Kehtiv alates 01.01.2015

Vorm TD

OMAKAPITALIST TEHTUD VÄLJAMAKSETE, ÄRIÜHINGUTE ÜHINEMISEL VÕI
JAGUNEMISEL ÜLEANTUD ÕIGUSTE TÕEND
Aasta

108

Kuu

109

MAKSUKOHUSTUSLANE
Nimi

103

Registrikood

104

Asu- või elukoha aadress (maakond, sihtnumber, küla,
talu või tänav, maja nr, korteri nr, vald, asula või linn)

105

Telefon

106

e-post

107

I. VÄLJAMAKSETE JA ÜLEANTUD ÕIGUSTE SAAJA
Nimi või ees- ja perekonnanimi
Registri- või isikukood
II. VÄLJAMAKSED OMAKAPITALIST (Täidab äriühing I osas näidatud isikule tehtud väljamaksed omakapitalist vormi INF 1 alusel)
Summa
Omakapitali väljamakse liik

13050

13060
13070

sealhulgas väljamakse osa, mis on tulumaksuga maksustatud või mille väljamaksmisel on kasutatud vabastusmeetodit

III. SIIRDEHINNATEHINGU MAKSUSTAMISELE KUULUV SUMMA (Täidab äriühing ja mitteresidendist juriidilise isiku püsiv tegevuskoht tema
poolt vormi TSD lisal 6 Ia osas näidatud isikuga teostatud siirdehinnatehingu maksustamisele kuuluva summa kohta)
Summa
Siirdehinnatehingu summa on deklareeritud:

6230

aasta ………. kuu ………. vormi TSD lisal 6

IV. ÜHINEMISEL VÕI JAGUNEMISEL ÜLEANTUD ÕIGUSED (Täidab äriühing ja mitteresidendist juriidilise isiku püsiv tegevuskoht I osas näidatud isikule ühinemisel või jagunemisel üleantud õigused vormi TSD lisadelt 3 ja 7)
Summa
Üleantav maksuvaba tulu vormi TSD lisa 3 osalt IVa

3404

Üleantav mahaarvatav tulumaks vormi TSD lisa 3 osalt IVb

3504

Püsiva tegevuskoha Eestisse toodud vara, mida käsitatakse omakapitali sissemaksena vormi TSD lisa 3 osalt IVc

3604

Üleantav omakapitali sissemakse vormi TSD lisa 7 osalt III

7410

Üleantav välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaks vormi TSD lisa 7 osalt III

7430

Püsivale tegevuskohale üleantav välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaks vormi TSD lisa 7 osalt III

7440

Üleantav maksuvaba tulu vormi TSD lisa 7 osalt III

7450

Püsivale tegevuskohale üleantav maksuvaba tulu vormi TSD lisa 7 osalt III

7460

Kinnitan esitatud andmete õigsust.
MAKSUKOHUSTUSLASE / ALLKIRJAÕIGUSLIKU ISIKU
Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

