Tulu- ja sotsiaalmaksu,kohustusliku kogumispensioni ja
töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni (TSD) andmete
elektrooniline esitamine / alates 01.2012
ASCII faili struktuur, VORM#044
Fail TSD.txt
Tunnuskirje, andmekirje, andmeread
#044
#0
Maksumaksja registrinumber
#1
Aasta number
#2
Kuu number
#3
Arvutatud sotsiaalmaks
#4
Kinnipeetud tulumaks
#6
Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed
#61
Kinnipeetud töötuskindlustusmakse
#62
Arvutatud töötuskindlustusmakse
#63
Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse
#7
Tasutav tulumaks ( rida 18 + rida 23 )
#8
Tasutav sotsiaalmaks ( rida 20 + rida 24 )
#9
Tasutav tulumaks (realt 22 positiivne tulem või realt 24)
#11
Tagastav tulumaks (realt 22 negatiivne tulem plussmärgiga)
#13
Tasutav tulumaks (realt 27)
#131
Tagastav tulumaks (realt 28)
#15
Tasutav tulumaks (realt 15)
#16
Tulumaks: (read 7 + 9 - 10 + 11 - 12 + 13 )
#17
Sotsiaalmaks: (realt 8)

Märkus
TSD koos lisadega
.
maksumaksja registri nr./-kood või
isikukood
.
väljamakse tegemise aasta (4 numbrit)
.
väljamakse tegemise kuu (1-2 numbrit)
.
Rida A1
.
Rida A2
.
Rida A3
.
Rida A4
.
Rida A5
.
Rida A6
.
Rida B7 (ümberkanded Lisa 4 -lt)
.
Rida B8
.
Rida B9 (ümberkanded Lisa 5 -lt)
.
Rida B10
.
Rida B11 Lisa 6
.
Rida B12
.
Rida B13 (ümberkanne Lisa 7 -lt)
.
Rida B14
.
Rida B15

#18
Isikukood
Isiku ees- ja perekonnanimi
Maksuvaba tulu arvestamine
Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu summa

III samba sissemakse maksuvaba osa

TSD Lisa 1. Alati 12 rida
Veerg 2
Veerg 1
Veerg 3; põhikoht - 1, vastasel korral
jääb tühjaks
Veerg 3.1
Veerg 3.2

Arvutatud sotsiaalmaks

Veerg 4

Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed

Veerg 5

Kinnipeetud tulumaks

Veerg 6

Väljamakse summa, mille tululiigi kood on 01

Veerg 7

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Veerg 8

Väljamaksed, millelt makstakse töötuskindlustusmakset

Veerg 9

Kinnipeetud kogumispensioni makse
#181
Isikukood
Väljamakse tululiigi kood

Veerg 10
TSD Lisa 1. Väljamaksed tululiikide
järgi. Alati 3 rida
Veerg 2
Veerg 7.1 (, 7.2, 7.3)

Väljamakse summa

Veerg 7.1.1 (, 7.2.1, 7.3.1)

#19

TSD Lisa 2.Alati 14 rida

Registrikood Eestis

Veerg 3

Isiku ees- ja perekonnanimi

Veerg 2

Residendiriigi kood

Veerg 4

Kehtetu
Väljamakse liik

Veerg 5

Art

Veerg 6

Arvutatud sotsiaalmaks

Veerg 7

Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed

Veerg 8

Väljamaksed, millelt peetakse kinni tulumaks

Veerg 9

Kinnipeetud tulumaks

Veerg 10

Kinnipeetud tulumaksu määr %

Veerg 11

Residentsuse tõendi väljaandmise kuupäev

Veerg 12

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse summa

Veerg 13

Väljamaksed, millelt makstakse töötuskindlustusmakset

Veerg 14

#193

TSD Lisa 3 Alati 10 rida

Registrikood Eestis

Veerg 2

Isiku nimi

Veerg 1

Residendiriigi kood

Veerg 3

Kehtetu

Veerg 4

Väljamakse liik, millelt peetakse kinni tulumaks

Veerg 5

Väljamakse kood

Veerg 6

Summa , millelt arvestatakse tulumaks

Veerg 7

Kinnipeetud tulumaks

Veerg 8

Kinnipeetud tulumaksu määr %

Veerg 9

Tulu saajat ja residentsust tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev

