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Maksu- ja Tolliamet
Vormi TSD lisa 7

DIVIDENDID JA MUUD KASUMIERALDISED, VÄLJAMAKSED OMAKAPITALIST JA
NENDEGA SEOTUD ÕIGUSED, VARJATUD KASUMIERALDISED, VÄLISMAISTE
KONTROLLITAVATE ÄRIÜHINGUTE KASUM, TULUMAKS LAHKUMISEL NING
KREDIIDIASUTUSE AVANSILINE TULUMAKS KASUMILT
MAKSUKOHUSTUSLANE
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104
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108

Kuu
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Väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldiselt, väljamaksed omakapitalist, varjatud
kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning tulumaks lahkumisel
Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised (TuMS § 50 lg 1, § 501), välja arvatud
tonnaažikorra alusel maksustatud kasumist väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised
(TuMS § 521)
kood 7009 + kood 7010 = kood 7008
Madalama maksumääraga maksustatud dividendid ja muud kasumieraldised (TuMS § 501):
kood 7009 ≤ kood 7008
Tavamääraga maksustatud dividendid ja muud kasumieraldised (TuMS § 50 lg 1):
kood 7008 – kood 7009 ≥ 0
Omakapitalist väljamakstud sissemakseid ületav maksustatav summa:
kood 7060 – kood 7050 ≥ 0
Väljamakstud varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ja
tulumaks lahkumisel
Väljamakstud varjatud kasumieraldis (TuMS § 502)
Väljaviidud vara (tulumaks lahkumisel) (TuMS § 545)
Välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum (TuMS § 543)
Tulumaksu arvutuskäik
Tulumaks dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt, sh omakapitali väljamaksetelt:
(kood 7010 + kood 7080) x 20/80 + (kood 7009) x 14/86
Tulumaksu vähendamine välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu võrra:
kood 7217 – kood 7180 ≥ 0
Tulumaksu vähendamine krediidiasutuste avansilise makse kasutatud osaga:
kood 7218 – kood 7660 ≥ 0
Tasutav tulumaks:
kood 7219 + kood 7640 + (7012 + 7014 + 7016) x 20/80
Kood 7200 summa kantakse vormi TSD koodile 114

Kood

Summa

7008
7009
7010
7080

Kood

Summa

7012
7014
7016
Kood

Summa

7217
7218
7219
7200

Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed
Maksustamisperioodil omakapitali tehtud sissemaksed
Omakapitali sissemaksed kokku:
eelmise maksustamisperioodi kood 7070 + SUM7030 + SUM7510 + SUM7520 >0
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist:
kood 7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0
Omakapitalist tehtud väljamaksete summa
Maksustamisperioodi lõpuks omakapitalist välja maksmata sissemaksete summa:
kood 7050 – kood 7060 ≥ 0
Kantakse üle järgmise maksustamisperioodi koodile 7040

Kood
7030

Summa

7040
7050
7060
7070
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Ib. Välisriigis kinni peetud või tasutud tulumaks
Välisriigi väljamakse tegija
Riik

Registrikood

Nimi

Tulu
liik

7103

7101

7102

7110

Saamise
kuupäev

Brutosumma

Sealhulgas välisriigis kinnipeetud
või tasutud tulumaks

7120

7130

7140

Eestis arvesse võetav
välisriigis kinnipeetud
või tasutud tulumaksu
summa
7150

Ic. Tonnaažikorra (TuMS § 521) rakendamisel maksustatud kasumist väljamakstud dividendid ja muud
kasumieraldised
Jaotatud kasumi aasta

Summa

7020

7021

Kokku tonnaažikorra rakendamisel maksustatud kasumist
väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised

7022

Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu kasutamine

Kood

Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu summa:
eelmise maksustamisperioodi kood 7190 + SUM7150 + SUM7530 + SUM7540 > 0
Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu summa pärast õiguste üleandmist:
kood 7160 – SUM7430 – SUM7440 ≥ 0
Tulumaksu vähendamiseks kasutatav summa koodist 7170, kuid mitte rohkem kui kood 7217
Kui kood 7180 ≤ kood 7170, siis kood 7180 ≤ kood 7217
Maksustamisperioodi lõpuks välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu kasutamata summa: kood
7170 – kood 7180 ≥ 0
Kantakse üle järgmise maksustamisperioodi koodile 7160

Summa

7160
7170
7180
7190

II. Maksuvabad dividendid ja väljamaksed omakapitalist
Väljamakse tegija

Riik

Registrikood

Nimi

7203

7201

7202

Tulu
liik

7210

Saamise
kuupäev

Dividendi
saaja
osalus
väljamaksjas
(%)

Omakapitali
väljamakse
saaja osalus
väljamaksjas
(%)

7220

7230

7240

Tulu
summa

Sealhulgas
välisriigis
kinnipeetud
või tasutud
tulumaks

Välisriigis
tulumaksuga
maksustatud
kasumi osa

7250

7260

7270

Summa
maksuvabadeks
väljamakseteks:
koodid 7250 7260 + 7211 +
7215 + 7216 ≥ 0

7280

IIa. Tagastatud varjatud kasumieraldis, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ja väljaviidud vara

