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Praegu makstakse pensione väl-
japoole Eestit vaid Euroopa Lii-
du ja Euroopa Vabakaubandu-
se Assotsiatsiooni liikmesrii-
kidesse ning riikidesse, mille-

ga Eestil on kahepoolne sotsiaalkindlustus-
leping. Selliseid riike on 35. Alates 2018. 
aastast taoline elukohapiirang kaob ning 
riikide nimistusse, kuhu Eesti pensione 
ekspordib, lisandub veel 160 riiki.

Muudatuse eesmärk on tagada pensioniõi-
gused ka neile inimestele, kes on liikunud väl-
japoole Eestit ning selle tulemusel on inimes-
tel võimalus saada toitjakaotuspensioni ja vana-
duspensioni kõikides kolmandates riikides. 

Pensionide eksportimisele kohalduvad 
mitmed piirangud
Kõigepealt on oluline rõhutada, et enne 
vanaduspensioniiga makstavaid vanadus-
pensione, väljateenitud aastate pensione 
ja tegevteenistuspensione eksporditakse 
kolmandatesse riikidesse alates üldisest 
vanaduspensionieast. 

Teise olulise piiranguna ei maksta pen-
sioni kolmandatesse riikidesse endise NSV 
Liidu territooriumil omandatud staaži eest. 

Eesti vanaduspensioni hakatakse 
välja maksma üle maailma 
Kui seni pidi inimene pensioni saamiseks elama Eestis, siis järgmisest aastast on pensione võimalik saada 
kõikidesse maailma riikidesse.

Vanaduspensioni makstakse kolmanda-
tesse riikidesse vaid isikutele, kellel on täitu-
nud 15 aastat Eesti Vabariigi õigusaktide alu-
sel omandatud Eesti pensionistaaži. Samu-
ti on staažinõude täitumine toitjakaotuspen-
sioni eksportimise aluseks.

Kolmandaks kaasneb pensioni eksporti-
misega kohustus tõendada üks kord aastas 
oma elusolekut. Elusoleku tõend on pensio-
näri poolt esitatav tõend, mis on kinnitatud 
tema uue elukohariigi ametiasutuse või Ees-
ti välisesinduse poolt ning millega pensio-
när tõendab oma elusolekut. Selle eesmär-
giks on arusaadavalt vältida pensionide alu-
setuid väljamakseid.

Oluline on meeles pidada, et pensioni 
saaja peab sotsiaalkindlustusametit kind-
lasti teavitama kõigist asjaoludest, mis võivad 
pensioni maksmist või selle suurust mõjuta-
da, olgu selleks siis elukohavahetus välisrii-
gis või välisriigis tööle või õppima asumine. 

Tõendi peab esitama hiljemalt 31. märt-
siks igal aastal, tõendi esitamata jätmisel 
pensioni maksmine peatatakse.

Mida teha, et välisriigis pensioni saada?
Pensioni saab välisriigis elav inimene taot-
leda vaatamata sellele, et ta Eestis enam ei 
ela ning selleks ei pea ise Eestisse kohale 
tulema. Pensioni taotlemiseks peab täitma 
nõuetekohase avalduse ja lisama juurde 
oma töötamist kinnitavad dokumendid (nt 
tööraamat jmt). Avalduse vormi leiab sot-
siaalkindlustusameti kodulehelt. Pension 
määratakse inimese poolt posti teel saa-
detavate dokumentide alusel ja arvesta-
des erinevates registrites olevaid andmeid. 

Samas peab arvestama, et pensioni 
väljamaksmine kolmandatesse riikidesse 
on paratamatult seotud kuludega. Seetõt-
tu jagatakse maksetega seotud kulud juhul, 
kui inimese pension kantakse tema panga-
kontole kolmandasse riiki, n-ö kahasse rii-
gi ja pensioni saaja vahel. Igal konkreetsel 
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Muudatus puudutab Eestis ja Austraa-
lias elavaid vanaduspensionieas isikud, 
kes on omandanud pensioniõiguseid ühes 
või mõlemas riigis, ning kes soovivad, et 
nende väljateenitud pension makstakse 
teise riiki. Samuti võidavad muudatusest 
need, kes soovivad Austraaliasse ekspor-
tida oma Eesti sooduspensioni või toitja-
kaotuspensioni. 

juhul sõltub selline kulu kohaliku panga tee-
nustasudest.  

