RESIDENDIST
FÜÜSILISE ISIKU 2015. A TULUDEKLARATSIOON
(eurodes sendi täpsusega)

			

Vorm A

“ ............ ” ............................................... 2015. a kuni “ ............ ” ............................................... 2015. a
(Periood märgitakse juhul, kui isik ei olnud Eesti maksuresident kogu 2015. a kestel)
1. MAKSUMAKSJA ISIKUANDMED
Eesnimi
1.1

Perekonnanimi

1.2

PALUME TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA
Eesti isikukood või selle puudumisel sünniaeg

Kas olete Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi resident, kes soovib kasutada mahaarvamisi Eestis ning kes on saanud Eestis tulu tulumaksuseaduse
1.3 § 311 lõigetes 2 või 3 sätestatud tingimustel? Kui JAH, siis palun täitke punktid 1.4–1.6:
JAH
Eesti isikukoodi puudumisel isiku identifitseerimiskood residendiriigis
Eesti isikukoodi puudumisel Maksu- ja Tolliameti antud registrikood (täidab Maksu- ja Tolliamet)
1.4
1.5
1.6 Kas olete saanud maksustamisperioodil tulu väljaspool Eestit?

JAH*

EI

JAH

EI

I ÜLDANDMED

* Andmed väljaspool Eestit saadud tulu kohta näidatakse vormi A tabelis 8.9.
2. AADRESS
Elukoha aadress (koht, kus isik, sealhulgas punktis 1.3 nimetatud isik, deklaratsiooni esitamise ajal alaliselt või peamiselt elab)
Riik, sihtnumber
Maakond
Vald, asula või linn
2.1
Küla, talu või tänav, maja nr, korteri nr
Telefon
Elektronposti aadress

2.2

Postiaadress (märgitakse juhul, kui postiaadress erineb elukoha aadressist)
Riik, sihtnumber
Maakond

Vald, asula või linn

Küla, talu või tänav, maja nr, korteri nr
3. ABIKAASA (ABIKAASA ANDMED MÄRGITAKSE ÜHISE TULUDEKLARATSIOONI PUHUL)
3.1 Kas abikaasad esitavad ühise tuludeklaratsiooni?
3.2

Eesnimi

Perekonnanimi

3.3

3.4 Eesti isikukoodi puudumisel abikaasa identifitseerimiskood residendiriigis

3.5

Eesti isikukood või selle puudumisel sünniaeg

Eesti isikukoodi puudumisel Maksu- ja Tolliameti antud registrikood (täidab Maksu- ja Tolliamet)

4. ENAMMAKSTUD MAKSU TAGASTAMINE*
Tagastamine Eestis asuva panga kontole
4.1 Konto number
4.2

4.3
4.5
4.7

Konto omaniku ees- ja perekonnanimi

Konto omaniku isikukood

Tagastamine väljaspool Eestit asuva panga kontole
Väljaspool Eestit asuva panga täisnimi
Panga SWIFT ehk BIC kood
Konto omaniku isikukood

4.4

Panga aadress (asukohariik, sihtnumber, linn, tänav, maja nr)

4.6

Konto omaniku ees- ja perekonnanimi

4.8

Konto IBAN kood

* Abikaasade ühise tuludeklaratsiooni puhul näidatakse mõlema maksumaksja tuludeklaratsiooni vormil A sama pangakonto.

Eestis saadud tulu
5. TULU, MILLELT ON TULUMAKS KINNI PEETUD
Palk ja muu tasu, töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel saadud töö- või teenustasu, juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu, tööandja poolt
töötaja eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksed või vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summad.
5.1 Ajutise töövõimetuse hüvitis, maksustatav stipendium, toetus, preemia või hasartmänguvõit, vanemahüvitis, haigushüvitis, töötuskindlustuse hüvitis, üüri- või
renditasu, tasu asja piiratud asjaõigusega koormamise eest, litsentsitasu, intress, pension, väljamakse vabatahtlikust pensionifondist, väljamakse täiendava
kogumispensioni kindlustuslepingu alusel, tööõnnetus- või kutsehaigushüvitis, muu tulu.
Maksumäär 20%
Väljamakse tegija

II MAKSUSTATAV TULU

1. registri- või isikukood

3. Tulu liik

5.2 Väljamakse täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel või vabatahtlikust pensionifondist.
Väljamakse tegija
1. registrikood
2. nimi

5.3 Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel saadud tulu.
Kindlustusandja
1. registrikood
2. nimi

4. Tulu summa

5. Kinnipeetud
tulumaks

3. Tulu summa

4. Kinnipeetud
tulumaks

2. nimi või ees- ja perekonnanimi

Maksumäär 10%

Lepingu andmed
Väljamakstud summa
7. Lepinguj ärgselt
3. number 4. sõlmimise 5. eelmistel 6. käesoleval
tasutud
kuupäev maksustamis- maksustamis- kindlustusperioodidel
perioodil
maksed

Maksumäär 20%
8. Maksustamisperioodil
kinnipeetud
tulumaks

6.

