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1. Mitteresidendi tunnuste kajastamine töötaja andmete halduses

Mitteresidendist isik võetakse tööle samamoodi, kui residendist töötaja. Küll aga on mõned
erinevused, millega tuleb arvestada.
PA 30
IT 0002 – Isiklikud andmed

Mitteresidendi Isikukoodi lahtrist leitakse isikukood maksudeklaratsiooni TSD lisale 2. Kui on tegemist
isikuga, kellel on eesti isikukood, siis võib eesti isikukoodi sisestada mõlemasse lahtrisse isikukood ja
mitteresidendi isikukood. Lahtrist isikukood leitakse andmed TSD lisa 1 andmete jaoks.

IT0006 – Aadressid
Maksudeklaratsiooni TSD lisa 2 jaoks vajaliku mitteresindendi elukoha aadressi peab sisestama IT-le
0006.
Siin on vaja ära täita ka selle riigi kood

.

Toiminguga PA30 infotüübi IT0006 „Töötaja aadress“ aadressi tüübi muutmisel või lisamisel tuleb STy
piirangu juurest valida vajalik aadressi tüüp. Vaikimisi võtab programm aadressi tüübiks 1 Elukoht.

IT 9090 – Maksud

Maksude infotüübil tuleb täita maksustamiseks vajalikud andmed.

Programm kontrollib isikukoodi alusel inimese liitumist kogumispensioniga ja arvutab välja
töötuskindlustuse maksu kinnipidamise lõpu. Kui mitteresidendil ei ole eesti isikukoodi, aga tema
töötasult peab kinni pidama töötuskindlustuse maksu, siis peab lahtrisse pensionile saamise aeg
sisestama tuleviku kuupäeva, millal inimene saab pensioniealiseks. Sellisel juhul arvutatakse tema
tasudelt ka isiku töötuskindlustuse makse.

Maksude infotüübil valitakse mitteresidendi maksustamise variant.

Kui mitteresidendile (töötaja grupp XD), arvestatakse tasu väljamaksuliigiga 189 või 197, siis on real
riikidel erinev tulumaksu määr. Riikide loetelu leiad: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaivekasum/tsd-2017#1 tabelist TSD lisa 2 väljamakseliikide tabel.
Tasuliigid, mis TSD lisa 1A peal on väljamaksu liigiga 50 asendatakse TSD lisa 2 peal väljamaksu
liigiks 189 ja tasuliigid, mis TSD lisa 1A peal on väljamaksu liigiga 55 deklareeritakse TSD lisa 2 peal
väljamaksu liigiks 197.

Kui inimesele sisestatud tasu tuleb TSD deklaratsioonile õige väljamaksu liigiga ja kui inimesele on
arvestuse hetkel sisestatud aadressi väljale riigi väärtus alamtüübiga 4 (mitteresidendi aadress
residendi maal), siis oskab programm arvestuse käigus leida antud väljamaksuliigile õige tulumaksu
protsendi.

IT0009 – Panga andmed
Inimese põhiandmete PA30 infotüübil 0009 Panga andmed peal peab kajastama vajalikud panga
rekvisiidid ja maksemeetod.
Panga andmete sisestamisest loe täpsemalt juhendist „Palga arvestamine“ „Personali haldamine“ ja
„Pangaandmete lisamine“

2. Mitteresidendi arvestuse kajastamine maksudeklaratsioonil TSD lisa 2
Maksustamise variant X , Y ja W kajastatakse TSD lisas 2
Maksustamise variant Z TSD aruandes ei kajastu.

3. Mitteresidendile makstava tasu ülekandmine
Maksefaili moodustamiseks välispanka on vaja toiminguga PC00_M99_FPAYM - Panka kandmine
käivitada variant PALK_M4

4. Mitteresidentide autoritasu
Mitteresidentide autoritasu arvestamiseks võetakse isik tööle töötaja grupiga X/XD.
Kui isik on esitanud Maksuameti residentsuse tõendi, siis sisestatakse riik SAP-is PA30 IT0006
„aadressid“ peale väärtusega 4 „mitteresidendi aadress residendi maal“. Vastavalt sisestatud
riigile leitakse Maksuameti TSD lisa 2 tabeli alusel õige tulumaksu määr, mis vastab
riikidevahelisele kokkuleppele. Arvestuse tulemus kajastatakse TSD lisa 2 peal väljamaksu
liigiga 189.
Kui isik ei ole esitanud residentsuse tõendit, siis PA30 IT0006 peale residentsuse riiki ei
sisestata. Sellisel juhul arvestatakse autoritasult (WT7001) tulumaksu 10%.
Palgaliigilt 7001 Autoritasu arvestatakse ainult tulumaks, seega sobivad maksude IT9010 peale
mitteresidendi maksustamise väärtused X – Mitteresident SM, TK ja TM ja Y – mitteresident TM .
Need väärtused valitakse vastavale sellele, kuidas on isik end Maksuametis registreerinud.
Maksustamise väärtust Z-mitteresident maksudeta ei tohi autoritasu saavale isikule sisestada,
sest see ei vasta riikidevahelisele kokkuleppele.
1. Kui isik on eelpool toodud korras loodud, siis leitakse tema tulumaksu % SAP-is
automaatselt. Allpool näide Ukraina kodanikule tulumaksuga 10%:

SP: D55251000 autoritasu kulu 1000.- K20302003 tulumaks 100.- K20200003 autoritasu 900.SQ: D20200003 autoritasu 900.- K70000300 Riigikassa 900.D20200000 netopalk 900.- K20200000 netopalk 900.-

2. Kui vastava riigi tulumaksu määr on null, siis tekib arvestus ilma tulumaksuta

Ja ka kannetes ei ole tulumaksu.
SP: D55251000 autoritasu kulu 1000.- K20200003 autoritasu 1000.SQ: D20200003 autoritasu 1000.- K70000300 Riigikassa 1000.D20200000 K 20200000 1000.Tulemus deklareeritakse TSD lisas 2 ja seal on ainult alussumma väljamaksu liigiga 189

