Kehtiv alates 01.01.2015

Vormi TSD lisa 6

ETTEVÕTLUSE JA PÕHIKIRJALISE TEGEVUSEGA MITTESEOTUD KULUD JA MUUD VÄLJAMAKSED
Maksukohustuslase
Nimi

103

Registrikood

104

Aasta

108

109

Kuu

I. Täidab äriühing, riigitulundusasutus (RMK), mittetulundusühing, sihtasutus ja juriidilisest isikust
usuline ühendus, mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuv püsiv tegevuskoht, krediidiasutus ning
mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaal (TuMS § 2 lõiked 3 ja 4)
Seotud isikute vaheliste tehingute väärtuse vahe (SUM 6230)

6000

Seaduse alusel määratud trahvid ja sunniraha

6010

Summa

6011

sealhulgas Maksu- ja Tolliametile tasutud trahvid ja sunniraha (täidab Maksu- ja Tolliamet)

6020

Maksukorralduse seaduse alusel tasutud intressid

6021

sealhulgas Maksu- ja Tolliametile tasutud intressid (täidab Maksu- ja Tolliamet)
Maksumaksjalt erikonfiskeeritud vara maksumus

6030

Kõrgendatud määra järgi tasutud keskkonnatasu või tekitatud kahju hüvitamise tasu

6040
6041

sealhulgas Maksu- ja Tolliametile tasutud tasud (täidab Maksu- ja Tolliamet)
Pistis ja altkäemaks

6050

Mittetulundusühingutele, milles osalemine ei ole ettevõtlusega seotud, tasutud sisseastumis- ja
liikmemaksud

6060

Puuduva või nõuetele mittevastava algdokumendi alusel tehtud väljamaksed

6070

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

6080

Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku poolt emiteeritud väärtpaberite soetamise kulud

6090

Madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus osaluse omandamise kulud

6100

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

6110

Madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule antud laen, tehtud ettemaks või muul viisil
omandatud nõudeõigus

6120

Krediidiasutuse kahju madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu omandatud
nõudeõiguse võõrandamisest või sissenõudmise loobumisest

6130

Maksustatud summa vähendamine. Esitatud vormi TSD lisa 6 ……………....…….kuu (kood 6141)
………......... aasta (kood 6142) langes ära maksustamise alus

6140

Maksustatav summa kokku:
koodid 6000 kuni 6130 (välja arvatud koodid 6011, 6021 ja 6041) – kood 6140 ≥ või ≤ 0

6150

Tasutav tulumaks: kood 6150 x 20/80 ≥ 0
Tulumaks kantakse vormi TSD koodile 114

6160

Tagastatav tulumaks: kood 6150 x 20/80 ≤ 0 (negatiivne tulem ilma miinusmärgita)
Tulumaks kantakse vormi TSD koodile 114

6170

Ia. Residendist juriidilise isiku, mitteresidendist juriidilise isiku püsiva tegevuskoha ja äriregistrisse kantud mitteresidendi
krediidiasutuse filiaali ning nendega seotud isikute vaheliste tehingute väärtuse vahe (siirdehind)
Tehingupartnerid
Seotud isiku registrikood

6200

Seotud isiku nimi

6210

Riigikood/nimetus

6220

Maksustatav summa

6230

Kinnitan deklareeritud andmete õigsust. Olen teadlik, et ebaõige või ebatäpse teabe esitamine on maksukorralduse seaduse alusel karistatav.
Maksukohustuslase / allkirjaõigusliku isiku
Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Märkus: Vorm TSD lisa 6 täitmise juhendi leiate Maksu- ja Tolliameti veebilehelt http://www.emta.ee/ - Vormid