KASU VARA VÕÕRANDAMISEST

või kahju väärtpaberite, sealhulgas lepingulise
6.1 Kasu
investeerimisfondi osakute võõrandamisest

Eelmistest maksustamisperioodidest edasikantud väärtpaberite
€
võõrandamisest saadud kahju (märgib Maksu- ja Tolliamet)
5. Võõrandatud
6. Võõranda7. Müügi-/
8. Seotud
9. Tulumaksuväärtpaberite
misega
turuhind
isikuga
seaduse § 39
seotud
(kogus x hind) tehtud tehing lõikes 11 nime4. võõrandamise soetamismaksumus (kogus x
kulud
(märkida „X”)
tatud tehing
kuupäev
maksumus)
(märkida „X”)

Võõrandatud väärtpaberi

II MAKSUSTATAV TULU

1. emitendi nimi

2. liik ja
ISIN kood

3. kogus

6.2 Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamine*
1. Tulu

2. Maksustamisperioodil tehtud
võõrandamisega,
sealhulgas
majandamisega
seotud kulud

3. Maksustamisperioodil kustutatav
eelmistest maksustamisperioodidest
edasikantud kasu
(tabeli 6.2 lisa veerg 4
kokku). Ei täideta, kui
veerud (1 – 2) > 0

4. Maksustamisperioodil
kustutatavad eelmistest maksustamisperioodidest edasikantud kulud
(tabeli 6.2 lisa
veerg 7 kokku).
Ei täideta, kui veerud
(1 – 2) < 0

5. Tulem:
veerud
(1 – 2 + 3) või
(1 – 2 – 4)

6. Soetamismaksumus ≤
veeru 5 positiivsest tulemist

7. Edasikantav kasu:
veerud (5 – 6) > 0
kantakse tabeli 6.2 lisa
veergu 5 viimasesse
ritta või kanda osaliselt
või täielikult veergu 8.
Edasikantavad kulud:
veeru 5 negatiivne tulem
kantakse tabeli 6.2 lisa
veergu 8 viimasesse ritta
miinusmärgita

8. Maksustamisperioodi
maksustatav kasu:
veerud (5 – 6 – 7 +
tabeli 6.2 lisa veerg 9
kokku summa)

* Kinnistu number raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisel oma kinnistult ……………...........................................................................................................………………….

Tabeli 6.2 lisa Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise kulude või kasu edasikandmine kolmele
järgnevale maksustamisperioodile TÄIDETAKSE ERALDI LEHEL
6.3 Muu vara võõrandamine
1. Vara liik

2. Soetamismaksumus

3. Võõrandamisega
seotud kulud

4. Müügi-/turuhind

5. Kinnistu number

Aktsiaseltsi aktsiakapitali, osaühingu või ühistu osakapitali, täis- või usaldusühingu sissemakse vähendamisel, aktsiate, osade või osamakse tagasiostmisel või
isiku likvideerimisel saadud väljamakse.
6.4 juriidilise
Eesti lepingulise investeerimisfondi osakute tagastamisel või fondi likvideerimisel saadud väljamakse.
Eelmistest maksustamisperioodidest edasikantud kahju märgib Maksu- ja Tolliamet tabelis 6.1
Väljamakse tegija
3. Soetamis4. Väljamakse
5. Seotud isikuga
maksumus/
tehtud tehing
1. registrikood, lepingulise
2. nimi
sissemakse
(märkida „X”)
investeerimisfondi Maksu- ja Tolliameti
antud registrikood Eestis

6.5 I osa. Tulu finantsvaralt
2. Kande kuupäev

II MAKSUSTATAV TULU

1. Konto number või
IBAN kood

3. Konto
sissemaksete jääk
enne tehingut

4. Sissemakse
summa

5. Väljamakse
summa

Veerg 5 – veerg 4 – veerg 3:
6. maksustatav
summa
(positiivne tulem)

