Kehtiv alates 01.07.2020 tehtud väljamaksetele
Applicable to payments made from 01.07.2020

Vormi TSD lisa 2
Annex 2 of form TSD
Unofficial translation

Maksu- ja Tolliamet
Estonian Tax and Customs Board
MITTERESIDENDIST FÜÜSILISTELE VÕI JURIIDILISTELE ISIKUTELE TEHTUD VÄLJAMAKSED, KINNIPEETUD TULUMAKS JA
TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSE NING ARVUTATUD SOTSIAALMAKS JA TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSE. AKTSIASELTSIFONDIDELE VÕI
LEPINGULISTELE INVESTEERIMISFONDIDELE TEHTUD VÄLJAMAKSED NING KINNIPEETUD TULUMAKS
PAYMENTS MADE TO NON-RESIDENT NATURAL AND LEGAL PERSONS, WITHHELD INCOME TAX AND UNEMPLOYMENT INSURANCE
PREMIUMS AND CALCULATED SOCIAL TAX AND UNEMPLOYMENT INSURANCE PREMIUMS. PAYMENTS MADE TO PUBLIC LIMITED
FUNDS OR CONTRACTUAL INVESTMENT FUNDS AND WITHHELD INCOME TAX
MAKSUKOHUSTUSLASE / TAXABLE PERSON
Nimi või ees- ja perekonnanimi / Name or first name and surname

103

Registri- või isikukood / Registry code or ID code

104

Aasta / Year

Kuu / Month

108

109

I. Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine / I. Declaration of payments to non-residents and tax liabilities
Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine / Declaration of payments and tax liability
Väljamakse saaja / Recipient of payment

Väljamakse / Payment

Isiku- või registrikood Eestis /
ID code or registry code in Estonia

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

Residendiriik / Country of
residence

Liik/Type

Summa/Amount

Millisest riigist on väljastatud
A1/E101 / State of issuer of
certificate A1/E101

2000

2010

2020

2030

2040

2060

1

Sotsiaalmaksuga
maksustatav
väljamakse
Payments
subject to
social tax

2070

2200

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt
SotsiaalSotsiaalTöötusKinnipeetud
Tööandja
Tulumaksuga Kinnipeetud Kinnipeetud
maha arvatud / Deduction from payments
maksuga
maks
kindlustustöötuskindtöötuskindlustus maksustatav
tulumaksu
tulumaks
subject to social tax
maksustatava
maksega
lustusmakse
makse
väljamakse
määr
summa
Social tax maksustatav
Withheld
Osalise või puu- duva
Tasu osa, millelt on
suurendus
seoses
väljamakse
Unemployment
Employer´s
Payments
from
Withheld
income
tax
töövõimega isiku tasu osa, sotsiaalmaks deklamiinimuminsurance
premium
unemployment
which
income
income
tax
rate
millelt maksab
reeritud eelmistel
Payment
withheld
insurance
tax is withheld
sotsiaalmaksu töötukassa kuudel sotsiaalmaksu kohustusega
subject to
premium
kuumääralt
Increase in
unemployPart of payment on which
ment insurance
the Estonian
Part of payment on amount taxable
premium
Unemployment Insurance which social tax has by social tax in
connection
with
Fund shall pay social tax
been declared in
minimum
if a person has been
minimum monthly
obligation
established to have partial
rate in previous
or no work ability
months
2080

2090

2100

Maksukohustused kokku /Total amount of taxes

2110

2210

2120

X

2130

2140

2150

2220

2230

2240

2160

X

2170

2250

2

Ib. Tagastatud ja tasaarvestatud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine / Ib. Declaration of refunded and set-off payments and tax liabilities
Tagastatud või tasaarvestatud
väljamakse
Payment refunded or set-off

Väljamakse tagastaja / Payer of refunded or set-off payment

Tagastatud või tasaarvestatud
väljamakse tegemise aeg
Date of refunded or set-off payment

Tagastamise või
tasaarvestamise põhjus

Isiku- või registrikood Eestis
ID сode or registry code in Estonia

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

Liik/ Type

Summa
Amount

Kuu
Month

Aasta
Year

Reason of refund or
set-off

2300

2310

2320

2330

2340

2350

2360

Tagastatud või Tagastatud või tasaarvestatud
Tagastatud või
tasaarvestatud
väljamakse korrigeerimised
tasaarvestatud
sotsiaalmaksuga
väljamakse kuul
sotsiaalmaksuga
maksustatud
maksustatava summa
väljamakse
Correction of refunded or setvähendus seoses
off payments
sotsiaalmaksu
Refunded or set- Mahaarvamiinimumkohustuse
Suurendus
off payments
säilimisega
mised
Increases
subject to social
tax
Decrease of refunded
Deductions
or set-off payment
subject to social tax
related to minimum
amount of social tax
2370

2500

2380

2390

2400

Tagastatud või tasaarvestatud väljamaksetelt
arvutatud maksukohustused kokku
Total amount of taxes calculated on refunded or setoff payments

