Vorm TSM / Form TSM
Kehtiv alates 01.01.2012 tehtud väljamaksetele / Applicable from 01.01.2012

Maksu- ja Tolliamet / Tax and Customs Board
MAKSUKOHUSTUSLANE / TAXABLE PERSON

Registri- või isikukood / Registration code or personal ID code

Nimi või ees- ja perekonnanimi / Name or first name and surname

Asu- või elukoha aadress (maakond, sihtnumber, küla, talu või tänav, maja nr, korteri nr, vald, asula või linn):
Address of residence (country, postal code, village, farm, street, house, apartment, rural municipality, settlement or city):
Telefon / Phone

e-post / e-mail

RESIDENDIST FÜÜSILISELE ISIKULE TEHTUD VÄLJAMAKSETE, KINNIPIDAMISTE JA ARVUTUSTE TÕEND
CERTIFICATE FOR PAYMENTS MADE TO A RESIDENT NATURAL PERSON, AMOUNTS WITHHELD AND CALCULATED
FÜÜSILISE ISIKU (VÄLJAMAKSE SAAJA) ANDMED / PERSONAL DATA OF THE RESIDENT NATURAL PERSON (PAYMENT RECIPIENT)
Isikukood / Personal ID code

Ees- ja perekonnanimi / First name and surname

Elukoha aadress (maakond, sihtnumber, küla, talu või tänav, maja nr, korteri nr, vald, asula või linn):
Address of residence (country, postal code, village, farm, street, house, apartment, rural municipality, settlement or city):

Telefon / Phone

e-post / e-mail

Ajavahemikul
Interval from:

a
year

kuni
until

a
year

I TEHTUD VÄLJAMAKSED JA KINNIPEETUD TULUMAKS / PAYMENTS MADE AND INCOME TAX WITHHELD
Tululiik / Type of income

Kood /
Code

1

Summa / Amount

2

Maksumäär % /
Tax rate %

Kinnipeetud tulumaks
Income tax withheld

4

5

3

I
I
I
I
I
II Muud kinnipidamised, arvutatud sotsiaalmaks ja vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse /
Other withholdings, social tax calculated and contributions to a mandatory funded pension
Summa / Amount
calculated from parental benefits
1

2

3

1.

III samba sissemakse maksuvaba osa / Tax-exempt part of the contribution to the third pillar

2.

Kohustusliku kogumispensioni makse / Contributions to a mandatory funded pension

3.

Töötuskindlustusmakse / Unemployment insurance premium

4.

Sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed / Payments subject to social tax

5.

Arvutatud sotsiaalmaks / Social tax calculated

6.

Vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse /
Contributions to a mandatory funded pension calculated from parental benefits

III "Sotsiaalmaksuseaduse" § 6 alusel riigi-, valla- või linna sotsiaalmaksu maksmise kohustuse
Obligations of the state, a rural municipality or city pursuant to § 6 of the Social Tax Act
Tekkimise kuupäev(päev, kuu, aasta):
Date of creation(day, month, year):

Lõppemise kuupäev(päev, kuu, aasta):
Date of termination(day, month, year):

MAKSUKOHUSTUSLANE/ JUHT Ees- ja perekonnanimi / First name and surname
TAXABLE PERSON / MANAGER

Allkiri / Signature

Kuupäev / Date

MAKSUKOHUSTUSLASE
ESINDAJA / REPRESENTATIVE
OF THE TAXABLE PERSON

Ees- ja perekonnanimi / First name and surname

Allkiri / Signature

Kuupäev / Date

ISIKUKOOD
PERSONAL ID-CODE

Maksukohustuslase esindamise alus
Basis of the right for representation

Telefon / Phone

e-post / e-mail

KOOSTAJA
COMPILED BY

Ees- ja perekonnanimi / First name and surname

Telefon / Phone

Allkiri / Signature
e-post / e-mail