Kui inimesel on aga Eesti pangakonto ja 
ta soovib, et tema pension sinna kantakse, 

Lisaks puudutab jõustuv leping Ees-
ti ja Austraalia tööandjaid, kes soovivad 
oma töötajaid vastavalt lepingule teise rii-
gi territooriumile lähetada, säilitades nei-
le kindlustuskaitse ja  tasuda ka sotsiaal-
kindlustusmakseid koduriigis. 

Õigus pensionile
Leping Eesti ja Austraalia vahel tagab, et 
inimesele määratakse ja makstakse pen-
sioni sõltumata sellest, kumma riigi terri-
tooriumil ta elab. Seega on edaspidi või-
malus saada Eesti pensioni ka Austraalias 
elaval inimesel. 

Kui aga inimesel puudub Eesti pensio-
niõiguse tekkimiseks Eestis nõutav pen-
sionistaaž, mis näiteks vanaduspensio-
ni puhul on 15 aastat, siis on selle nõude 
täitmiseks võimalik liita Eestis omanda-
tud pensionistaaž Austraalia vastava kind-
lustusperioodiga. Sellisel juhul arvutavad 
mõlemad riigid pensioni suuruse proport-
sionaalselt vastavalt oma riigis omanda-
tud kindlustusperioodile.

Erisusena ei liideta toitjakaotuspen-
sioni puhul toitja Eestis omandatud pen-
sionistaaži Austraalia vastava kindlustus-
perioodiga.

Pensionitaotluse saab inimene esita-
da sõltumata sellest, kumma riigi territoo-
riumil ta elab. Selleks peab täitma vastava 
avalduse ja lisama sinna juurde oma töö-
tamist kinnitavad dokumendid (nt tööraa-
mat jmt). Avalduse vormi leiab sotsiaal-
kindlustusameti kodulehelt. Edasise info-
vahetuse eest Austraalia ametiasutustega 
hoolitseb sotsiaalkindlustusamet. Arvesta-
ma peab aga sellega, et pensionide määra-
mine riikide vahel ja info kinnitamine võib 
vahel aega võtta kuni aasta.

Pension makstakse välja inimese aval-
duses näidatud pangakontole. 

Topeltkindlustuse vältimine
Uuel aastal jõustuv sotsiaalkindlustusleping 
võimaldab ka mõlema riigi tööandjal lähetada 
oma töötajaid ajutiselt teise riiki tööle, ilma 
et tekiks topeltkindlustus – nimelt kohaldu-
vad lepingu järgi töötajale lähetuse ajal korra-
ga vaid ühe riigi õigusaktid. Töötaja lähetuse 
maksimumperiood on neli aastat. 

Tööandjad saavad selleks kasutada sama 
taotlust, mis on ette nähtud A1 tõendi taotle-
miseks. Erinevus on siin selles, et taotlust ei 
saa esitada e-teenuse kaudu, vaid see tuleb 
esitada digitaalselt allkirjastatult või tava-
postiga. 

Uuel aastal jõustub Eesti ja Austraalia vahel 
sotsiaalkindlustusleping
2018. aasta 1. jaanuaril jõustub Eesti ja Austraalia vahel sotsiaalkindlustusleping, mis tagab 
inimestele ühest riigist teise liikumisel sotsiaalse kaitse.

kannab ülekandega seotud kulud sotsiaal-
kindlustusamet. 

Samuti on inimesel õigus valida, kas ta 
kasutab võimalust igakuiselt pensioni saada 

või hakatakse talle avalduse alusel pensioni 
maksma kord kvartalis või kord poolaastas.

Tänu sellele muudatusele saavad inimesed 
pensioni ka siis, kui nad elavad väljaspool Eestit.