Sotsiaalmaks Tagastatud või
tagastatud või tasaarvestatud
tasaarvestatud töötuskindlustusväljamakselt
maksega
maksustatud
Social tax on
väljamakse
refunded or
set-off
Refunded or setpayments
off payment
subject to
unemployment
insurance
premium

2410

2420

2510
X

Kinnipeetud
Tööandja töötus- Tagastatud Kinnipeetud
Kinnipeetud
töötuskindlustuskindlustusvõi tasa- tulumaksu määr
tulumaks
makse tagastatud makse tagastatud arvestatud
tagastatud või
või tasaarvestatud
väljamakselt tulumaksuga
Withheld
tasaarvestatud
väljamakselt
maksustatud income tax rate väljamakselt
Employer´s
väljamakse
Unemployment
unemployment
Income tax
insurance
insurance
Refunded or
withheld on
premium withheld premium from
set-off
refunded or
on refunded or
refunded
payments
set-off payments
set-off payments
payment
subject to
income tax

2430

2440

2450

2520

2530

2540

2460

2470

2550
X
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II Lepinguline investeerimisfond ja aktsiaseltsifond/ I I . Contractual investment fund and public limited fund
Väljamakse saanud lepingulise investeerimisfondi või aktsiaseltsifondi/ Contractual investment fund or public limited fund receiving the payment
Registrikood Eestis

Nimetus

Residendiriigi kood*

Registry code in Estonia

N ame

Code of country of
residence*

2700

2710

Fondivalitseja registrikood
Eestis

Fondivalitseja nimi

Fondivalitseja residendiriigi kood

Name of fund manager

Code of country of residence of
fund manager

2740

2750

Estonian registry code of
fund manager

2720

2730

* lepingulise investeerimisfondi korral täidetakse juhul, kui investeerimisfondi loetakse residendiks välisriigi seaduse alusel
* upon contractual investment fund, to be filled in if investment fund is regarded to be a resident according to legislation of foreign country
Väljamakse / Payment

Saaja osalus intressi maksnud fondis (%)

Kinnipeetud tulumaks

Liik / Type

Summa / Amount

Share of recipient in fund making the payment (%)

Withheld income tax

2760

2770

2780

2790

Kokku kinnipeetud tulumaks / Total amount of withheld income tax

2800

4

III. Laevapere liikme erikord / III. Crew members special arrangement.
Laevapere liikmele tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine / Declaration of taxes and payments made to crew members
Väljamakse saaja / Recipient of payment

Laev / Ship

Väljamakse / Payment

Isikukood / ID code

Ees- ja perekonnanimi
First name and surname

IMO number
IMO number

Nimi
Name

Lipuriik
Flag state

Liik
Type

Summa
Amount

2000

2010

2011

2012

2013

2030

2040

Millisest
riigist on
väljastatud
A1/ E101

Laevapere liikme
kodakondsus või riik, kus isik
seaduslikult elab või
sotsiaalkindlustuslepingu riik

Sotsiaalmaksuga
maksustatav
laevapere liikme
tasu

State of issuer
of certificate
A1/E101

Crew member´s citizenship or
country of residence, where the
person legally resides or state
with social security agreement

Crew member's
remuneration
taxable with
social tax

2060

2061

2071

2111

2201

2211

Maksukohustused kokku
Total amount of taxes

Sotsiaalmaks
(20%)
(kood 2071
x 20%)

Töötuskindlustusmaksega maksustatav laevapere
liikme tasu

Social tax Crew member's remuneration taxable
(20%)
with
unemployment
(Code
2071x20%) insurance premium
2121

X

Kinnipeetud
töötuskindlustusmakse 1,6%
(kood 2121 x 1,6%)

Tööandja töötuskindlustusmakse
0,8%
(kood 2121 x 0,8%)

Tulumaksuga
maksustatav
tasu
(kood 2040)

Kinnipeetud
tulumaks (0%)
(kood 2151 x
0%)

Unemployment
insurance premium
withheld (1,6%)
(Code 2121 x 1,6%)

Employer’s unemployment insurance
premium (0,8%)
(Code 2121 x 0,8%)

Remuneration
taxable with
income tax
(Code 2040)

Income tax
withheld (0%)
(Code 2151 x
0%)

2131

2141

2151

2171

2221

2231

2241

2251

Vormi TSD lisa 2 III osa täitmisega kinnitan, et olen täitnud riigiabi tingimused vastavalt TuMS § 13 lõikes 5 ja 6 ning § 521 lõike 3 punktides 4 ja 5 sätestatule./
I am aware that the submission of false or inaccurate information is punishable under the Taxation Act.
Olen teadlik, et ebaõige või ebatäpse teabe esitamine on maksukorralduse seaduse alusel karistatav. / I am aware that the submission of incorrect or inaccurate
information is punishable in accordance with the Taxation Act.
MAKSUKOHUSTUSLASE / ALLKIRJAÕIGUSLIKU ISIKU
TAXABLE PERSON / AUTHORISED PERSON REPRESENTING THE TAXABLE PERSON
Ees- ja perekonnanimi / First name and surname
Allkiri / Signature

Kuupäev / Date

5