TÄITMISE KORD
1.
Tõendil
TÄITMISE
KORD TD (edaspidi tõend) näitab väljamakse tegija maksustamisperioodil (kalendrikuul) tehtud omakapitali väljamaksed ning äriühingute
ühinemisel või jagunemisel üleantud õigused.
1.2.
Tõendil
TD (edaspidi
tõend)väljamaksete
näitab väljamakse
tegija saaja
maksustamisperioodil
(kalendrikuul)
tehtudvõi
omakapitali
väljamaksedjärgneva
ning äriühingute
Tõend antakse
omakapitali
või õiguste
nõudmisel väljamaksete
tegemisele
õiguste üleandmisele
ühinemisel
jagunemisel üleantud õigused.
kalendrikuuvõi
5. kuupäevaks.
2.
Tõend antakse omakapitali väljamaksete või õiguste saaja nõudmisel väljamaksete tegemisele või õiguste üleandmisele järgneva kalendrikuu
5.
kuupäevaks.
3.
I osas
näidatakse väljamaksete ja üleantud õiguste saaja andmed.
3.
IÕiguste
osas näidatakse
väljamaksete
ja üleantud või
õiguste
saaja andmed.
üleandmisel
näidatakse ühinemisel
jagunemisel
ühinemise/jagunemiselepingus näidatud õigusi saanud isiku nimi ja registrikood.
Õiguste üleandmisel näidatakse ühinemisel või jagunemisel ühinemise/jagunemiselepingus näidatud õigusi saanud isiku nimi ja registrikood.
4.4.
II osas näitab residendist
kalendrikuul
väljamakstud
likvideerimisjaotised,
residendist äriühing
äriühing tulumaksuseaduse
tulumaksuseaduse(edaspidi
(edaspidiTuMS)
TuMS)§ §5050lõike
lõike9 9alusel
alusel
kalendrikuul
väljamakstud
likvideerimisjaotised,
aktsiaaktsiate,
osade,
osamaksete
võivõi
sissemaksete
tagastamisel
aktsia- osakapitali
osakapitalivõi
võisissemaksete
sissemaksetevähendamisel
vähendamiseltehtud
tehtudväljamaksed,
väljamaksed,samuti
samuti
aktsiate,
osade,
osamaksete
sissemaksete
tagastamisel
või tagasiostmisel
(TuMS
§ 50
lõiked
2 ja
samuti
omakapitali
summa
äriühing
tagasiostmisel või
võimuul
muuljuhul
juhuläriühingu
äriühinguomakapitalist
omakapitalisttehtud
tehtudväljamaksed
väljamaksed
(TuMS
§ 50
lõiked
22
ja1),21),
samuti
omakapitali
summa
äriühing
2
kustutamisel registrist ilma likvideerimiseta ning äriühingu vara ei kasutata jätkuvalt Eestis majandustegevuses (TuMS § 50 lõige 2
).
22).
5.5.
Tõendi II osa täidetakse kalendrikuul esitatud vormi INF 1 koodidel 13050, 13060 ja 13070 väljamakse saaja real näidatud andmete alusel.
Tõendi koodil 13050 näidatakse (sarnaselt vormil INF 1 näidatud) väljamakse liik koodiga:

6.6.
7.7.
8.8.

9.
9.
10.
10.

11.
11.

Aktsia- või osakapitalist või täis- või usaldusühingu sissemaksete vähendamisel tehtud väljamaksed

AOV

Aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete (osalus) tagastamisel või tagasiostmisel tehtud väljamaksed

AOT

Äriühingu likvideerimisel makstud likvideerimisjaotised

LJV

Muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksed

MOV

Omakapitali summa äriühingu kustutamisel registrist ilma likvideerimiseta, kui tema vara ei kasutata jätkuvalt
Eestis majandustegevuses