Eesti vanaduspensioni hakatakse välja maksma üle maailma. Foto: Shutterstock



Pensionist maksuvaba tulu 
arvestamine
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sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna 
nõunik

Järgmise aasta maksuvaba tulu tõus 500 
euroni tähendab, et tuleb hakata silmas pida-
ma oma aastast tulu. Töötav pensionär peab 
otsustama, kui suure maksuvabastuse sum-
ma ta esitab sotsiaalkindlustuametilele  ja kui 
suure tööandjale.

Kui oled töötav pensionär ja saad lisaks tööta-
sule ka pensioni (sh vanaduspension, toitjakao-
tuspension, töövõimetuspension, eripensionid ja 
pensionilisad) igakuiselt kokku alla 1200 euro, 
siis rakendub sulle maksuvabastus 500 eurolt.

Kui brutotöötasu ja pension kokku aga ületab 
1200 euro, siis pead maksuvaba tulu suuruse 
leidma valemiga 500 – 0,55556 × (sinu kui-
ne brutotulu kokku – 1200) ja vastavalt saa-
dud summale esitama maksuvaba tulu aval-
duse. Arvutuste lihtsustamiseks leiad inter-
netist ka mitmeid kalkulaatoreid, mis aitavad 
sind täpse maksuvaba summa leidmisel. Näi-
teks kalkulaator.ee veebilehel asuv, mille abil 
saad enda maksuvaba tulu arvutada ja erine-
vate tuluprognoosidega katsetada.  

Kuidas arvutada maksuvaba 
tulu, kui oled töötav pensionär?

 Lugeja küsib  
Kas tulumaksuvabastuse 500 € alla kuulub 
ka vanaduspensioni tulumaksuvabastus?
Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikide-
le tuludele üldine maksuvaba tulu määr kuni 
6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus 
ja seoses sellega kaob ära täiendav maksu-
vaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitis-
tele. Ehk siis vanaduspensioni saajale keh-
tib samamoodi maksuvaba tulu 500 eurot, 
kui tema sissetulek keskmiselt kuus on kuni 
1200 eurot.

Kui mul on välisriigi pension ja Eesti pen-
sion kokku 1000 eurot, kui palju ma mak-
suvaba tulu saan?
Kui välisriigi pension ja Eesti pension kokku 
on 1000 eurot kuus, siis kujuneb aastatulu 
12000 eurot, millele kohaldub maksuvaba 
tulu 6000 eurot aastas. Välismaalt teenitud 
tulude puhul selgub lõplik maksukohustus 
inimese tuludeklaratsiooni alusel.

Olen töötav pensionär. Arvele laekub iga-
kuiselt töötasuna 881.63 ja pension 407.43 
eurot. Kokku 1289.06 eurot. Kuidas ma pean 
edasi toimima, kas ja kellele on vaja esita-
da avaldust?
Aastatulu arvestusel tuleb aluseks võtta bru-
totasud, see tähendab, et nii töötasu kui ka 
pension enne tulumaksu kinnipidamist. See-
tõttu ei saa maksuvaba tulu arvestusel alu-
seks võtta kontole laekunud summasid. Siin 
peab täpselt teadma, mis on inimese bruto-
töötasu ja määratud pension.

Minu pension on 501 eurot. Kas selle pealt 
hakkab minema makse? Mida teha, et pen-
sion jääks maksudest puutumata?
Võrreldes selle aastaga tõuseb teie maksuva-
ba tulu 416 eurolt 500 eurole ehk senise 84 
euro maksustamise asemel maksustatak-
se ainult 1 euro. Kui teil muid sissetulekuid 
aasta jooksul ei ole, siis kujuneb teie aasta-
tulu 6012 eurot ja sellele kohaldub maksu-

vaba tulu 6000 eurot. Ehk aasta kokkuvõt-
tes maksustatakse 12 eurot tulumaksuga.