Riik

Registrikood

Nimi

Saadud Saamise Tagastatud
summa kuupäev varjatud
liik
kasumieraldis, mis
maksustati
koodil
7012

7203

7201

7202

7210

Väljamakse tegija või vara
tagastanud isiku

7220

7211

Välismaiselt
kontrollitavalt
äriühingult
saadud dividend
või selle äriühingu müügist
saadud kasum,
mis maksustati
koodil 7016

7215

Väljaviidud Summa
vara, mis
maksustati
koodil 7014

7216

7212

Kuu

Aasta

Summa
maksuvabadeks väljamakseteks:
koodid 7250
- 7260 +
7211 + 7215
+ 7216 ≥ 0

7213

7214

7280
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Maksuvabade tulude kasutamine

Kood

Maksuvabad tulud, v.a koodil 7210 tulu liik 723 1 ja 7232:
eelmise maksustamisperioodi kood 7330 + SUM7280 (v.a koodil 7210 tulu liik 7231 ja
7232)+ SUM7550 + SUM7560 > 0
Maksuvabad tulud pärast õiguste üleandmist: kood 7290 – SUM7450 – SUM7460 ≥ 0

7290
7300

Maksuvabalt väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised

7310

Maksuvabad omakapitali väljamaksed

7320

Maksustamisperioodi lõpuks kasutamata maksuvabad tulud
Kantakse üle järgmise maksustamisperioodi koodile 7290:
kood 7300 – kood 7310 – kood 7320 ≥ 0

7330

Teiselt äriühingult saadud madalama maksumääraga maksustatud dividendid ja muud
kasumieraldised (tulu liik 7231):
eelmise maksustamisperioodi TSD lisa 7 kood 7331 + SUM 7280, millele vastab koodil
7210 tulu liik 7231 + SUM7580 ≥ 0
Pärast õiguste üleandmist teiselt äriühingult saadud madalama maksumääraga maksustatud
dividendid ja muud kasumieraldised (tulu liik 723 1):
kood 7301 – kood 7480 ≥ 0
Koodi 7302 summa arvelt väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised:
kood 7311 – kood 7302 ≥ 0
Maksustamisperioodi lõpuks kasutamata teiselt äriühingult saadud madalama maksumääraga
maksustatud dividendid ja muud kasumieraldised:
kood 7302 – kood 7311 ≥ 0
Kantakse üle järgmise maksustamisperioodi koodile 7301
Tonnaažikorra kasutavalt äriühingult TuMS § 521 alusel saadud dividendid ja muud
kasumieraldised (tulu liik 7232)
eelmise maksustamisperioodi TSD lisa 7 kood 7332 + SUM 7280, millele vastab koodil
7210 tulu liik 7232 + SUM7581 ≥ 0
Pärast õiguste üleandmist tonnaažikorda kasutavalt äriühingult TuMS § 521 alusel saadud
dividendid ja muud kasumieraldised (tulu liik 7232):
kood 7303 – kood 7481 ≥ 0
Koodi 7304 summa arvelt väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised:
kood 7312 – kood 7304 ≥ 0
Maksustamisperioodi lõpuks tonnaažikorda kasutavalt äriühingult saadud TuMS § 521
alusel maksustatud dividendid ja muud kasumieraldised:
kood 7304 – kood 7312 ≥ 0
Kantakse üle järgmise maksustamisperioodi koodile 7303

Summa

7301

7302
7311
7331

7303

7304
7312
7332

III. Ühinemisel või jagunemisel üle antud õigused
Õiguste ja kohustuste saaja
Riik

Registrikood

Nimi

7403

7401

7402

Äriühingule üleantud
omakapitalist tehtud
väljamakseid ületav
sissemaksete summa
mitte rohkem kui koodi
7040 summa
7410

Püsivale tegevuskohale
üleantud omakapitalist
tehtud väljamakseid
ületav sissemaksete
summa mitte rohkem
kui koodi 7040 summa
7420

Äriühingule üleantud
Eestis arvesse võetav
välisriigis tasutud või
kinnipeetud tulumaks
mitte rohkem kui koodi
7160 summa
7430
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Püsivale tegevuskohale üleantud Eestis
arvesse võetav
välisriigis tasutud
või kinnipeetud
tulumaks mitte
rohkem kui koodi
7160 summa

Äriühingule
üleantud
väljamaksmata maksuvabad tulud,
v.a tulu liik
7231 ja 7232
mitte rohkem
kui koodi 7290
summa

7440

7450

Püsivale
tegevuskohale
üleantud välja
maksmata
maksuvabad
tulud mitte
rohkem kui
koodi 7290+
koodi 7301
summa

Äriühingule
üleantud teiselt
äriühingult saadud
madalama
maksumääraga
maksustatud dividendid ja muud
kasumieraldised
(tulu liik 7231)
mitte rohkem kui
koodi 7301 summa