Veerg 10

#20

TSD Lisa 4. Alati 38 rida

Eluasemekulude täielik või osaline katmine

Rida 1

Kindlustusmaksete tasumine

Rida 2

Lähetuskulude hüvitamine üle piirmäärade

Rida 3

Isikliku sõidu kasutamise eest hüvitus üle piirmäärade

Rida 4

Tööandja vara kasutamine

Rida 5

Laenu andmine madalama intressiga

Rida 6

Laenuintressi alammäära järgi arvutatud intressi summa

Rida 6.1

Laenulepingus ettenähtud intressimäära järgi tasutav summa

Rida 6.2

TSD lisa 4 reale 6: read 6.1 - 6.2 (positiivne tulem)

Rida 6.3

Vara üleandmine turuhinnast madalama hinnaga

Rida 7

Turuhind

Rida 7.1

Rakendatud hind

Rida 7.2

Rida 7.1 – rida 7.2 positiivne tulem

Rida 7.3

Vara või teenuse ostmine turuhinnast kõrgema hinnaga

Rida 8

Rakendatud hind

Rida 8.1

Turuhind

Rida 8.2

Rida 8.1 – rida 8.2 (positiivne tulem)

Rida 8.3

Rahalisest nõudest loobumine
Taseme- või vabaharidusliku koolituse kulude katmine, välja arvatud
„Tulumaksuseaduse” § 48 lõike 4 punktis 10 sätestatud isiku
tasemekoolituse kulude katmine
.

Rida 10

.

Rida 12

.

Rida 13

.

Rida 14

Erisoodustuste summa kokku (read 1 kuni 14)

Rida 15

nendest erisoodustuste summa, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata

Rida 16

nendest erisoodustuste summa, mida Eestis sotsiaalmaksuga ei
maksustata
Tulumaks erisoodustustelt (rida 15 - rida 16 ) X (21/79)

Rida 9

Rida 11

Rida 17
Rida 18

Sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed (rida15 - rida17 + rida18 (rida17 x21/79)

Rida 19

Sotsiaalmaks erisoodustustelt (33% rea 19 summast)

Rida 20

Enne 01.01.2011 antud osalusoptsiooni võõrandamisel või optsiooni
alusvaraks oleva osaluse omandamisel maksustamisperioodil saadud
tulu

Rida 21

arvutatud tulumaks (rida 21x 21/79)

Rida 21.1

arvutatud sotsiaalmaks (rida 21+ rida 21.1) x 33/100

Rida 21.2

Enne 01.01.2011 antud sama optsiooni vormi TSD lisa 4 real 7
deklareeritud summa

Rida 22

tasutud tulumaks

Rida 22.1

tasutud sotsiaalmaks

Rida 22.2

Tasutav tulumaks: (rida 21.1 – rida 22.1)

Rida 23

Tasutav sotsiaalmaks: (rida 21.2 - rida 22.2)

Rida 24

Rida 22 kuu ja aasta ( kkaaaa )
#21
Kingitused ja annetused, välja arvatud selle vormi real 3 nimetatud
isikule tehtud kingitused ja annetused
Tasumisele kuuluv tulumaks kuus: 21/79 x rida 1
TuMS § 11 lõikes 1 nimekirja kantud isikule või § 11 lõikes 10
nimetatud muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud
ühingule tehtud kingitused või annetused, kalendrikuu
sama, kalendriaasta
Isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed (summeeritult
TSD A osa realt 3)
3% real 4 näidatud summast

KKAAAA
TSD Lisa 5. Alati 26 rida
Rida 1
Rida 2
Rida 3 veerg 1
Rida 3 veerg 2
Rida 4
Rida 5

Maksumaksja 20…a majandusaasta kasum

Rida 6

10% real 6 näidatud summast

Rida 7

Maksustatav summa (rida 3 - rida 5 või rida 3 - rida 7) positiivne tulem

Rida 8

Arvutatud tulumaks: 21/79 x rida 8

Rida 9

Sama kalendriaasta eelmise TSD Lisa 5 real 9 näidatud tulumaks

Rida 10

Tasumisele kuuluv tulumaks: (rida 9 - rida 10) positiivne tulem

Rida 11

Tagastamisele kuuluv tulumaks: (rida 9 - rida 10) negatiivne tulem
plussmärgiga
Külaliste või äripartnerite toitlustamise, transpordi, majutamise või
kultuurilise teenindamisega seotud kulud, kalendrikuu
sama, kalendriaasta
Isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed (summeeritult
TSD A osa realt 3)
2 % real 14 näidatud summast
Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär (kalendrikuu järjekorra number
x32 + rida 15)
Vastuvõtukulude maksustatav summa: rida 13.2 - rida 16 (positiivne
tulem)
Arvutatud tulumaks: rida 17 x 21/79
Sama kalendriaasta eelmise TSD Lisa 5 real 18 näidatud tulumaks
Arvutatud tasumisele kuuluv tulumaks: rida 18 - rida 19 (positiivne
tulem)
Arvutatud tagastamisele kuuluv tulumaks: rida 18 - rida 19 (negatiivne
tulem plussmärgiga)