Minu mittetöötava ema vanaduspension on 
470 eurot. Kas selleks, et arvestataks tulu-
maksuvaba miinimumi, peab ta esitama 
mingi avalduse?
Mittetöötav ja pensioni saav inimene ei pea 
selleks, et tema pensionile rakendataks mak-
suvaba tulu, midagi tegema. Sel juhul arvu-
tab maksuvaba tulu sotsiaalkindlustusamet 
automaatselt.

Kuidas saab inimene teada, kas ta on tulu-
maksuvabastuse avalduse esitanud? 
Seda, kas inimene on maksuvaba tulu avaldu-
se juba esitanud, saab kontrollida eesti.ee-st 
(eesti.ee – kodanikule – toetused ja sotsiaal-
abi – tulumaksuvabastuse taotlemine). Lisaks 
saab seda infot sotsiaalkindlustusametist, kir-
jutades tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee, 
info@sotsiaalkindlustusamet.ee või helistades 
sotsiaalkindlustusameti tulumaksu infotelefo-
nil 661 0551 (E–R kell 9–17). 

Milline on avalduse esitamise tähtaeg ja kas 
seda on võimalik esitada digitaalselt?
Maksuvaba tulu avaldust saab esitada kuni 
2017. aasta 20. detsembrini, siis võetakse 
see 2018. aasta jaanuari väljamaksel arves-
se. Hiljem esitatud avaldused võetakse 
arvesse ülejärgmisest kuust.
Jah, avaldust saab saata e-postiga aadres-
sile tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee, 
info@sotsiaalkindlustusamet.ee 
kui esitada eesti.ee kaudu (eesti.ee – koda-
nikule – toetused ja sotsiaalabi – tulumak-
suvabastuse taotlemine).

Miks koheldakse töövõimetuspensioni saa-
jaid ja töövõimetoetuse saajaid ebavõrdselt? 
Tegelikult on see sisuliselt üks ja sama toetus. 
Kui varem oli töövõimetuspension maksuva-
ba, siis nüüd on see maksustatav. Miks nii?

Töövõimetuspension on üks pensioni liike. 
Pensionid on ka täna tulumaksuga maksus-
tatavad. Pensionäridel on käesoleval aastal 
maksimaalne tulumaksuvabastus 416 eurot 
kuus (236 + 180). 
01.01.2018 kehtib üks üldine tulumaksuva-
bastus kõigile inimestele, mis on maksimaal-
selt 500 eurot kuus. Täiendav maksuvabas-
tus pensionidele enam ei kehti (sellel aastal 
236 eurot kuus).
500-eurosele maksuvabastusele kuus on 
õigus kõigil neil inimestel, kelle kuu tulu on 
alla 1200 euro, seda ka töövõimetuspensio-
ni saavatel pensionäridel.

Kas puudetoetuselt võetakse ka tulumaks 
maha?
Ei, puudetoetus ei ole tulumaksuga maksus-
tatav tulu, seega ei arvestata seda kogutu-
lu hulka ega maksustata ka tulumaksuga.

Kas tulevast aastast on minu pension 500 €? 
Järgmisest aastast tõuseb maksuvaba tulu 
määr kuni 500 euroni kuus. Määratud pen-
sionisumma selle muudatuse tõttu ei muu-
tu. Seega kui pensionärile on määratud pen-
sion summas 450 eurot kuus, siis järgmi-
sest aastast kuulub tal pensioni antud sum-
ma väljamaksmisele ja pensionist tulumak-
su maha ei võeta.

On arusaam, et kui saan pensioni ja töötan, 
siis tuleb esitada maksuvaba tuluga arves-
tamise avaldus oma tööandjale ja pensio-
ni saan täies ulatuses kätte, mitte sentigi ei 
lähe maha, on see nii?
Uuest aastast on töötaval pensionäril õigus 
esitada maksuvaba tulu avaldus kas tööand-
jale või sotsiaalkindlustusametile või tööand-
jale ja sotsiaalkindlustusametile. Ükskõik mil-
lise variandi kasuks töötav pensionär otsus-
tab, peab ta arvestama, et maksuvaba tulu 
summat (maksimaalselt 500 eurot kuus) üle-
tavalt summalt läheb maha tulumaks.

