt makstakse töötuskindlustusmakset

10

Kinnipeetud tulumaksu summa

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 koos selle kuu deklaratsioonivormiga TSD, millal väljamakse tehti või „Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõigete 2 - 3 alusel sotsiaalmaks arvutati. Lisa 2 täidetakse eurodes sendi täpsusega.
Vormi TSD lisas 2 deklareeritakse ka summad, millelt tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu (edaspidi maksuleping) kohaselt tulumaksu kinni ei peeta.
Maksulepingust tulenevalt mitteresidendile tehtavatelt väljamaksetelt „Tulumaksuseaduse” § 43 lõikes 1 sätestatud määradest madalama määraga tulumaksu kinnipidamisel või tulumaksu kinni pidamata jätmisel 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). Veerus 4 näidatakse mitteresidendi
residendiriigi kood Maksu- ja Tolliameti koostatud loetelu alusel. Residendiriikide koodide loetelu leiate Maksu- ja Tolliameti veebilehelt http://www.emta.ee/ - Blanketid ja vormid.
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 äriregistrisse või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi (edaspidi lepinguriik) registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja ning tasu
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.
21a [Kehtetu]
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, 3, 4, 6, 8 ja 9 ning lõigete 2 - 3 kohaselt arvutatud sotsiaalmaks.
7. Veerus 8 näidatakse mitteresidendist füüsilisele isikule kalendrikuul tehtud „Sotsiaalmaksuseaduse” § 2 lõike 1 punktide 1, 3, 4, 6, 8 ja 9 alusel sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed.
8. Veerus 9 näidatakse väljamaksete summa, millelt väljamakse tegija on kohustatud „Tulumaksuseaduse” § 41 alusel tulumaksu kinni pidama. Siin näidatakse ka summad, millelt tulenevalt maksulepingust tulumaksu kinni ei
peeta.
9. Veergudes 10 ja 11 näidatakse mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksetelt kinni peetud tulumaksu summa ja maksumäär. Tulumaksu kinnipidamisel arvatakse „Tulumaksuseaduse” § 42 lõike 5 alusel maha
„Töötuskindlustuse seaduse” § 42 lõike 1 punkti 1 kohaselt kinnipeetud töötuskindlustusmakse. Kui tulenevalt maksulepingust tulumaksu kinni ei peeta, näidatakse veerus 11 tulumaksu määr 0%.
10. Veerg 12 täidetakse juhul, kui Eestil on väljamakse saaja residendiriigiga kehtiv 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 tulumaks peetakse kinni
„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 kalendrikuul tehtud väljamaksete summa, millelt väljamakse tegija on kohustatud arvutama ja kinni pidama töötuskindlustusmakse. Töötuskindlustusmaksega maksustatavate väljamaksete summat
tuleb näidata isikustatult ka juhul, kui väljamakse tehakse vanaduspensionieas isikule või isikule, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension (vajalik tööandja makse arvutamiseks).

