RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON

Vorm A

(eurodes sendi täpsusega)

I. ÜLDANDMED

„………………………“……………………………………………… 2019. aasta kuni „………………………“ …………………………………. 2019. aasta.
1. RESIDENDIST MAKSUMAKSJA VÕI EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA MUU LEPINGURIIGI RESIDENDI
ISIKUANDMED
Eesnimi

Perekonnanimi

Eesti isikukood

1.1

2. EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA MUU LEPINGURIIGI RESIDENDI ANDMED

2.2

Kas maksustamisperioodil olite Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi resident, kes soovib kasutada
□ JAH
mahaarvamisi Eestis? Kui JAH, siis palun täitke punktid 2.2–2.4
Eesti isikukoodi puudumisel isiku
Eesti isikukoodi puudumisel Maksu- ja Tolliameti antud
identifitseerimiskood residendiriigis
registrikood
2.3

2.4

Kas olete saanud maksustamisperioodil tulu väljaspool Eestit?

2.1

□ JAH*

□ EI

*Andmed väljaspool Eestit saadud tulu kohta näidatakse vormi A tabelis 8.9

3. AADRESS
Elukoha aadress (koht, kus isik deklaratsiooni esitamise ajal alaliselt või peamiselt elab):

Riik

Maakond

Vald/linn

Asula/alevik/küla

Tänav/talu/postkast

Maja number

Korteri number

Sihtnumber

4. KONTAKTANDMED

II. MAKSUSTATAV TULU

Telefon

Mobiiltelefon

e-post

5. EESTIS SAADUD TULU
5.1
I osa

Palk ja muu tasu
Palk ja muu tasu, millelt on tulumaks kinni peetud
Väljamakse tegija
registri- või isikukood
nimi

II osa

5.2

Palk ja muu tasu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud
Väljamakse tegija
registri- või isikukood
nimi

Vabatahtlik kogumispension
Väljamakse tegija
registri- või isikukood

Maksumäär … (märgib Maksu- ja Tolliamet)
Tulu liik

Tulu summa

Tulu liik

Kinnipeetud tulumaks

Tulu summa

Maksumäär 10%
nimi

Tulu summa

Kinnipeetud tulumaks

5.3

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingud
Kindlustusandja

registrikood

Väljamakstud summa
Lepingu
number

nimi

eelmistel
aastatel (A)

Rendi-, üüri- ja litsentsitulu
Rendi-, üüri- ja litsentsitulu, millelt on tulumaks kinni peetud
Väljamakse tegija
registri- või isikukood
nimi

maksustamisperioodil (B)

Tasutud
kindlustusmaksed
(C)

Tulu
Arvutab Maksuja Tolliamet

Kinnipeetud
tulumaks

5.4
I osa

II osa

Tulu liik

Tulu summa

Kinnipeetud tulumaks

Rendi-, üüri- ja litsentsitulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud
Tulu liik

Aadress

Tulu summa

(välja täitmine ei ole kohustuslik, kui tulu liik on litsentsitasu)

5.5
Tulu isikuteühenduses või varakogumis
Isikuteühenduse, varakogumi,
usaldusfondi või fondivalitseja
Osalus, hääleõigus või
registrikood või
kaasomandi osa (%)
Maksu- ja
nimi
Tolliameti antud
registrikood

Usaldusfondi või
fondivalitseja
saadud tulu liik

Maksumaksja
osa kasumist
või tulult

Muu eespool loetlemata maksustatav tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud
Väljamakse tegija
Tulu liik
registri- või isikukood
nimi

Kinnipeetud või
tasutud tulumaks

5.6

6.

Kasu vara võõrandamisest

6.1

Väärtpaberite võõrandamine

nimi
ja ISIN
kood

6.2

liik ja
võõrandamise
kuupäev

Tulu summa

Eelmistest aastatest edasikantud kahju
Märgib Maksu- ja Tolliamet

Võõrandatud väärtpaberi
võõrandasoetamismisega
kogus
maksumus
seotud
(A)
kulud (B)

müügi-/
turuhind
(C)

kasu/kahju
Arvutab Maksuja Tolliamet

Tulumaksuseaduse § 39
lõikes 11
nimetatud tehing
(märkida „X”)

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine

Rea nr

1.
2.
3.