Töötavad pensionärid saavad esitada 
maksuvaba tulu avalduse kahte kohta kor-
raga – nii tööandjale kui ka sotsiaalkind-
lustusametile. Neil inimestel, kelle pen-
sion ja palk on mõlemad alla 500 euro, 
soovitatakse teha kindlas summas mak-
suvaba tulu avaldus nii tööandjale kui ka 
sotsiaalkindlustusametile – siis ei kao-
ta inimene jooksva aasta sissetulekus ja 
ei pea ootama 2019. aasta tulumaksuta-
gastust. Maksuvabastus kahe väljamaks-
ja peale kokku saab ühes kuus olla mak-
simaalselt 500 eurot.

Maksuvaba tulu avaldust saad esitada
• eesti.ee-s (eesti.ee – kodanikule – toetused 

ja sotsiaalabi – tulumaksuvabastuse 
taotlemine)

• e-postiga info@sotsiaalkindlustusamet.ee
• tulles meie klienditeenindusse
• postiga aadressil Endla 8, Tallinn

Kui sinu pension ja brutosissetulek kuus 
keskmiselt ületab aga 2100 eurot, siis ala-
tes järgmisest aastast on kogu sinu tulu, sh 
pension maksustatud. Võrreldes 2017. aas-
taga jääb töötaval ja üle 2100 euro kuus tee-
nival pensionäril selle tulemusel kuni 83,2 
eurot kuus vähem kätte.

2018. aasta toob suurele osale ini-
mestest kaasa maksuleeven-

duse, kui maksuvaba tulu määr ühes kuus ker-
kib 500 euroni. Maksusüsteem ühtlustub, ära 
kaob täiendav maksuvaba tulu pensionidele 
ning kõigile kehtib üks maksuvabastus. Tulu-
maksumäär jääb samaks – 20%.

Maksuvabastuse suurus jaguneb kolme pea-
misesse gruppi:
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KÜNNAPUU
sotsiaalkindlustus-
ameti hüvitiste 
osakonna nõunik

KATI KÜMNIK 
sotsiaalkindlustusameti hüvitiste 
osakonna juht

Selle aasta novembrikuu seisuga on 
Eestis üle 360 000 pensionäri, neist 
93 protsendi sissetulek uuest aas-
tast jõustuvate tulumaksumuudatus-
tega suureneb või jääb samaks ning 
7 protsendi pensionisaajate sissetu-
lek väheneb.  

154 000 pensionisaaja jaoks on muu-
datus positiivne, sest suurem tulumak-
suvabastus tähendab, et nemad saavad 
uuel aastal pensionit suuremas sum-
mas kätte kui praegu. Umbes pool-
te pensionisaajate jaoks on tegemist 
muudatusega, mis nende sissetulekut 
ei mõjuta. 

Kõigist pensionisaajatest 7 prot-
senti ehk ligi 23 000 inimest hakkab 
uuel aastal võrreldes tänasega vähem 
raha kätte saama – sissetulek väheneb 
20 sendist kuni 83 euroni kuus. 

Enamiku meie pensionäride jaoks on tegemist positiivse muudatusega, sest suurem 
tulumaksuvabastus tähendab, et uuel aastal saab inimene pensionit natuke suuremas 
summas kätte.

Enamiku pensionisaajate 
sissetulek uuest aastast 
suureneb või jääb samaks

• Kui sinu aastane brutotulu on kuni 14 400 
eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on sul või-
malik kasutada maksimaalset maksuva-
bastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 
eurot kuus. 

• Kui kuine sissetulek on vahemikus 1201–
2099 eurot (aastane brutotulu 14 400–25 
200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu 
suurus 500 eurost vähenema ja mida 
lähemal see on 2100 eurole, seda väik-
sem maksuvaba tulu on. 

• Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) tee-
nides on kogu tulu tulumaksuga maksus-
tatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot. 
Kõrgema sissetulekuga pensionäri igakuine 
tulu väheneb muudatuse mõjul seega mak-
simaalselt 83,2 euro võrra.