Rida 12
Rida 13 veerg 1
Rida 13 veerg 2
Rida 14
Rida 15
Rida 16
Rida 17
Rida 18
Rida 19
Rida 20
Rida 21

Osa 1 maksusumma kokku: rida 2 + rida 11 + rida 20 - rida 12 - rida 21
(positiivne tulem või negatiivne tulem miinusmärgiga)

Rida 22

Maksustatavad kingitused ja annetused

Rida 23

Tasumisele kuuluv tulumaks kuus: rida 23 x 21/79

Rida 24

#22

TSD Lisa 6. Alati 24 rida

Püsivale tegevuskohale omistatud kasum, mis on
maksustamisperioodil püsivast tegevuskohast rahalises või
mitterahalises vormis välja viidud

Rida 1

Arvutatud tulumaks: rida 1 x21/79

Rida 4

Eestis arvesse võetav mitteresidendilt alates 01.01.2005 saadud
dividendilt ja alates 01.01.2009 välismaal saadud tulult tasutud ning
maksulepingu alusel mahaarvatav tulumaks (tabel 1)
Eelmise vormi TSD lisa 6 realt 7 edasikantav tulumaksukohustust
vähendav osa
Järgmistele maksustamisperioodidele edasi kantav tulumaksu vähendav
osa:
rida 4 – rida 5.3 – rida 6 < 0 (negatiivne tulem plussmärgiga)

Rida 5.3
Rida 6

Rida 7

Maksukohustus: rida 4 – rida 5.3 – rida 6 ≥ 0 (positiivne tulem)

Rida 8

Seotud isikute vaheliste tehingute väärtuse vahe

Rida 10

Seaduse alusel määratud trahvid ja sunniraha

Rida 11

MKS alusel tasutud intressid

Rida 12

Maksumaksjalt erikonfiskeeritud vara maksumus
Kõrgendatud määra järgi tasutud keskkonnatasu või tekitatud kahju
hüvitamise tasu
Pistis ja altkäemaks
Mittetulundusühingutele, milles osalemine ei ole ettevõtlusega seotud,
tasutud sisseastumis- ja liikmemaksud
Puuduva või nõuetele mittevastava algdokumendi alusel tehtud
väljamaksed

Rida 13
Rida 14
Rida 15
Rida 16
Rida 17

Kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks,
vara soetamiseks ja teenuste ostmiseks ning mittetulundusühingu,
sihtasutuse ja juriidilisest isikust usulise ühenduse kulud põhikirjalise
tegevusega mitteseotud teenuste ja vara ostmiseks

Rida 18

Madala maksumääraga territooriumil asuvajuriidilise isiku poolt
emiteeritud väärtpaberite soetamise kulud.

Rida 20

Madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus osaluse
omandamise kulud

Rida 21

Madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud
viivis või leppetrahv, kohtu- või vahekohtuväliselt hüvitatud kahju

Rida 22

Madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule antud
laen, tehtud ettemaks või muul viisil omandatud nõudeõigus
Krediidiasutuse kahju madala maksumääraga territooriumil asuva
juriidilise isiku vastu omandatud nõudeõiguse võõrandamisest või
sissenõudmise loobumisest

Rida 23
Rida 24

Maksustamisele kuuluva summa vähendamine

Rida 25

Maksustamisele kuuluv summa kokku: ridade 10 kuni 24 summa - rida
25

Rida 26

Tasutav tulumaks: rida 26 x 21/79 + rida 8 >0

Rida 27

Tagastatav tulumaks: rida 26 (neg.tulem) x 21/79 + rida 8 negatiivne
tulem plussmärgiga