Summa
Maksustamisperioodil saadud tulu
Maksustamisperioodil tehtud võõrandamisega, sealhulgas metsa majandamisega, seotud kulud
Kasu/kahju
Arvutab Maksu- ja Tolliamet.
Rida 1 – rida 2. Kahju näidatakse miinusmärgiga

4.

Maksustamisperioodil arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu
Reale 4 kantakse tabeli 6.2 lisa rida 2 kokku summa. Täidetakse, kui real 3 on kahju ja tabeli 6.2 lisa real 1 on eelmistest aastatest edasikantud
kasusid

5.

Maksustamisperioodil arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kulud
Reale 5 kantakse tabeli 6.2 lisa rea 6 kokku summa. Täidetakse, kui real 3 on kasu ja tabeli 6.2 lisa real 5 on eelmistest aastatest edasikantud
kulusid

6.

Seotud isikuga
tehtud tehing
(märkida „X”)

Korrigeeritud kasu/kahju
Arvutab Maksu- ja Tolliamet.
Rida 3 + rida 4 või rida 3 – rida 5. Kahju näidatakse miinusmärgiga

7.

Soetamismaksumus
Rida 7 ≤ rea 6 positiivsest tulemist (kasumist)

8.

Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu
Arvutab Maksu- ja Tolliamet.
Rida 6 – rida 7 ≥ 0

9.

Edasikantav kasu
Mitte rohkem kui real 8 näidatud summa. Rea 9 summa kantakse tabeli lisa rea 3 maksustamisperioodi veergu

10.

Edasikantavad kulud
Rea 6 negatiivne tulem (kahju). Rea 10 summa kantakse tabeli 6.2 lisa rea 7 maksustamisperioodi veergu ilma miinusmärgita

11.

Maksustamisperioodi maksustatav kasu
Arvutab Maksu- ja Tolliamet.
Rida 8 – rida 9 + tabeli 6.2 lisa rida 4 kokku summa ≥ 0

6.2
lisa
Rea nr

1.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise kulude või kasu arvesse võtmise
maksustamisperioodil ja edasikandmine järgmisele aastale
Aasta
2016
2017
2018
Edasikantud kasu
Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 5

2.

Edasikantud kasu, mida võetakse arvesse tabeli 6.2 rea 3 kahju
vähendamiseks

X

Maksustamisperioodil maksustatav kasu

X

Tabeli 6.2 lisa: rida 1 – rida 2 – rida 3 ≥ 0

5.

Edasikantud kulud

X

Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 8

6.

Edasikantud kulud, mida võetakse arvesse tabeli 6.2 rea 3 kasu
vähendamiseks

X

Arvesse võetakse mitte rohkem kui tabeli 6.2 rea 3 positiivne summa.
Real 6 näidatud summa kokku kantakse tabeli 6.2 reale 5.

7.

Järgmisele aastale edasikantavad kulud
Tabeli 6.2 lisa rida 5 – rida 6.
Kõige varasema aasta veeru summat edasi ei kanta.
Maksustamisperioodi veerus on tabeli 6.2 rea 10 summa (edasikantud kulud) ilma
miinusmärgita.

6.3

Soetamismaksumus ja
võõrandamisega seotud
kulud (A)

Aadress

Müügi-/
turuhind
(B)

Kasu
Arvutab Maksu- ja Tolliamet

Osaluse vähendamine, likvideerimisjaotised
Eelmistest aastatest edasikantud kahju märgib Maksu- ja Tolliamet tabelis 6.1.

Väljamakse tegija, investeerimisfondi või
fondivalitseja
registrikood või
Maksu- ja Tolliameti
nimi
antud registrikood
Eestis

6.5
I osa

X

Muu vara võõrandamine
Vara liik

6.4

X

Järgmisele aastale edasikantav kasu
Mitte rohkem kui tabeli 6.2 lisa rida 1 – rida 2.
Kõige varasema aasta veeru summat real 3 ei näidata, vaid kantakse reale 4.
Maksustamisperioodi veerus on tabeli 6.2 rea 9 summa (edasikantav kasu).