Kui sinu elukoht ei ole Eestis, siis tulumaksu 
muudatused sind ei puuduta ja sinu Eesti pen-
sioni maksustamise reeglid võrreldes 2017. aas-
taga ei muutu.

Õige maksuvaba tulu saamiseks peab iga inimene teadma oma aastatulu.  Foto: Shutterstock

Vaata, milline on tulumaksumuudatuste mõju pensionisaajatele kogu sissetuleku alusel 
(pensionisaajate kogutuluks on arvestatud palk ja pension).

Muudatuste mõju pensionäridele kogu 
sissetuleku alusel
180 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

161 097

81 495

65 762

6377
84

11 926
4581 6770

22 828

37,2
1–236

236,01–416

416,01–500

500,01–1200

1200,01–1349

1349–1351

1352–1775,9

1776–2099,99

2100–4213,13

pensionisaaja sissetulek

Kättesaadav summa ei 
muutu – 50,98%

Kättesaadav summa 
kuni 16,8 eurot suurem – 42,6%

Kättesaadav summa 
kuni 83,2 eurot väiksem – 6,45%

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet, november 2017
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KOGUTULU KOKKU
01.01.2018 ÕIGUS 

MAKSUVABASTUSELE 
SUMMAS

2017 KASUTATUD 
MAKSUVABASTUST 

SUMMAS
SOOVIN, ET MIDA PEAN SELLEKS TEGEMA?
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 määratud pension on 

kuni 1200 
eurot kuus

500 
eurot kuus

416 
(180 + 236) 
eurot kuus

Juba täna arvestatakse maksuvaba tulu kogu ettenähtud ulatuses 
pensionilt. Soovin, et SKA arvestaks ka edaspidi maksuvaba tulu 
pensionilt.

Pensionär midagi eraldi tegema ei pea, SKA arvestab 
automaatselt talle määratud pensionilt 500-eurose 
maksuvabastusega kuus.

236 
eurot kuus 

Maksuvaba tulu arvestatakse täna pensionilt 236 eurot kuus. Soovin, 
et järgmisest aastast arvestaks SKA maksuvaba tulu automaatselt 
pensionilt.

416 
eurot kuus

Maksuvaba tulu arvestatakse täna pensionilt, ei soovi, et maksuvaba tulu 
arvestataks järgmisel aastal pensionilt.

Tuleb esitada SKA-le avaldus maksuvaba tulu mitte 
arvestamiseks. Avaldust saab esitada eesti.ee, 
e-postiga info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

määratud pension on 

1201–2100 
eurot kuus

499–0 
eurot kuus

vastavalt valemile: 
500 - (500/900) × 
(kogutulu - 1200)

416 
eurot kuus

Juba täna arvestatakse maksuvaba tulu kogu ettenähtud ulatuses 
pensionilt. Soovin, et SKA arvestaks ka edaspidi maksuvaba tulu 
pensionilt. Pensionär midagi eraldi tegema ei pea, SKA arvestab 

automaatselt talle määratud pensionilt ettenähtud 
maksuvabastusega kuus. Aluseks võetakse valem 
(500 - (500/900) × (kogutulu - 1200).

236 
eurot kuus 

Maksuvaba tulu arvestatakse täna pensionilt 236 eurot kuus. Soovin, 
et järgmisest aastast arvestaks SKA maksuvaba tulu automaatselt 
pensionilt.

416 
eurot kuus

Maksuvaba tulu arvestatakse täna pensionilt, ei soovi, et maksuvaba tulu 
arvestataks järgmisel aastal pensionilt.

Tuleb esitada SKA-le avaldus maksuvaba tulu mitte 
arvestamiseks. Avaldust saab esitada eesti.ee, 
e-postiga info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

määratud pension on 

2100 
ja rohkem eurot kuus

0 
eurot kuus

416 
eurot kuus

Juba täna arvestatakse maksuvaba tulu kogu ettenähtud ulatuses 
pensionilt. Soovin, et SKA arvestaks ka edaspidi maksuvaba tulu 
pensionilt.

