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Vanemahüvitise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. märtsi 2007. a otsusega nr 134

§ 1. Vanemahüvitise seaduses(RT I 2003, 82, 549; 2006, 55, 409) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 1 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva seaduse eesmärk on säilitada riigi toetuse andmisega varasem sissetulek isikutele, kelle tulu väheneb
laste kasvatamise tõttu, ning toetada töö- ja pereelu ühitamist.»;

2)paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse läbivalt sõnad «kuue kuu» sõnadega «70 päeva»;

3)paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 31järgmises sõnastuses:

« (31) Isikule, kellele makstakse hüvitist ja kellel tekib samaaegselt õigus hüvitisele seoses teise lapse või teiste
laste kasvatamisega, makstakse isiku valikul ühte hüvitist.»;

4)paragrahvi 2 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Hüvitisele tekib õigus ravikindlustuse seaduses sätestatud sünnitus- või lapsendamishüvitisele õigust andva
sünnitus- või lapsendamislehe lõpupäevale järgneval päeval.»;

5)paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ühe kalendrikuu hüvitise suurus arvutatakse hüvitise taotleja ühe kalendrikuu keskmisest tulust. Ühe
kalendrikuu keskmine tulu on sotsiaalmaksuga maksustatud tulu, mis arvutatakse riiklikku pensionikindlustuse
registrisse kantud ühe kalendrikuu keskmise isikustatud sotsiaalmaksu andmete alusel.

(2) Ühe kalendrikuu keskmise isikustatud sotsiaalmaksu suurus on hüvitise taotleja hüvitisele õiguse tekkimise
päevale eelnenud kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu, välja arvatud töötuskindlustuse seaduses sätestatud
töötuskindlustushüvitiselt ning sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punktide 1–4 ja 6–11 ning lõike 11alusel
makstud sotsiaalmaks, ja kalendrikuude arvu jagatis.»;

6)paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 21ja 22järgmises sõnastuses:

« (21) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kalendrikuude arv on kalendriaasta kalendripäevade arvu ja
töövõimetuslehe alusel ajutiselt töölt vabastatud päevade arvu vahe jagatud 30-ga, kuid mitte suurem kui 12.
Töövõimetuslehe alusel ajutiselt töölt vabastatud päevade hulka ei arvata töövabastust isiku seniste töö- või
teenistustingimuste ajutise kergendamise või ajutiselt teisele tööle või ametikohale üleviimise võimatuse tõttu.
Kalendrikuude arv arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma. Kui kalendrikuude arv on võrdne nulliga, kuid
isik on saanud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, jagatakse tema tulu arvuga 12.

(22) Töö- või teenistustingimuste ajutise kergendamise või ajutiselt teisele tööle või ametikohale üleviimise
või selle võimatuse korral jagatakse hüvitisele õiguse tekkimise päevale eelnenud kalendriaasta eest
ravikindlustuse seaduse alusel makstud ajutise töövõimetuse hüvitis käesoleva paragrahvi lõike 21alusel
arvutatud kalendrikuude arvuga. Saadud jagatis arvatakse lõikes 1 nimetatud ühe kalendrikuu keskmise tulu
hulka.»;

7)paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
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« (3) Ühe kalendrikuu hüvitise suurus on 100 protsenti käesoleva paragrahvi lõigete 1–22alusel arvutatud
ühe kalendrikuu keskmisest tulust. Hüvitise maksmise alguse- ja lõpukuul arvutatakse hüvitise suurus
proportsionaalselt päevade arvuga, mille eest on õigus hüvitist saada.»;

8)paragrahvi 3 lõikes 5 asendatakse sõnad «lõike 2» sõnadega «lõigete 1–22»;

9)paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 51järgmises sõnastuses:

« (51) Kui rasedus- ja sünnituspuhkusele või sünnitushüvitisele õigust omav ema ei kasuta õigust rasedus-
ja sünnituspuhkusele või sünnitushüvitisele, arvutatakse hüvitise suurus esimese 70 päeva eest käesoleva
paragrahvi lõigete 1–22alusel, kuid hüvitist ei maksta ühes kalendrikuus rohkem kui kuupalga alammääras.»;

10)paragrahvi 3 lõike 6 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Hüvitise määr ei või olla väiksem kehtivast määrast ega eelmisel kalendriaastal kehtinud kuupalga alammäärast
ja kõrgem kehtivast kuupalga alammäärast.»;

11)paragrahvi 3 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Kui hüvitise saaja saab hüvitise maksmise kalendrikuul hüvitise määrast suuremat sotsiaalmaksuga
maksustatavat tulu (sealhulgas teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist või Šveitsi
Konföderatsioonist), välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulu (edaspidi tulu), võrdub hüvitise
suurus hüvitise ja hüvitise määra ületava tuluosa summa ning arvu 1,2 jagatisega, millest lahutatakse hüvitise
määra ületav tuluosa. Hüvitist ei maksta, kui hüvitise maksmise kalendrikuul saadud tulu ületab viiekordset
hüvitise määra. Kui hüvitise suurus jääb alla riiklike peretoetuste seaduse alusel makstava lapsehooldustasu
suuruse, makstakse hüvitist riiklike peretoetuste seaduses sätestatud lapsehooldustasu suuruses, arvestades laste
arvu, kellega seonduvalt hüvitist makstakse.»;