4.

Kokku

X

Arvesse võetakse mitte rohkem kui tabeli 6.2 rea 3 negatiivne summa. Real 2 näidatud
summa kokku kantakse tabeli 6.2 reale 4.

3.

2019

Soetamismaksumus/
sissemakse (A)

Väljamakse (B)

Kasu/kahju
Arvutab Maksu- ja
Tolliamet

Seotud isikuga
tehtud tehing
(märkida „X”)

Tulu finantsvaralt
Investeerimiskonto ning krediidiasutuse andmed
Krediidiasutuse
Konto number
või IBAN kood

nimi

SWIFT (BIC) kood

Investeerimiskonto
sulgemise
kuupäev

Kui deklareeritavaid
sisse- ega
väljamakseid kontolt
ei ole tehtud,
märkida „X“

II osa

Tulu finantsvaralt

Konto number
või IBAN kood

Kande
kuupäev

Konto
sissemaksete
jääk enne
tehingut
(A)

Sissemakse
summa
(B)

Väljamakse
summa
(C)

Maksustatav
summa

Edasikantav
summa

Arvutab Maksu- ja
Tolliamet

Arvutab Maksu- ja
Tolliamet

Kokku maksustatav summa:
6.6

Äriühingu ühinemisel füüsilise isiku varaga saadud tulu
Äriühingu

VÄLISRIIGIS SAADUD TULU

registrikood

Rahalises või
mitterahalises
vormis saadud
tulu (A)

nimi

Soetamismaksumus/
sissemakse
(B)

X

Maksustamisperioodil
äralangenud
kohustuste osa,
mille võrra
eelmistel aastatel
vähendati saadud
tulu (C)

Ühinemisel
ülevõetud
kohustused

Tulu
Arvutab Maksu- ja
Tolliamet

7.
7.1

Tulud, mida arvestatakse ainult maksuvaba tulu arvutamisel
Eesti äriühingult saadud dividendid või muud kasumieraldiste väljamaksed, mida ei maksustata füüsilise isiku tuluna
Väljamakse tegija
Väljamakse liik
Tulu summa
nimi
registrikood

7.2

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu
maksu sotsiaalmaksu osa võrra
Välisriigis saadud tulu

8.

Välisriigis saadud tulu deklareeritakse eurodes sendi täpsusega, välja arvatud tabelid 8.1, 8.8 ja 8.9, kus deklareeritakse tulu välisvaluutas või eurodes

8.1

Palk ja muu tasu
Välisvaluutas või eurodes kahe komakoha täpsusega

Riik

Väljamakse tegija
registri- või
isikukood
nimi
residendiriigis

8.2

Väärtpaberite võõrandamine

Tulu liik

Rahaühik

Kinnipeetud või tasutud
tulumaks ja maksu
kinnipidamise või tasumise
kuupäev

Tulu summa ja
väljamakse
kuupäev

Eelmistest aastatest edasikantud kahju märgib Maksu- ja Tolliamet tabelis 6.1

Seotud isikutega tehtud
tehing (märkida „X“)

Võõrandatud väärtpaberi
Riik

8.3
Riik

nimetus ja
ISIN kood

liik ja
võõrandamise
kuupäev

kogus

soetamismaksumus
(A)

võõrandamisega
seotud
kulud (B)

müügi-/
turuhind
(C)

kasu/
kahju
Arvutab Maksuja Tolliamet

kinnipeetud
või
tasutud
tulumaks

Tulumaksuseaduse
§ 39 lõikes 11 nimetatud
tehing (märkida „X“)

Muu vara võõrandamine
Vara liik

Soetamismaksumus ja
võõrandamisega
seotud kulud (A)

Kasu
Müügi-/turuhind (B)

Arvutab Maksuja Tolliamet

Kinnipeetud või
tasutud tulumaks

8.4
Riik

Osaluse vähendamine, likvideerimisjaotised
Eelmistest aastatest edasikantud kahju märgib Maksu- ja Tolliamet tabelis 6.1

