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 Maksumäärade muutus alates 01.01.2015

 Tulumaksu kinnipidamise määr 20%

 Juriidiliste isikute tulumaksu määr 20/80

 Maksuvaba tulu 154 eurot kuus (1848 eurot aastas)

 Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus-, kutsehaigushüvitise korral 64 eurot  
kuus (768 eurot aastas –eraldi avalduse alusel)

 Sotsiaalmaksu kuumäär 355 eurot kuus ja sotsiaalmaksu minimaalne 
kohustus 117,15 eurot kuus

 Töötuskindlustusmakse määr töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%

 Töötasu alammäär 390 eurot täistööaja korral (2,34 eurot tund)

TSD 2015

 Maksumäärade muutus
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 TSD 2015

 Rahandusministri 18.09.2014 määrusega nr 32 muudeti RM 29.11.2010 
määrust nr 60 “Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, 
kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate 
deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja 
esitamise korrad”. https://www.riigiteataja.ee/akt/119092014007

 Jõustumise kuupäev: 01.01.2015, Uus TSD esitatakse esmakordselt 2015.a 
jaanuarikuu kohta 10.veebruariks 2015.

TSD 2015

 Uuendused TSD struktuuris (1)

https://www.riigiteataja.ee/akt/119092014007
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 TSD muudatuste põhjused

 MTA infosüsteemi platvormi uuendamine

 Paberil esitatava deklaratsiooni loogika asendamine elektroonilise esitamise 
loogikaga

 E-maksuametis täidetava deklaratsiooni kasutajamugavuse suurendamine

 Maksusummade arvutamine maksuhalduri poolt – s.t. et maksumaksja 
täidab deklaratsiooni nii vähe kui võimalik ja niipalju kui vajalik

 Tõhusam kontroll sotsiaalmaksu õigsuse üle

 Riigilt tagasiküsitava maksusumma õigsuse kohta automaatse kontrolli 
tekitamine (lisa 1, 2, 6)

 Lisa 7 uuendamine – kasumi jagamise maksuvabastuse kasutamise üle 
kontrolli tekitamine

TSD 2015

 Uuendused TSD struktuuris (2)
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 Muutused TSD-s

 Lisa 1 - muutub ülesehitus maksumaksja sisestab ainult töötaja töötasu 
brutosumma, maksuhaldur arvutab tasumisele kuuluvad maksud ja maksed. 

 Lisa 1 Ia osas näidatakse maksustamisperioodil tehtud väljamaksed ja 
nendelt väljamaksetelt kinnipeetud ja/või arvutatud 
maksukohustused. 

 Lisa 1 Ib osas näidatakse tagastatud või tasaarveldatud väljamaksed 
ja nendelt kinnipeetud ja/või arvutatud maksukohustused

 Lisale 2 koondatakse kõik mitteresidentidele, nii füüsilistele kui ka 
juriidilistele isikutele, tehtud väljamaksed (varem olid MR juriidilisele isikule 
tehtud väljamaksed lisal 3).

 Lisa 2 Ia osas näidatakse maksustamisperioodil tehtud väljamaksed ja 
nendelt väljamaksetelt kinnipeetud ja/või arvutatud maksukohustused

 Lisa 2 Ib osas näidatakse tagastatud või tasaarveldatud väljamaksed 
ja nendelt kinnipeetud ja/või arvutatud maksukohustused

 Lisa 2 II osas näidatakse lepingulisele investeerimisfondile tehtud 
väljamaksed ja nendelt kinnipeetud tulumaks (varem vormil INF)

TSD 2015

 Uuendused TSD struktuuris (3)
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 Lisal 3 hakkab toimuma mitteresidendi püsiva tegevuskoha maksuarvestus.

 Lisadel 4 ja 5 põhimõttelisi muudatusi ei ole. 

 Lisa 6 jääb suures osas samaks (Mitteresidendi PT arvestus liigub lisale 3) 

 Lisa7 ülesehitus muutub - siia on liidetud ka INF11 andmed

 INF 14-le lisandub koolituskulude katmine, esitatakse esmakordselt 
01.02.2016

 TSD põhivormile summeeritakse maksukohustus maksuliikide lõikes, mitte 
lisade kokkuvõtted

 TSD parandamisel tuleb anda ka parandamise põhjus

 TSD on võimalik maksumaksjal esitada:

 täites deklaratsiooni e-maksuametis

 failist üleslaadimisega xml-failina – kas ühe failina või lisade kaupa

 masin-masin liidese kaudu 

 paberdeklaratsioonina

 csv faili eksport/import

TSD 2015

 Uuendused TSD struktuuris (4)
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 Väljamaksuliikide (e. tululiikide) muutus

 Lisa1, väljamakse liigid on jaotatud gruppideks:

 Tasu töötamisest ja teenuse osutamisest, juhtimis-ja kontrollorgani 
liikme tasud (väljamakse liigid (VML) 10-35)

 Pensionid ja kindlustushüvitised (VML 40-47)

 muu tulu (VML 50–56)

 A1/E101 - sotsiaalkindlustusmaksu makstakse töötaja eest ainult 
selles riigis, kust tõend A1/E101 on väljastatud ja teistes 
töökohariikides sotsiaalkindlustusmaksu maksmise kohustust ei ole.