12)paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 71järgmises sõnastuses:

« (71) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud hüvitise vähendamist ei rakendata järgmistel juhtudel:
1) esimesel hüvitise maksmise kalendrikuul eelmiste kalendrikuude eest saadud tulu osas;
2) pärast hüvitisele õiguse lõppemist saadud tulu osas, kui hüvitise maksmise kalendrikuul on tulu saadud
perioodi eest, mis järgneb hüvitisele õiguse lõppemisele;
3) töötuskindlustuse seaduse alusel tööandja maksejõuetuse korral makstava hüvitise osas, kui see makstakse
välja vanemahüvitise maksmise kalendrikuul;
4) enne vanemahüvitisele õiguse tekkimist saamata jäänud tulu osas, mis makstakse välja vanemahüvitise
maksmise kalendrikuul, kui hilisem maksmine toimus sotsiaalmaksu maksja süül.»;

13)paragrahvi 3 lõike 8 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui hüvitise taotlejal, kellel on lapse sünnihetkel veel alla kahe aasta ja kuue kuu vanuseid lapsi, on käesoleva
paragrahvi lõigete 1–22alusel arvutatud ühe kalendrikuu keskmine tulu väiksem, kui talle eelmisel korral
määratud hüvitise arvutamise aluseks olnud tulu, või sellega võrdne, arvutatakse hüvitise suurus varasemast
tulust.»;

14)paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Kui hüvitise taotleja on hüvitisele õiguse tekkimise päevale eelnenud kalendriaastal töötanud väljaspool
Eestit teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis ning tal puudub nimetatud
perioodil ja selle perioodi lõpust kuni rasedus- ja sünnituspuhkuse alguseni Eestis sotsiaalmaksuga maksustatud
tulu või tal ei olnud õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele, võrdub ühe kalendrikuu hüvitise suurus kuupalga
alammääraga.»;

15)paragrahvi 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Hüvitise maksmise kalendrikuu on kuu, mille eest hüvitist makstakse. Hüvitis makstakse välja igas kuus
eelmise kalendrikuu eest. Hüvitise maksmisel ja hüvitisest kinnipeetava summa arvutamisel ümardatakse
50 senti ja sellest suurem sendisumma kroonini, summat alla 50 sendi ei arvestata.»;

16)paragrahvi 5 senine sõnastus loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises
sõnastuses:

« (2) Kui hüvitise saaja saab hüvitise määrast kõrgemat sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu käesoleva seaduse
§ 3 lõikes 71nimetatud juhtudel, esitab hüvitise saaja pensioniametile sotsiaalmaksu maksja tõendi tulu saamise
kohta, jõustunud kohtuotsuse, -määruse, töövaidluskomisjoni otsuse või muud asjakohased dokumendid.

(3) Sotsiaalmaksu maksja on kohustatud andma hüvitise saaja nõudel talle tõendi sotsiaalmaksuga maksustatava
tulu väljamaksmise kohta käesoleva seaduse § 3 lõike 71punktides 1–3 nimetatud perioodide eest.
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(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud sotsiaalmaksu maksja tõendi vormi kehtestab sotsiaalminister
määrusega.»;

17)paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Iga kalendriaasta 1. jaanuaril arvutatakse käesoleva seaduse § 3 lõike 3 alusel määratud hüvitis ümber, kui
hüvitise suurus on väiksem kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär. Hüvitist makstakse kuupalga
alammääras.»;

18)paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:

« (11) Iga kalendriaasta 1. jaanuaril arvutatakse käesoleva seaduse § 3 lõigete 5 ja 9 ning § 11 lõike 3 alusel
määratud hüvitis ümber, arvestades Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära.»;

19)paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:

« (11) Pensioniamet kontrollib isikustatud sotsiaalmaksu andmeid hüvitise maksmise kalendrikuude kohta
hüvitise maksmise perioodil ning nelja kalendrikuu möödudes pärast hüvitisele õiguse lõppemist.»;

20)paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ravikindlustuse andmekogust kantakse riikliku pensionikindlustuse registrisse hüvitise taotleja andmed
töövõimetuslehel viibitud aja kohta ja muud hüvitise määramiseks vajaminevad andmed.»;

21)paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui hüvitise taotleja laps on sündinud 2003. aastal, võetakse ühe kalendrikuu keskmise isikustatud
sotsiaalmaksu suuruse arvutamisel arvesse 2003. aasta kalendrikuude arv, mis saadakse kalendriaasta
kalendripäevade arvu ning töövõimetuslehe alusel ajutiselt töölt vabastatud päevade ja sama lapse kohta
lapsehoolduspuhkusel viibitud päevade arvu vahe jagamisel 30-ga.»;

22)paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Käesoleva seaduse § 3 lõikes 8 nimetatud varasem tulu arvutatakse ümber vastavalt sama paragrahvi
lõigetele 1–22, arvestades käesoleva seaduse § 11 lõike 2 erisusi, isikutel, kellele eelmine hüvitis oli määratud
enne 2007. aasta 1. septembrit.»

§ 2.Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. septembril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK
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