Rida 28

#227

TSD Lisa 6 tabel 1

Riigi kood

veerg 2

Väljamakse tegija nimi

veerg 3

Väljamakse tegija registri kood

veerg 4

Välisriigist saadud väljamakse kood

veerg 6

Välisriigist saadud väljamakse kuupäev

veerg 7

Välisriigist saadud väljamakse summa

veerg 8

Välisriigist kinnipeetud või tasutud tulumaks

veerg 9

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks

veerg 10

Saaja osaluse suurus % väljamakse teinud äriühingus

veerg 11

#2271

Alati 9 rida

TSD Lisa 6 tabel 1 Kokku rida
veeru 10 summa

#23
Maksustamisele kuuluv aastatel 1994-1999 lõppenud majandusaastate
puhaskasumist maksustamisperioodil väljamakstud dividendide summa
Arvutatud tulumaks: rida 1 x 21/79

TSD Lisa 7.Alati 23 rida
Rida 1
Rida 2

Tulumaksu mahaarvatav osa (k x rida 1)

Rida 3

Tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääk maksustamisperioodi
alguses

Rida 4

Tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääk maksustamisperioodi
lõpus: rida 2 - 3 - 4 (negatiivne tulem plussmärgiga)
Maksukohustus real 1 näidatud dividendidelt: rida 2 - 3 - 4 (positiivne
tulem)
Alates 1.01.2000 teenitud kasumist maksustamisperioodil väljamakstud
dividendi summa
Omakapitalist tehtud väljamaksed ja makstud likvideerimisjaotised (

tabel 1 rida 8)
Äriühingu omakapitali tehtud sissemaksete ja sellest tehtud väljamaksete
vahe maksustamisperioodi alguseks
Äriühingu omakapitali tehtud sissemaksed
Aktsia- või osakapitalist või täis- või usaldusühingu sissemaksete
vähendamisel tehtud väljamaksed
Aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete (osalus) tagastamisel või
tagasiostmisel tehtud väljamaksed
Äriühingu likvideerimisel makstud likvideerimisjaotised

Rida 5
Rida 6
Rida 7
Rida 7.1
Tabel 1 rida 1
Tabel 1 rida 2
Tabel 1 rida 3
Tabel 1 rida 4
Tabel 1 rida 5

Muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksed
Omakapitali summa äriühingu kustutamisel registrist ilma
likvideerimiseta
Maksustatav summa: rida 1 + rida 2 - rida 3 - rida 4 - rida 5 - rida 6 rida 7 < 0 Negatiivne tulem ilma miinusmärgita kantakse vormi TSD lisa
7 reale 7.1
Järgmise maksustamisperioodi tabeli 1 reale 1 edasikantav summa:rida 1
+ rida 2 - rida 3 - rida 4 - rida 5 - rida 6 ≥ 0
Arvutatud tulumaks: ( rida 7+ rida 7.1 ) x 21/79

Tabel 1 rida 6

Arvutatud maksukohustus kokku: rida 6 + 8
Eestis arvesse võetav välismaal alates 1.01.2005 saadud dividendidelt ja
alates 1.01.2009 välismaal saadud tulult kinnipeetud tulumaksu osa
(tabeli 2 veeru 10 kokkuvõte)
Eelmiselt maksustamisperioodilt edasi kantud tulumaksukohustust
vähendav osa

Rida 9

Tabel 1 rida 7
Tabel 1 rida 8
Tabel 1 rida 9
Rida 8

Rida 10

Rida 13

Järgmistele maksustamisperioodidele edasi kantav tulumaksu kohustust
vähendav summa summa: rida 9 - 10 - 13 (negatiivne tulem
plussmärgiga)

Rida 14

Tasumisele kuuluv tulumaks: rida 9 - 10 - 13 (positiivne tulem)

Rida 15

#285

TSD Lisa 7 abivorm Tabel 2. Alati 9 rida

Riigi kood

veerg 2

Väljamakse tegija nimi

veerg 3

Väljamakse tegija registri kood

veerg 4

Välisriigist saadud väljamakse kood

veerg 6

Välisriigist saadud väljamakse kuupäev

veerg 7

Välisriigist saadud väljamakse summa

veerg 8

Välisriigist kinnipeetud või tasutud tulumaks

veerg 9

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks

veerg 10

Saaja osaluse suurus % väljamakse teinud äriühingus
#286
TSD Lisa 7 abivorm tabeli 2 veeru 10 summa
#30