 Maksuvaba tulu liigid (610, 620, 630, 640). Maksuvaba tulu seotakse 
konkreetse väljamakseliigiga.

TSD 2015

 Uuendused TSD struktuuris (5)



10

TSD 2015

 Uuendused TSD struktuuris (6)

TSD Lisa 1 väljamakseliikide tabel

Väljamakse liikide tabelid http://www.emta.ee/index.php?id=35844

http://www.emta.ee/index.php?id=35844
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 Lisa2, väljamakse liigid on jaotatud gruppideks:

 Töö ja teenusega seotud tasud, sh erandid (VML 120–154)

 Juhtimis-ja kontrollorgani liikme tasud (VML 156-159)

 Pensionid ja kindlustushüvitised (VML 162-176)

 Füüsilise isiku muu tulu (VML 177-179)

 Juriidilise isiku väljamaksed (VML 180-183)

 Väljamaksed, mida ei maksustata sotsiaalkindlustusmaksu ega 
maksetega (ühised nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele) (VML  184-
197)

TSD 2015

 Uuendused TSD struktuuris (7)
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 Sotsiaalmaksu koodid

 Koodil 1060/2070 näidatakse sotsiaalmaksuga maksustatav brutotasu

 Lisale 1 ja 2 on lisandunud eraldi koodid sotsiaalmaksusoodustusele 
töövõimetuspensionärile makstud tasu osas ja sotsiaalmaksu 
miinimumkohustuse arvestamise aluseks oleva summa kohta

 Koodil 1070/2080 näidatakse töövõimetuspensionäri tasu osa (TvP 
vähendus), millelt maksab sotsiaalmaksu riik ja mille võrra 
vähendatakse sotsiaalmaksuga maksustatavat väljamakset.

 Koodil 1080/2090 näidatakse sotsiaalmaksuga maksustatava 
väljamakse tasu vähendus osas, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud 
eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt (KuuMvähendus).

 Koodil 1090/2100 näidatakse SM VM suurendus juhul, kui 
sotsiaalmaksu ei arvestata mitte tegelikult väljamakselt, vaid 
sotsiaalmaksu kuumääralt

TSD 2015

 Uuendused TSD struktuuris (8)
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 Muuta Tululiikide ja OECD liikide koodid, vajadusel lisada uued
 Vanad tululiigid

 Tululiigid peale muutmist

TSD 2015

 Mida on vaja muuta SAF’is(1)
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 Muuta maksumäärad tulumaksu ja töötuskindlustuse kinnipidamisliikidel

 Muuta miinimumide määrad tulumaksu ja sotsiaalmaksu kinnipidamisliikidel
 Tulumaksuvaba miinimum

 Töövõimetuspensionäri sotsiaalmaksu miinimum

 Sotsiaalmaksu miinimum kuumääralt

TSD 2015

 Mida on vaja muuta SAF’is (2)
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 Lisada kinnipidamisliikidele TSD miinimumi liik
 Tulumaksule 610-640

 Töövõimetuspensionäri sotsiaalmaksu liigile 1070

 Sotsiaalmaksu vähendamisel kasutatavale liigile 1080

 Sotsiaalmaksu lisamisel kasutatavale liigile 1090

TSD 2015

 Mida on vaja muuta SAF’is (3)
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TSD 2015

Täistööajaga töölepinguline töötaja, töötasu (väljamakse liik 10)

Juhan on täistööajaga (koormus 100%) töölepinguga töötaja, kelle töötasu 
on 1000 eurot. Töötaja on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II 
sambaga (2015.a. maksemäär 2%),samuti on ta esitanud tööandjale 
avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks. Töötaja ei ole 
vanaduspensionieas.