Väljamakse tegija, investeerimisfondi
või fondivalitseja
registrikood

8.5

Soetamismaksumus/
sissemakse (A)

nimi

8.6

registrikood

Lepingu
number

nimi

Väljamakstud summa
maksustamiseelmistel
perioodil
aastatel (A)
(B)

Väljamakse tegija
registrikood
nimi

Seotud isikuga
tehtud tehing
(märkida „X“)

Tasutud
kindlustusmaksed
(C)

Tulu
Arvutab Maksu- ja
Tolliamet

Kinnipeetud või
tasutud
tulumaks

Eestis rakendatav
maksumäär

Kinnipeetud või
tasutud tulumaks

Väljamakse

Tulu isikuteühenduses või varakogumis
Isikuteühenduse, varakogumi,
usaldusfondi või fondivalitseja

Osalus, hääleõigus või
kaasomandi osa (%)

Riik
registrikood
asukohariigis

8.71

Kinnipeetud
või tasutud
tulumaks

Arvutab
Maksu- ja
Tolliamet

Vabatahtlik kogumispension
Riik

8.7

Kasu/kahju

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingud
Kindlustusandja

Riik

Väljamakse
(B)

Usaldusfondi
või
fondivalitseja
saadud tulu
liik

Maksumaksja osa
kasumist või tulult

Kinnipeetud või
tasutud tulumaks

Tulu liik

Tulu summa

Kinnipeetud või
tasutud tulumaks

nimi

Rendi- ja üüritulu
Riik

Väljamakse tegija nimi

Välisriigis saadud, Eestis maksuvaba tulu
Välisvaluutas või eurodes kahe komakoha täpsusega.

8.8

Isik, kes sai maksustatavat tulu välisriigis, võib topeltmaksustamise vältimiseks seaduses või välislepingus ette nähtud vabastusmeetodi asemel kasutada
krediidimeetodit.
Krediidimeetodi kasutamisel deklareeritakse tabelis 8.8 nimetatud tulu tabelites 8.1 –8.71

Väljamakse tegija

Riik

registri- või isikukood
residendiriigis

nimi või
ees- ja perekonnanimi

Tulu liik

Rahaühik

Tulu summa ja
väljamakse
kuupäev

Kinnipeetud või
tasutud tulumaks ja
tulumaksu
kinnipidamise või
tasumise kuupäev

Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi residendi väljaspool Eestit saadud maksustatav tulu
8.9

Välisvaluutas või eurodes kahe komakoha täpsusega.
Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi resident, kes soovib kasutada maksusoodustusi Eestis, näitab oma väljaspool Eestit saadud maksustatava tulu
(brutosumma koos tulumaksuga) mahaarvamiste piirmäära arvutamiseks Eestis (tulumaksuseaduse § 311 lõige 2)

Riik

Väljamakse tegija nimi

Tulu liik

Rahaühik

Tulu summa ja kuupäev

III. MAHAARVAMISED

9.
9.1

Maksustamisperioodi tulust tehtavad mahaarvamised
Töötuskindlustusmaksed ja kohustusliku kogumispensioni maksed
Väljamakse tegija

registri- või isikukood

9.2

Väljamakse
liik

nimi

Kinnipeetud
töötuskindlustusmaksed

Kinnipeetud või tasutud
kohustusliku kogumispensioni
maksed

Kindlustuslepingu
number ja
sõlmimise kuupäev

Tasutud kindlustusmaksed ning
pensionifondi osakute soetamiseks
tasutud summa

Vabatahtliku kogumispensioni maksed
Kindlustusandja või pensionifondi valitseja
registrikood

nimi

asukohariik

Välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse maksud ja maksed

9.3

Eurodes või välisvaluutas kahe komakoha täpsusega

Välisriik

9.4

Sotsiaalkindlustuse maksu- või makse nimetus

Rahaühik

Tasutud maksu- või makse summa ja kuupäev

Tehtud kingitused ja annetused
Tehtud kingituse ja annetuse saaja
nimi

registrikood

9.5

Tehtud kingituse ja annetuse summa

asukohariik

Tasutud eluasemelaenu või eluasemega seotud liisingu intress
Eluaseme omaniku
sugulusaste

isikukood

9.6

nimi

Sugulusaste
täidetakse juhul,
kui leping on
sõlmitud enne
2005. aasta
1. jaanuari

