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KINGITUSTE, ANNETUSTE JA MUUDE TULUDE KASUTAMISE DEKLARATSIOON
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e-post

I. Täidab TuMS § 11 lõikes 1 nimetatud tulumaksusoodustusega nimekirja kantud isik
kalendriaastal saadud tulude ja tehtud kulude kohta (TuMS § 571 lõige 3)
Tulud
Kingitused ja annetused
Toetused ja eraldised, sealhulgas riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest
Liikme- ja sisseastumismaksud
Majandustegevusest saadud tulud
Muud tulud
Tulud kokku: koodid 19000 kuni 19040
Kulud
Makstud stipendiumid (v.a sportlasestipendium)
sealhulgas maksuvabad (SUM 19220)
Jagatud kingitused, annetused ja toetused (v.a sportlasetoetus)
sealhulgas maksuvabad
sealhulgas koodilt 19110 füüsilistele isikutele
füüsilisest isikust saajate arv
Avalikes huvides heategevuslike projektide ja ürituste kulud
Muu põhikirjalise tegevuse kulud
Majandustegevuse kulud
Tööjõukulud
Muud kulud
Kulud kokku: koodid 19100 kuni 19160

Kood

Summa

19000
19010
19020
19030
19040
19050
19100
19101
19110
19111
19112
19113
19120
19130
19140
19150
19160
19170

II. Makstud maksuvabad stipendiumid v.a sportlasestipendium (TuMS § 19 lõige 6)
Stipendiumi saaja isikukood
19200

Stipendiumi saaja ees- ja perekonnanimi
19210

Summa
19220

Lisa saaja

III. Oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, viimase kaheteistkümne kuu jooksul
ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ning nimetatud
isikute abikaasale, elukaaslasele või otse- või külgjoones sugulasele jagatud oma vara või tehtud
väljamaksed ning antud rahaliselt hinnatavad soodustused (välja arvatud TuMS § 11 lõikes 3 sätestatud
juhul)

+
Summa

19300

IV. Olulisemad avalikes huvides heategevuslikud tegevused. Usuline ühendus näitab tasuta läbiviidud ja kõigile avatud
olulisemad tegevused

Lisa tegevus

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

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Märkus: Vormi TSD lisa 7 täitmise juhendi leiate Maksu- ja Tolliameti veebilehelt
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