Juhani isikukaardil olevate kinnipidamisliikide kirjeldused:

 Näide 1. 
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TSD 2015

Sotsiaalmaks
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TSD 2015

Tööandja töötuskindlustus
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TSD 2015

Isiku töötuskindlustus
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TSD 2015

Kogumispension
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TSD 2015

Tulumaks
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TSD 2015

Juhanile tehtud arvestusdokumendi read

Juhanile tehtud kinnipidamisdokumendi read
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TSD 2015

Maksuarvestus:
Sotsiaalmaks 1000 x 33% = 330 eurot
Kogumispensioni makse 1000 x 2% = 20 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse 1000 x 1,6% = 16 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse 1000 x 0,8% = 8 eurot
Kinnipeetud tulumaks (1000 – 20 – 16 – 154) x 20% = 162 eurot

TSD aruande tulemus
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TSD 2015

Ja samad andmed impordituna EMTAsse
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TSD 2015

Töötasu on alla sotsiaalmaksu kuumäära ehk alla 355 euro
(väljamakse liik 10)

Lembit on osalise tööajaga (koormus 60%) töölepinguga töötaja, kelle 
töötasu on 250 eurot. Töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu 154 
euro arvestamiseks. Lembit on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II 
sambaga, ta ei ole vanaduspensionieas. Lembitu isikukaardil on märgitud 
Sots. min. lubatud JAH'ks 

Lembitu isikukaardil olevad kinnipidamisliigid on samad, mis eelmisegi 
näite puhul. Lisaks peab olema kirjeldatud eraldi miinimumiga 
sotsiaalmaksu liik:

 Näide 2. 
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TSD 2015

Miinimumiga sotsiaalmaksu liik, mille TSD miinimumi liik on 1090
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TSD 2015

Lembitule tehtud arvestusdokumendi read

Lembitule tehtud kinnipidamisdokumendi read

Millele tuleb lisaks tekitada ka juurde makstava sotsiaalmaksu 
kinnipidamise dokument.
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TSD 2015

Lisatud sotsiaalmaksu miinimumi kinnipidamise dokument



29

TSD 2015

Kus juurde makstavat sotsiaalmaksu on kinni peetud liigiga 'Sotsiaalmaks 
miinimum'. Seda põhjusel, et hiljem saaks teada, kui palju täpselt on 
sotsiaalmaksu miinimumi kohustusest tulenevalt sotsiaalmaksu juurde 
makstud. 
Summa veerus on juurde lisanduv sotsiaalmaksu summa ning Maksuvaba 
veerus väljamakse suurendus, mis peab TSD Lisa 1-l kajastuma koodi all 
1090.

Maksuarvestus:
Kuna väljamakse jääb alla kuumäära, siis on tööandjal kohustus tasuda 
töötaja eest sotsiaalmaksu kuumääralt ja koodil 1090 näidatakse 
sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus 105 eurot (355 – 250).
Sotsiaalmaks: (250+105) x 33% = 117,15 eurot
Kohustusliku kogumispensionimakse 250 x 2% = 5 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse 250 x 1,6% = 4 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse 250 x 0,8% = 2 eurot
Kinnipeetud tulumaks (250 – 4 – 5 - 154) x 20% = 17,40 eurot
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TSD 2015

TSD aruande tulemus

Ja samad andmed impordituna EMTAsse
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TSD 2015
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TSD 2015

Töötasu (väljamakse liik 10) töövõimetuspensionärist töötajale

Toivo on töölepinguga täistööajaga töötaja, kes on töövõimetuspensionär 
ja kes pole liitunud kogumispensioni II sambaga. Toivo on esitanud 
avalduse maksuvaba tulu 154€ arvestamiseks. Tema kohta on tööandja 
esitanud Sotsiaalkindlustusametile taotluse, mille alusel maksab 
maksimaalselt sotsiaalmaksu miinimumi ulatuses (355*33%=117,15€) 
tema eest sotsiaalmaksu riik. Toivole maksti jaanuaris töötasu detsembri 
eest 800€.

Toivo isikukaardil on kinnipidamiste lehel kirjeldatud tavalise sotsmaksu 
liigi asemel töövõimetuspensionäri sotsiaalmaksu liik , mille TSD miinimumi 
liik on täidetud koodiga 1070 ja millele on kirjeldatud maksuvaba osa 
jaotus.

 Näide 3. 
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TSD 2015

Sotsiaalmaks töövõimetuspensionärile
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TSD 2015

Toivole tehtud arvestuse read

Ja kinnipidamise read

kus sotsiaalmaksu rea Maksuvaba veerus näidatakse väljamaksu summat, mille 
pealt tasub sotsiaalmaksu riik.
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TSD 2015

Maksuarvestus:
Sotsiaalmaks: (800-355) x 33% = 146,85 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse 800 x 1,6% = 12,80 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse 800 x 0,8% = 6,40 eurot
Kinnipeetud tulumaks (800 – 12,80 – 154) x 20% = 126,64 eurot

TSD aruande tulemus
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TSD 2015

Ja samad andmed impordituna EMTAsse
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TSD 2015
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TSD 2015

Töötasu (väljamakse liik 10) ja juhatuse liikme tasu (väljamakse liik 21)
Aksel on töölepinguga täistööajaga (koormus 100%) töötaja, kellele maksti 5. 
jaanuaril nii töötasu 1000 eurot kui ka juhatuse liikme tasu 250 eurot. Aksel on 
esitanud avalduse maksuvaba tulu 154 euro arvestamiseks, ta on ühinenud 
kohustusliku kogumispensioni II sambaga ja ei ole vanaduspensionieas. 