Krediidi- ja
finantseerimisasutus
e nimi ja
registrikood

Laenu- või
liisinguleping
kasutamine
lepingu
number

Eluaseme ostmine,
ehitamine,
ümberehitamine,
eluaseme
ehitamise eesmärgil
maatüki ostmine

lepinguga
soetatud
eluaseme aadress
või kinnistu
asukoht

Maksustamisperioodil
tasutud
eluasemelaenu või
liisingu intressi
summa

Tasutud koolituskulud
Koolitatava
ees- ja perekonnanimi

isikukood

9.7

Õppeasutuse
nimi, registreerimisnumber või registrikood

asukohariik

Täiendav maksuvaba tulu kahe või enama lapse ülalpidamise korral
Lapse (kuni lapse 17 aastaseks saamise aastani (kaasa arvatud)
Lapse maksustatav tulu

vanuse järjekorras alates vanemast lapsest)

isikukood

ees- ja perekonnanimi

X

10.

Tasutud summa

Lapse maksuvaba tulu
Täidab Maksu- ja Tolliamet

X

Kasutamata mahaarvamiste üleandmine abikaasale (märkida „X“)

Soovin minu maksustatavat tulu ületava maksuvaba tulu ja/või kasutamata mahaarvamised (eluasemelaenu intressid, koolituskulud, laste täiendav
maksuvaba tulu) üle kanda oma abikaasale.
Abikaasa andmed:
Eesti isikukood

Eesnimi

Perekonnanimi

10.1

10.2

Eesti isikukoodi puudumisel isiku identifitseerimiskood
residendiriigis

10.3

Eesti isikukoodi puudumisel Maksu- ja Tolliameti antud
registrikood

IV. ENAMMAKSE KASUTAMINE

11.

Enammakstud maksu tagastamine Eestis asuva panga kontole1
Konto number

Konto omaniku ees- ja perekonnanimi

11.1

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
1Enammakstud

13

11.2

Konto omaniku isikukood

Enammakstud maksu tagastamine väljaspool Eestit asuva panga kontole1
Väljaspool Eestit asuva panga täisnimi
Panga SWIFT kood ehk BIC
Kontoomaniku ees- ja perekonnanimi
Konto omaniku isikukood
Konto IBAN kood
Aadress. Kontoomaniku elukoha aadress märkida ainult Venemaa ja Ukraina pangakonto korral.
maksusumma tagastatakse tuludeklaratsioonil näidatud maksumaksja pangakontole või maksumaksja kirjaliku avalduse alusel kolmanda isiku pangakontole.

Palun tehke enammakse kasutamiseks valik (märkida „X“):
1. Soovin jätta enammakstud tulumaksust ………………………………………………………………….. eurot tulevaste maksukohustuste katteks
2. Soovin jätta kogu enammakstud tulumaksu summa tulevaste maksukohustuste katteks. Seda valikut tehes tulumaksu ei
tagastata ning ettemaks kantakse tulevaste maksukohustuste katteks

V. KINNITUSED

3. Soovin jätta enammakstud sotsiaalmaksu summa tulevaste maksukohustuste katteks (täidab füüsilisest isikust ettevõtja)

14.

Kinnitan, et kui renditulu ei ole tabelis 5.4 ja/või 8.71 deklareeritud, ei ole ma maksustamisperioodil renditulu saanud.
Kinnitan, et minule teadaolevalt on eespool esitatud andmed õiged. Olen teadlik, et ebaõige või ebatäpse teabe
esitamine on maksukorralduse seaduse alusel karistatav.
Maksumaksja allkiri

Kuupäev

14.1
Maksumaksja esindaja:
Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Kuupäev

e-post

14.2
Allkiri

Maksumaksja esindamise alus

Mobiiltelefon

