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Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja
kogumispensionide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.11.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. novembri 2007. a otsusega nr 202

§ 1. Riikliku pensionikindlustuse seaduses(RT I 2001, 100, 648; 2007, 40, 286) tehakse järgmised
muudatused:

1)paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 21järgmises sõnastuses:

« (21) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule võetakse riikliku pensionikindlustuse osana
pensionikindlustatu aastakoefitsiendi arvutamisel arvesse ka summad, mis on laekunud pensionikindlustatu
kohta riikliku pensionikindlustuse vahenditesse vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ, Euratom, ESTÜ)
nr 259/68, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude
teenistujate teenistustingimused ning komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed (EÜT
L 56, 4.03.1968, lk 1–7) (edaspidi nõukogu määrus). Eelnimetatud summade laekumist ja nende üle arvestuse
pidamist reguleeriva korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»;

2)paragrahvi 26 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Iga kalendriaasta 1. aprilliks indekseeritakse käesoleva seaduse alusel arvutatud riiklikke pensione
indeksiga, mille väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu
pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. Indekseerimine toimub käesoleva paragrahvi lõikes 7
sätestatud korras.»;

3)paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:

« (11) Indeksi arvutamisel korrutatakse tarbijahinnaindeksi aastane kasv 0,2-ga ja sotsiaalmaksu
pensionikindlustuse osa laekumise aastane kasv 0,8-ga ning saadud korrutised liidetakse.»;

4)paragrahvi 26 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Kalendriaasta 1. aprilliks arvutab Sotsiaalkindlustusamet rahvapensioni määra, pensioni baasosa ja
aastahinde uued väärtused järgmiselt:
1) rahvapensioni määr korrutatakse läbi käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kinnitatud indeksiga;
2) pensioni baasosa korrutatakse läbi käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kinnitatud indeksiga, mille kasvuosa
on eelnevalt läbi korrutatud koefitsiendiga 1,1;
3) pensioni aastahinne korrutatakse läbi käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kinnitatud indeksiga, mille kasvuosa
on eelnevalt läbi korrutatud koefitsiendiga 0,9.»;

5)paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Vabariigi Valitsus koostab iga viie aasta järel analüüsi käesolevas seaduses sätestatud riiklike pensionide
arvutamise aluste mõjust pensionikindlustussüsteemi finantsilisele ja sotsiaalsele jätkusuutlikkusele ning esitab
Riigikogule vajaduse korral ettepaneku käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 7 sätestatud riikliku pensioni indeksi
arvutamise metoodika ja indeksi kohaldamise tingimuste muutmiseks.»;

6)paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Pensionikindlustusstaaži arvutamisel võetakse arvesse summad, mis on laekunud pensionikindlustatu
kohta Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemist käesoleva seaduse § 12 lõikes 21nimetatud nõukogu
määruse alusel.»;
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7)seadust täiendatakse §-ga 421järgmises sõnastuses:

« § 421. Vanaduspensioni arvutamine ja maksmine tööle asumisel Euroopa ühenduste institutsiooni

(1) Euroopa ühenduste institutsiooni tööle asumisel korraldab Sotsiaalkindlustusamet pensionikindlustatule
vanaduspensioni arvutamise, selle summeerimise ja kogusumma Euroopa ühenduste institutsiooni
pensioniskeemi kandmise vastavalt käesoleva seaduse § 12 lõike 21alusel kehtestatud korrale.

(2) Kulud, mis on seotud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud pensionisumma ülekandmisega, kaetakse
riigieelarvest.»;

8)paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 21järgmises sõnastuses:

« (21) Lisaks lõikes 2 nimetatud andmetele peetakse registri andmete alusel arvestust isiku kohta Euroopa
ühenduste institutsiooni pensioniskeemist laekunud rahaliste vahendite ja nende alusel arvestatud
pensionikindlustusstaaži kohta.»;

9)paragrahvi 56 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riikliku pensionikindlustuse kulude katteallikateks riigieelarves on:
1) sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa vastavalt sotsiaalmaksuseadusele ja nimetatud vahendite eelarveaasta
lõpuks kasutamata jäänud jääk;
2) rahatrahv vastavalt töötajate distsiplinaarvastutuse seadusele ja nimetatud vahendite eelarveaasta lõpuks
kasutamata jäänud jääk;
3) pensionisummade tagasinõudmisest riigieelarvesse laekuvad summad ja nimetatud vahendite eelarveaasta
lõpuks kasutamata jäänud jääk;
4) riigieelarves ettenähtud sihtotstarbelised eraldised pensionikindlustuse reservi ja erakorralisse reservi ning
nimetatud vahendite eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud jääk;
5) riigieelarves ettenähtud muud vahendid pensionide maksmiseks;
6) riigieelarves ettenähtud vahendid käesoleva seaduse § 57 lõikes 2 nimetatud kulude tegemiseks.»;

10)paragrahvi 56 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11)paragrahvi 56 täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:

« (11) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule on riikliku pensionikindlustuse kulude katteallikaks
riigieelarvesse laekunud summad vastavalt käesoleva seaduse § 12 lõikes 21nimetatud nõukogu määruse alusel
sätestatud korrale. Kui pensionikindlustatu on kohustatud isik kogumispensionide seaduse tähenduses, siis
kantakse riikliku pensionikindlustuse vahenditesse 16/22 laekunud summast.»;

12)paragrahvi 57 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse § 56 lõike 1 punktides 1–5 ja lõikes 11nimetatud riikliku pensionikindlustuse kulude
katteallikate arvel finantseeritakse üksnes järgmised kulud:
1) käesoleva seadusega sätestatud vanaduspensionid (sealhulgas soodustingimustel, ennetähtaegsed ja
edasilükatud vanaduspensionid), töövõimetuspensionid, toitjakaotuspensionid ja endises suuruses säilitatud
pensionid, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 24 sätestatud pensionilisad ja § 28 lõikes 3 sätestatud
pensioniõigusliku staaži aastatele vastavad pensionide osad;
2) väljateenitud aastate pensionide seaduses ja soodustingimustel vanaduspensionide seaduses sätestatud
pensionid;
3) käesoleva seaduse § 12 lõikes 21nimetatud nõukogu määruse alusel ettenähtud väljamaksed.»;

13)paragrahvi 57 lõikes 2 asendatakse sõnad «punktis 5» sõnadega «punktis 6»;

14)seadust täiendatakse §-ga 582järgmises sõnastuses:

« § 582. Vanaduspensioni koefitsiendi ümberarvutamise erisus ja pensioniõiguste ülekandmise lubatavus

(1) Isikul, kes vastab käesoleva seaduse § 12 lõikes 21sätestatud tingimustele ja saab riikliku
pensionikindlustuse alusel vanaduspensioni enne 2008. aasta 1. jaanuari, on õigus taotleda pensioni ja
pensionikindlustatu aastakoefitsiendi ümberarvutamist vastavalt pensionikindlustuse vahenditesse Euroopa
ühenduste institutsioonide pensioniskeemist laekunud summale.

(2) Käesolevas seaduses sätestatud õigused laienevad kõigile pensioniõiguste ülekandmise taotlustele, mis on
esitatud pärast 2004. aasta 1. maid.»

15)seadust täiendatakse §-ga 613järgmises sõnastuses:
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« § 613. Riigieelarves ettenähtud sihtotstarbelised eraldised pensionikindlustuse reservi ja erakorralisse
reservi

Käesoleva seaduse § 56 lõike 1 punktis 4 nimetatud sihtotstarbeliste eraldistena pensionikindlustuse reservi ja
erakorralisse reservi käsitletakse ka enne 2008. aasta 1. jaanuari riigieelarvetega pensionikindlustuse reservi ja
erakorralisse reservi eraldatud vahendeid.»

§ 2. Kogumispensionide seaduses(RT I 2004, 37, 252; 2006, 56, 417) tehakse järgmised muudatused:

1)seadust täiendatakse §-ga 101järgmises sõnastuses:

« § 101. Sissemaksed kohustuslikku pensionifondi pärast töötamist Euroopa ühenduste institutsioonis

(1) Kohustatud isikul, kes vastab nõukogu määruses (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, millega kehtestatakse
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
ning komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed (EÜT L 56, 4.03.1968, lk 1–7) (edaspidi
nõukogu määrus) sätestatud tingimustele, on õigus kanda Euroopa ühenduste institutsioonis töötatud
perioodi jooksul kogutud pensionivahendite summast 6/22 kohustuslikku pensionifondi vastavalt riikliku
pensionikindlustuse seaduse § 12 lõike 21alusel kehtestatud korrale.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissemakse eest omandab kohustatud isik käesoleva seaduse § 19
lõikes 3 sätestatud pensionifondi osakuid.»;

2)paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksu- ja Tolliamet kannab makse, täiendava makse ja käesoleva seaduse § 101lõikes 1 sätestatud
sissemakse summad üle Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja (edaspidi registripidaja) pangakontole Eesti
Pangas 15 tööpäeva jooksul laekumise päevast arvates.»;

3)paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41järgmises sõnastuses:

« 41) käesoleva seaduse § 101lõikes 1 sätestatud sissemakse summa;»;

4)seadust täiendatakse §-ga 441järgmises sõnastuses:

« § 441. Osakute tagasivõtmine kohustatud isiku tööleasumisel Euroopa ühenduste institutsiooni

(1) Kohustatud isikul, kes vastab käesoleva seaduse § 101lõikes 1 nimetatud nõukogu määruses sätestatud
tingimustele, on õigus kõigi talle kuuluvate pensioniosakute tagasivõtmisele ja osakute kogusumma kandmisele
Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemile vastavalt riikliku pensionikindlustuse seaduse § 12
lõike 21alusel kehtestatud korrale.

(2) Kõik kulud, mis on seotud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud osakute tagasivõtmise ja ülekande
tegemisega, kannab kohustatud isik.»;

5)paragrahvi 66 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

« (10) Käesolevas seaduse §-des 101ja 441sätestatud õigused laienevad kõigile pensionivahendite ülekandmise
taotlustele, mis on esitatud pärast 2004. aasta 1. maid.»

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA
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