Töötasu ja juhatuse liikme tasu deklareeritakse TSD lisal 1 erinevate 
väljamakse liikidena, s.t. et tegemist on eriliigiliste väljamaksetega, mille 
maksuarvestus toimub eraldi

Aksli kinnipidamisliikide kirjeldus on sama, mis näite 1 puhul.

 Näide 4. 
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TSD 2015

Akslile tehtud arvestusdokumendi read

Akslile tehtud kinnipidamisdokumendi read

kus eri tululiigiga arvestuse kohta on leitud vastava tululiigiga kinnipidamised
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TSD 2015

Töötasu maksuarvestus (tululiik 10):
Sotsiaalmaks: 1000 x 33% = 330 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 1000 x 2% = 20 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 1000 x 1,6% = 16 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 1000 x 0,8% = 8 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (1000 – 20 – 16 – 154) x 20% = 162 eurot

Ja juhatuse liikme tasu maksuarvestus (tululiik 21):
Juhatuse liikme tasult töötuskindlustusmakset ei maksta (ei 1,6% ega 0,8%)
Sotsiaalmaks 250 x 33% = 82,50 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse 250 x 2% = 5 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (250 – 5) x 20% = 49 eurot
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TSD 2015

TSD aruande tulemus

Ja samad andmed inpordituna EMTAsse
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TSD 2015
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TSD 2015

Töötasu (väljamakse liik 10) ja tööõnnetus- või kutsehaigushüvitis (väljamakse 
liik 32)

Viktor on töölepinguga osalise tööajaga (koormus 80%) töötaja, kelle töötasu 
on 1000 eurot ja tööõnnetuse hüvitis 250 eurot. Töötaja on esitanud avalduse 
maksuvaba tulu 154 euro ja täiendava maksuvaba tulu tööõnnetuse hüvitise 
puhul 64 euro arvestamiseks, ta on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II 
sambaga ja ei ole vanaduspensionieas.

Töötasu ja tööõnnetushüvitis deklareeritakse lisal 1 erinevate väljamakse 
liikidena, s.t. et tegemist on eriliigiliste väljamaksetega, mille maksuarvestus 
toimub eraldi. See tingib vajaduse kirjeldada tööõnnetushüvitise jaoks eraldi 
arvestusliigi, millelt ei peeta kinni muid makse peale tulumaksu. 
Tööõnnetushüvitise tululiik on 32.

 Näide 5. 
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TSD 2015

Tööõnnetushüvitise arvestusliigi kirjeldus



45

TSD 2015

Kuna tööõnnetushüvitise maksmisega lisandub täiendav maksuvaba tulu 64 
eurot, siis selle jaoks tuleb kirjeldada ka eraldi tulumaksu liik, mille TSD 
miinimumi liik on 630 ja mida muudelt arvestusliikidelt kinni ei peeta. 
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TSD 2015

Arvestusdokumendi read Viktorile

ja kinnipidamise read
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TSD 2015

Töötasu maksuarvestus (tululiik 10):
Sotsiaalmaks: 1000 x 33% = 330 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 1000 x 2% = 20 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 1000 x 1,6% = 16 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 1000 x 0,8% = 8 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (1000 – 16 – 20 – 154) x 20% = 162 eurot

Tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitise maksuarvestus (tululiik 32):
Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitist ei maksustata sotsiaalmaksuga, 
töötuskindlustusmaksega ja kogumispensioni maksega. Kuigi täiendav 
maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus, 
saab seda rakendada makstud hüvitise ulatuses. Täiendavat maksuvaba tulu 
tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitisele saab rakendada ainult väljamakse liigile 
32, s.t. et teistele väljamaksete liikidele, näiteks töötasule, seda rakendada ei 
saa. Kinnipeetud tulumaks: (250 - 64) x 20% = 37,20 eurot
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TSD 2015

TSD aruande tulemus

Ja samad andmed EMTAs
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TSD 2015
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 EMTA õppematerjalid http://www.emta.ee/index.php?id=24521

 EMTA XML impordi juhend http://www.emta.ee/index.php?id=36559

TSD 2015

 Kasutatud materjal

http://www.emta.ee/index.php?id=24521
http://www.emta.ee/index.php?id=36559