OKS

Tõendi koodil 13060 näidatakse vormi INF 1 koodil 13060 näidatud väljamakstud omakapitali summa.
Tõendi koodil 13070 näidatakse vormi INF 1 koodil 13070 näidatud väljamakstud omakapitali summa maksustatud osa.
Füüsiline isik, kes on saanud tõendi, täidab selle alusel füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormi A tabeli 6.4 temale kalendriaasta jooksul
residendist
äriühingu
poolt tehtud
väljamaksete
kohta. kohta. Füüsiline isik saab tõendi alusel kontrollida maksuhalduri
jooksul residendist
äriühingu
pooltomakapitali
tehtud omakapitali
väljamaksete
Füüsiline
isik saabvormi
tõendiAalusel
maksuhalduri
vormi A tabelis 6.4
eeltäidetud väljamaksja
andmeid. Füüsilise
tuludeklaratsiooni
tabeliskontrollida
6.4 eeltäidetud
andmeid.tuludeklaratsiooni
Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni
eeltäidetakse
täidetudisiku
vormi INF 1 I
tuludeklaratsiooni
väljamaksja täidetud
vormi INF
1 I osa koodide
13060maksustatud
ja 13070 vahesummana,
osa koodide 13060eeltäidetakse
ja 13070 vahesummana,
st. omakapitali
väljamakse
ja väljamakse
osa vahe. st. omakapitali
väljamakse
väljamakse
osa
vahe.tõendi andnud äriühingus on vähemalt 10 % dividendide saamisel või omakapitali
Residendistja
äriühing
saab maksustatud
juhul, kui tema
osalus
Residendist
saab
juhul, kuitõendil
tema osalus
äriühingus
on vähemalt
10 % dividendide
saamisel väljamakse
või omakapitali
väljamakseteäriühing
tegemisel,
kasutada
koodigatõendi
13070andnud
näidatud
summa ulatuses
vabastusmeetodit.
Omakapitali
saajale on
väljamaksete
kasutada tõendil
koodiga
näidatud
summa ulatuses
vabastusmeetodit.
vormi TSD lisategemisel,
7 II osa „Maksuvabad
dividendid
ja 13070
väljamaksed
omakapitalist“
täitmise
aluseks antud tõend.
Omakapitali väljamakse saajale on vormi TSD lisa 7 II osa „Maksuvabad dividendid ja väljamaksed omakapitalist“ täitmise aluseks antud
tõend.
III osas näitab residendist äriühing või mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht (edaspidi püsiv tegevuskoht) vormi
III
osas
residendistsiirdehinna
äriühing või
mitteresidendist
juriidiline
isik, kellel
Eestis püsiv
tegevuskoht
(edaspidi
püsiv
vormi
TSD
lisalnäitab
6 deklareeritud
tehingu
summa, millises
ulatuses
saabonresidendist
äriühing
teha vormi
TSD lisa
7 IItegevuskoht)
osas näidatud
TSD
lisal 6 deklareeritud
siirdehinna
summa,
millises
ulatuses saab
residendist
äriühing
vormi
TSD
lisa 7Vormi
II osas
näidatud
väljamakseid
maksuvabalt.
Tõendi IIItehingu
osa täidab
isik, kes
on kalendrikuul
täitnud
vormi TSD
lisa 6teha
Ia osa
koodi
6230.
TSD
lisa 6 Ia osa
väljamakseid
koodil 6200 jamaksuvabalt.
tõendi I osas näidatud registrikood peab ühtima. Tõendi saaja residendist äriühing täidab vormi TSD lisa 7 II osa tõendi andja
Tõendi
III alusel
osa täidab
isik, kes
on kalendrikuul
osa koodi
6230. Vormi TSD lisa 6 Ia osa koodil 6200 ja tõendi I osas
andmete
ja näitab
siirdehinna
tehingu täitnud
summavormi
vormiTSD
TSDlisa
lisa6 7Iakoodil
7250.
näidatud registrikood peab ühtima.
Tõendi
residendist
äriühing
täidab
vormitegevuskoht
TSD lisa 7 IIühinemisel
osa tõendivõi
andja
andmete alusel
ja näitab
siirdehinna
tehingu
summa vormi
TSD
IV osassaaja
näitab
residendist
äriühing
või püsiv
jagunemisel
üleantavad
õigused
ning püsiv
tegevuskoht
näitab
lisa
koodil 7250.
tema7 koosseisu
kuuluva ettevõtte üleandmisel residendist äriühingule või püsivale tegevuskohale püsiva tegevuskoha jaoks Eestisse toodud
IV
osas