Äriühingule
üleantud teiselt
äriühingult saadud
§ 521 tonnaažikorra
rakendamisel maksustatud kasumist
väljamakstud dividendid ja muud
kasumieraldised
(tulu liik 7232)mitte
rohkem kui koodi
7303 summa

Krediidiasutusele
üleantud eelmiste
kalendriaastate kasutamata avansiline
makse mitte rohkem
kui eelmiste aastate
SUM7640 SUM7660 SUM7490 - eelmiste
aastate SUM7491+
SUM7590 +eelmiste
aastate SUM7591

Krediidiasutusele
üleantud kalendriaasta
tasutud avansiline
makse mitte rohkem
kui kalendriaasta
SUM7640–kalendriaasta eelmiste
kalendrikuude
SUM7491 + kalendriaasta SUM7591

7480

7481

7490

7491

7460

IIIa. Jaotatud kasum, mis mõjutab õiguste ja kohustuste andja jaotatud kasumi arvestust madalama
maksumäära kohaldamiseks
Õiguste ja kohustuste saaja

Jaotatud kasumi
aasta

Riik

Registrikood

Nimi

7403

7401

7402

Koodil 7470 näidatud aastal
jaotatud kasum
mitte rohkem kui koodi 7470
kalendriaasta SUM7009 +
SUM7010 + SUM7080 –
SUM7471 + SUM7571

7470

Sealhulgas koodist 7471
madala maksumääraga
jaotatud kasum
mitte rohkem kui koodi 7470
kalendriaasta SUM7009 –
SUM7472 + SUM7572

7471

7472

IV. Ühinemisel või jagunemisel saadud õigused
Õiguste ja kohustuste andja
Riik

Registrikood

Nimi

Äriühingult saadud
omakapitali sissemakse
summa mitte rohkem kui
andja koodi 7410 summa

7503

7501

7502

7510

Püsivalt tegevuskohalt saadud
Eestis arvesse
võetav välisriigis
tasutud või kinnipeetud tulumaks
mitte rohkem kui
andja koodi 3430
summa

7540

Äriühingult
saadud välja
maksmata
maksuvabad
tulud mitte
rohkem kui andja
koodi 7450
summa

7550

Püsivalt
tegevuskohalt
saadud väljamaksmata
maksuvabad
tulud mitte
rohkem kui
andja koodi
3450 summa

7560

Püsivalt tegevuskohalt saadud tema
jaoks Eestisse toodud
ja üleantud vara
summa mitte rohkem
kui andja kood 3410
7520

Äriühingult saadud
Eestis arvesse võetav
välisriigis tasutud või
kinnipeetud tulumaks
mitte rohkem kui andja
koodi 7430 summa
7530

Äriühingult saadud
dividendid ja muud
kasumieraldised,
mis on teise äriühingu poolt maksustatud madalama
maksumääraga
(tulu liik 7231)
mitte rohkem kui
andja kood 7480

Äriühingult saadud
dividendid ja muud
kasumieraldised,
mis loetakse tonnaažikorda rakendaval äriühingul
maksustatuks TuMS
§ 521 alusel (tulu
liik 7232) mitte
rohkem kui andja
kood 7481

Krediidiasutuselt
saadud eelmiste
kalendriaastate
kasutamata avansiline makse mitte
rohkem kui andja
kood 7490 või 3490

Krediidiasutuselt
saadud kalendriaasta tasutud
avansiline makse
mitte rohkem kui
andja kood 7491
või 3491

7580

7581

7590

7591
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IVa. Jaotatud kasum, mis mõjutab õiguste ja kohustuste saaja jaotatud kasumi arvestust madalama
maksumäära kohaldamiseks
Õiguste ja kohustuste andja
Riik

Registrikood

Nimi

Jaotatud
kasumi
aasta

7503

7501

7502

7570

Koodil 7470 näidatud aastal
jaotatud kasum mitte rohkem
kui andja koodi 7470 või
3471 näidatud aastal koodi
7471 või 3472 summa

Sealhulgas koodist 7471 madala
maksumääraga jaotatud kasum mitte
rohkem kui andja koodi 7470 või 3471
näidatud aastal koodi 7472 või 3473
summa

7571

7572

V. Krediidiasutuse avansiline makse
Eelmise kvartali kasum
Eelmise kvartali maksuvaba kasum (TuMS § 50 lõikes 1 1)
Eelmiste 19 kvartali kahjum, mida koodil 7600 näidatud kasumi vähendamiseks ei ole kasutatud
Kasumi summa, millelt on avansiline maksekohustus: kood 7600 – kood 7610 – kood 7620 ≥ 0
Avansiline makse: (kood 7630 x 14%). Koodi 7640 summa liidetakse koodile 7200
Avansilise makse kasutamine
Tulumaksu vähendamiseks maksustamisperioodil kasutatud avansilise makse summa
mitte rohkem kui kood 7218 summa

Kood
7600
7610
7620
7630
7640

Summa

Kood

Summa

7660

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