veerg 11
TSD Lisa 7 abivorm Tabel 2 Kokku
rida.
.
Vorm INF1 alati 9 rida

Isikukood või registrikood
Nimi / ees- ja perenimi
Asukohariigi kood
Isikukood või registrikood asukohariigis
Asukoha / elukoha aadress
Väljamakse kood
Väljamakse summa
Sealhulgas maksustatud osa
Osaluse suuruse %
#31
Vorm INF1 väljamakse summa kokku
Vorm INF1 maksustatav osa kokku
Äriühingu maksustamisperioodil omakapitalist tehtud maksustatud
väljamaksete summa : Vorm TSD lisa 7 rida 7.1 + vorm INF 11 tabel 2
veerg 2.1
Äriühingu maksustamisperioodil omakapitalist tehtud väljamaksete
summa: vorm TSD tabeli 1 read 3 kuni 7 + INF 11 tabeli 2 veerg 2.1
Maksustatud summa osatähtsus maksustamisperioodil tehtud
väljamaksetest: rida 1/ rida 2
#32
Riigi kood
Väljamakse tegija nimi
Väljamakse tegija registri kood
Saaja osaluse suurus % dividendi maksvas äriühingus ( % =>10)
Väljamakse kood
Väljamakse saamise kuupäev

Vorm INF1 Kokku read ja Tabel A
Alati 5 rida
.
.
Tabel A rida 1
Tabel A rida 2
Tabel A rida 3
Vorm INF11 tabel 1 alati 9 rida

Väljamakse summa
Kinnipeetud või tasutud tulumaks
Väljamakse aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaks
Vorm INF11 tabel 1 kokku read Alati
2 rida
veeru 9 summa

#321
Vorm INF11 tabel 1 veeru 9 summa
Vorm INF11 tabel 1 veeru 10 summa

veeru 10 summa

#322
Kalendrikuu alguseks ja kalendrikuus saadud summa kokku (tabel 1
veerg 9 kokku – tabel 1 veerg 10 kokku + eelmise väljamakse kuu tabel
2 veerg 3)
Kalendrikuus veerus 1 näidatud summa arvelt väljamakstud summa
kokku
sealhulgas omakapitali väljamaksed
Kalendrikuu lõpuks väljamaksmata dividendide summa (veerg 1- veerg
2), mis kantakse järgnevale dividendide väljamaksmise kalendrikuu
tabeli 2 veergu 1

Vorm INF11 tabel 2 alati 4 rida
veerg 1
veerg 2
veerg 2.1
veerg 3

Märkused
1. Fail TSD.txt esitatakse e-Maksuameti kaudu
2. Info esitusviis vastavalt standardile ISO8859.
3. #n on tunnuskirjed. Soovitav on fail moodustada nii, et kirjed on tabelis toodud järjekorras.
4. Igale kirjele ja tunnuskirjele järgneb kood LF või koodipaar CR LF, s.t igale (tunnus)kirjele peab
järgnema reavahetus.
5. Kirje sees oleva rea lõpu tunnuseks on kood LF või koodipaar CR LF, s.t igale reale peab järgnema
reavahetus.
6. Iga rea järel võib olla ainult üks reavahetus.
7. Faili viimase rea järel peab kindlasti olema ainult 1 reavahetus.
8. Väljad #044, #0, #1 ja #2 on kohustuslikud. Palume hoolikalt jälgida nende õigsust.
9. Kirjed #0 kuni #17 on üherealised.
10. Mitmerealistes kirjetes peab olema kindlasti fikseeritud arv ridu. Näiteks igas #18 kirjes alati 12 rida,
igas #19 kirjes alati 14 rida.
11. Kirjed #18, #181,#19, #193, #227,#285, #30,#32 võivad olla korduvad kirjed. Ülejäänud kirjed tohivad
esineda igaüks ainult üks kord.
12. Kui mingi tunnuskirje järel on ainult nullised summad, siis võib kõik tunnuskirje read (koos antud
tunnuskirjega) välja jätta. Kui aga esineb kasvõi üks nullist erinev summa, siis tuleb kindlasti ka kõik
ülejäänud read täita (kui summad on nullid, siis nullidega).
13. Summa reas tohivad olla ainult numbrid. Kui rida ei täideta, siis 0. Keelatud on sümbolid x,jne.
14. Kõik summad esitatakse eurodes, sendi täpsusega. Eraldajaks on punkt. Koefitsiendis k
kasutage eraldajaks punkti, täpsus 3 kohta pärast koma.

15. Kirje #181 esineb iga isiku kohta nii mitu korda, kui palju selle isiku kohta on väljamakse liike.
16. Kotrolli reeglite tolerants on 0.20 eurot
17.Lisa 1 lisandus veerg 3.2 Ridade arv jääb samaks, kuna asendatakse kehtetu rida.
18. Lisa 4 lisandub uus rida