7. edasikantav summa
(negatiivne tulem plussmärgiga
või null kantakse järgmise rea
veergu 3). Viimase rea summa
kantakse järgmise aasta
esimese rea veergu 3

Kokku veerg 6:
II osa. Investeerimiskonto ning krediidiasutuse andmed
1. Konto number või IBAN kood
2. Kui kontot ei kasutata ainult
investeerimiskontona, märkida „X”

6.6 Äriühingu ühinemisel füüsilise isiku varaga saadud tulu
Äriühingu
1. registrikood
6.6 (järg)
4. Rahalises või mitterahalises vormis
saadud tulu (saadud varade ja ülevõetud
kohustuste vahe, millest on maha arvatud
maksustatud kasumi osa)

3. nimi

5. Investeerimiskonto
sulgemise kuupäev

3. Äriühingu omandamise viis
(ise omandatud, ostetud, kinke või pärimise teel või muu)

2. nimi

5. Soetamismaksumus/
sissemakse

Krediidiasutuse
4. SWIFT (BIC) kood

×

6. Ühinemisel ülevõetud
kohustused

7. Maksustamisperioodil äralangenud
kohustuste osa, mille võrra eelmistel
maksustamisperioodidel
vähendati saadud tulu

8. Maksustatav summa:
veerud 4 – 5 > 0
või veerg 7

7. MUU TULU, MILLELT EI OLE TULUMAKSU KINNI PEETUD
7.1 Muu maksustatav tulu, sealhulgas palk, litsentsitasu või intress, täiendava kogumispensioni tagamise eesmärgil moodustatud eraldise negatiivne muutus
4. Tulu liik

Väljamakse tegija või kindlustusandja

II MAKSUSTATAV TULU

1. registri- või isikukood

2. nimi või ees- ja perekonnanimi

5. Tulu summa

3. aadress

7.2 Osaniku või liikme tulu juriidilise isiku staatust mitteomavas Eesti isikuteühenduses või varakogumis
Isikuteühendus või varakogum
3. Osalus, hääleõigus või kaas1. Maksu- ja Tolliameti antud registrikood
2. nimetus
omandi osa (%)

Maksumaksja osa
4. kasumist
5. kinnipeetud või
tasutud tulumaksust

7.3 Üüri- või renditasu ning tasu asja piiratud asjaõigusega koormamise eest
3. Kinnistu(te)
number

Väljamakse tegija
1. registri- või isikukood

2. nimi või ees- ja perekonnanimi

4. Tulu liik

5. Tulu summa

8. Välismaal saadud tulu ja 9.7 Välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse maksud ja maksed TÄIDETAKSE ERALDI LEHEL
9. MAKSUSTAMISPERIOODI TULUST TEHTAVAD MAHAARVAMISED
9.1 Täiendav maksuvaba tulu kahe või enama lapse ülalpidamise korral
2. Kuni 17 aasta vanuse lapse (kaasa arvatud) ees- ja
perekonnanimi (vanuse järjekorras alates vanemast lapsest)

1. Lapse isikukood

3. Lapse maksustatav tulu

×

9.2 Tasutud eluasemelaenu või eluasemega seotud liisingu intress
Jrk

2. Andmed

3. Laen A

4. Laen B

5. Laen C

1. Eluaseme omaniku nimi

III MAHAARVAMISED

2. Eluaseme omaniku isikukood
omaniku sugulusaste (abikaasa, vanem, laps), kui leping on sõlmitud
3. Eluaseme
enne 2005. aasta 1. jaanuari
4. Krediidi- või finantseerimisasutuse nimi
või finantseerimisasutuse registrikood, välisriigi asutuse puhul SWIFT ehk
5. KrediidiBIC kood
asuva krediidi- või finantseerimisasutuse aadress (asukohariik,
6. Välisriigis
sihtnumber, linn, tänav, maja nr)
7. Laenu- või liisingulepingu number
või liisingu kasutamine: eluaseme ostmine, ehitamine, rekonstrueerimine,
8. Laenu
eluaseme ehitamise eesmärgil maatüki ostmine
9. Laenuga või liisinguga soetatud eluaseme aadress või eluaseme ehitamise
eesmärgil soetatud kinnistu asukoht
10. Laenuga või liisinguga soetatud eluaseme kinnistu number või katastritunnus
sihtotstarbe (eluaseme ostmine, ehitamine, rekonstrueeri11. Tulumaksusoodustusega
mine, eluaseme ehitamise eesmärgil maatüki ostmine) osakaal laenusummast (%)