näitab residendist
äriühing
võijapüsiv
vara
maksumuse
(TuMS § 50
lõige 23
§ 53tegevuskoht
lõige 44). ühinemisel või jagunemisel üleantavad õigused ning püsiv tegevuskoht näitab
tema
kuuluva
üleandmisel
residendist
äriühingule
või püsivale
tegevuskohale
tegevuskoha jaoks Eestisse toodud
Püsivkoosseisu
tegevuskoht
täidabettevõtte
tõendi IV
osa kalendrikuul
esitatud
vormi TSD
lisal 3 täidetud
koodide püsiva
alusel järgmiselt:
4
§ 53 lõige
). 3 kood 3404 ja täidab selle ka tõendil TD; tõendi saaja residendist äriühing täidab
vara
maksumuse
§ 50 lõige
23 javormi
– tõendi
andjal on(TuMS
kalendrikuul
täidetud
TSD 4lisa
Püsiv
IV 7osa
esitatud vormi TSD lisal 3 täidetud koodide alusel järgmiselt:
õigusetegevuskoht
saamisel omatäidab
vormitõendi
TSD lisa
IV kalendrikuul
osa koodi 7560;
– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 3 kood 3404
3504 ja täidab selle ka tõendil TD; tõendi saaja residendist äriühing täidab
õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IV osa koodi 7560;
7540;
– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 3 kood 3504
3604 ja täidab selle ka tõendil TD; tõendi saaja residendist äriühing täidab
õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IV osa koodi 7540;
7520;
–
tõendi andjal
on kalendrikuul
täidetud
vormi
TSD lisaesitatud
3 kood 3604
täidab
tõendil
TD; koodide
tõendi saaja
residendist
Residendist
äriühing
täidab tõendi
IV osa
kalendrikuul
vormijaTSD
lisaselle
7 III ka
osas
täidetud
alusel
järgmiselt:äriühing täidab
õiguse
oma
vormi TSD
lisa 7 IV
osa koodi
7520;
– tõendisaamisel
andjal on
kalendrikuul
täidetud
vormi
TSD lisa
7 kood 7410 ja täidab selle ka tõendil TD; tõendi saaja residendist äriühing täidab
Residendist
äriühing
täidabTSD
tõendi
osaosa
kalendrikuul
esitatud vormi TSD lisa 7 III osas täidetud koodide alusel järgmiselt:
õiguse saamisel
oma vormi
lisaIV
7 IV
koodi 7510;
– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7410
7430 ja täidab selle ka tõendil TD; tõendi saaja residendist äriühing täidab
õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7 IV osa koodi 7510;
7530;
– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7430
äriühingtäidab
täidab
7440 ja täidab selle ka tõendil TD; tõendi saaja residendist
püsiv tegevuskoht
õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7
osasaadud
koodi 7530;
3 IV
II osa
tulu brutosumma koodi 3120, sealhulgas kinni peetud või välisriigis tasutud tulumaksu
–
tõendi
andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7440 ja täidab selle ka tõendil TD; tõendi saaja püsiv tegevuskoht täidab
koodi
3130;
õiguse
oma
vormi TSDtäidetud
lisa 3 II vormi
osa saadud
tulu7brutosumma
3120,
peetudsaaja
või välisriigis
tasutud
tulumaksu
– tõendisaamisel
andjal on
kalendrikuul
TSD lisa
kood 7450 jakoodi
täidab
sellesealhulgas
ka tõendilkinni
TD; tõendi
residendist
äriühing
täidab
koodi
õiguse3130;
saamisel oma vormi TSD lisa 7 IV osa koodi 7550;
– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7450
äriühingtäidab
täidab
7460 ja täidab selle ka tõendil TD; tõendi saaja residendist
püsiv tegevuskoht
õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 7
osakoodi
koodi3120
7550;saadud tulu brutosumma.
3 IV
II osa
– tõendi andjal on kalendrikuul täidetud vormi TSD lisa 7 kood 7460 ja täidab selle ka tõendil TD; tõendi saaja püsiv tegevuskoht täidab
õiguse saamisel oma vormi TSD lisa 3 II osa koodi 3120 saadud tulu brutosumma.