%

%

%

12. Maksustamisperioodil tasutud eluasemelaenu või liisingu intressi summa

€

€

€

13. Sihtotstarbeliselt kasutatud laenule vastav intressi summa: rida 12 x (rida 11 : 100)

€

€

€

üksi kasvatava, lapsehoolduspuhkust kasutanud vanema tasutud
14. Last
(sealhulgas eelmisest maksustamisperioodist edasikantud) intressi summa

€

€

€

9.3 Tasutud koolituskulu
Koolitatava

III MAHAARVAMISED

1. isikukood

Õppeasutuse
2. ees- ja perekonnanimi

3. asukohariik

9.4 Tehtud kingitused ja annetused
Tehtud kingituse ja annetuse saaja
2. nimi
1. registrikood

4. nimi

5. registreerimisnumber või
registrikood

6. Tasutud
summa

4. Tehtud kingituse ja annetuse summa
3. asukohariik

kogumispensioni kindlustuslepingu alusel tasutud kindlustusmaksed (välja arvatud pärast 2002. aasta 1. maid sõlmitud täiendava kogumispensioni
9.5 Täiendava
kindlustuslepingu alusel elukindlustuskaitse eest tasutud maksed) ning vabatahtliku pensionifondi osakute soetamisel tasutud summa
Kindlustusandja või pensionifondi valitseja
Kindlustuslepingu
6. Tasutud
7. Tööandja tehtud
kindlustusmaksed
III samba sissemakse
1. registrikood
2. nimi
3. asukohariik
4. number
5. sõlmimise
ning pensionifondi
maksuvaba osa
kuupäev
osakute soetamiseks
tasutud summa

9.6 Töötuskindlustusmaksed, kohustusliku kogumispensioni maksed
3. Väljamakse liik

Väljamakse tegija
1. registri- või isikukood

2. nimi

4. Kinnipeetud
töötuskindlustusmaksed

5. Kinnipeetud või
tasutud kohustusliku
kogumispensioni maksed

10. Palun tehke enammakse kasutamiseks valik:
1. Soovin, et deklaratsioonijärgne tulumaksu nõue/tagastusnõue kantakse isiku …..................................................................................................................................................
(deklaratsiooni esitaja nimi, isikukood)
maksuarvestusse (täidetakse ainult ühisdeklaratsiooni puhul).
Isik, kelle maksuarvestusse saab nõuet või tagastusnõuet kanda, on üks ühisdeklaratsiooni esitanud abikaasadest.
2. Soovin jätta enammakstud tulumaksust ….…...... eurot tulevaste maksukohustuste katteks (ühisdeklaratsiooni puhul alapunktis 1 määratud isiku maksukohustuse katteks).
3. Soovin jätta kogu enammakstud tulumaksu summa tulevaste maksukohustuste katteks. Seda valikut tehes tulumaksu ei tagastata ning ettemaks kantakse tulevaste
maksukohustuste katteks (ühisdeklaratsiooni puhul alapunktis 1 määratud isiku maksukohustuse katteks).
4. Soovin jätta enammakstud sotsiaalmaksu summa tulevaste maksukohustuste katteks (täidab füüsilisest isikust ettevõtja).
KINNITUS

5. Soovin juurdemakstava summa kohta elektroonilise maksuteate asemel paberkandjal saadetavat maksuteadet.
6. Soovin saada tagastatava tulumaksu arvel tehtud tasaarvelduste kohta paberkandjal otsust.
7. Soovin saada tagastatava sotsiaalmaksu arvel tehtud tasaarvelduste kohta paberkandjal otsust (täidab füüsilisest isikust ettevõtja).
11. KINNITAN, ET MINULE TEADAOLEVALT ON EESPOOL ESITATUD ANDMED ÕIGED. OLEN TEADLIK, ET EBAÕIGE VÕI EBATÄPSE TEABE ESITAMINE ON
MAKSUKORRALDUSE SEADUSE ALUSEL KARISTATAV.
11.1

Maksumaksja allkiri

Kuupäev

11.2

Abikaasa allkiri

Kuupäev

11.3 Maksumaksja esindaja:
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood

Allkiri
Maksumaksja esindamise alus

Kuupäev

Telefon
E-post