SKA ei saa pensionilt maksuvaba tuluga arvestada, 
sest pension on suurem kui 2100 eurot kuus ja 
maksuvabastusele õigust ei ole. Pensionär eraldi 
midagi tegema ei pea, SKA ei arvesta automaatselt 
pensionilt maksuvabastusega. Pension kuulub 
esimesest eurost tulumaksustamisele.236 

eurot kuus

Maksuvaba tulu arvestatakse täna pensionilt 236 eurot kuus. Soovin, 
et järgmisest aastast arvestaks SKA maksuvaba tulu automaatselt 
pensionilt.

416 
eurot kuus

Maksuvaba tulu arvestatakse täna pensionilt, ei soovi, et maksuvaba tulu
arvestataks järgmisel aastal pensionilt.

Pensionär eraldi midagi tegema ei pea, kuna 
pension on üle 2100 euro kuus, siis SKA ei arvesta 
automaatselt penionilt maksuvabastusega. Pension 
kuulub esimesest eurost tulumaksustamisele.
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B määratud pension ja 
bruto töötasu kokku on 

kuni 1200 
eurot kuus 

500 
eurot kuus

416 
eurot kuus

Juba täna arvestatakse maksuvaba tulu kogu ettenähtud ulatuses 
pensionilt. Soovin, et SKA arvestaks ka edaspidi maksuvaba tulu 
pensionilt. Töötasu kuulub esimesest eurost tulumaksustamisele.

Töötav pensionär midagi eraldi tegema ei pea, SKA 
arvestab automaatselt talle määratud pensionilt 
500-eurose maksuvabastusega kuus.

236 
eurot kuus

Maksuvaba tulu arvestatakse täna pensionilt 236 eurot kuus ja töötasult 
180 eurot kuus. Soovin, et järgmisel aastal arvestatakse maksuvaba tulu 
üksnes pensionilt. 

Pensionär peab esitama maksuvaba tulu avalduse 
SKA-le. Tööandja juures tuleb maksuvaba tulu 
avaldus lõpetada.

236 
eurot kuus

Maksuvaba tulu arvestatakse täna pensionilt 236 eurot kuus, töötasult 
arvestatakse maksuvaba tuluga 180 eurot kuus. Soovin, et järgmisel 
aastal arvestataks  töötasult  maksuvaba tuluga kogu ettenähtud 
summas. Pension kuulub esimesest eurost tulumaksustamisele.

Maksuvabastus kahe väljamakse tegija peale kokku 
ei tohi olla suurem kui 500 eurot kuus.

määratud pension ja 
bruto töötasu kokku on 

1201–2100 
eurot kuus

499–0 
eurot kuus 

vastavalt valemile: 
500 - (500/900) × 
(kogutulu - 1200)

416 
eurot kuus

Maksuvaba tulu arvestatakse pensionilt juba täna. Töötasu kuulub 
esimesest eurost tulumaksustamisele. Soovin, et uuest aastast SKA 
arvestab maksuvaba tulu ka edaspidi pensionilt ning töötasu kuulub 
esimesest eurost tulumaksustamisele.

Töötav pensionär SKA-le midagi esitama
ei pea, pension kuulub esimesest eurost
tulumaksustamisele. Tööandja käest tuleb küsida,
kas on vaja esitada uus maksuvaba tulu avaldus.

236 
eurot kuus

Maksuvaba tulu arvestatakse täna pensionilt 236 eurot kuus ja töötasult 
180 eurot kuus,  soovin, et järgmisel aastal arvestataks SKA poolt 
maksuvaba tulu pensionilt kindlas summas ja töötasult arvestataks ka 
maksuvaba kindlas summas.

Töötav pensionär peab maksuvaba tulu avalduse 
esitama SKA-le kui tööandjale. Nii SKA kui tööandja 
avaldusel tuleb ära märkida kindel summa, milles 
maksuvabastust kasutatda soovitakse.

236 
eurot kuus

Maksuvaba tulu arvestatakse täna pensionilt 236 eurot kuus, töötasult 
arvestatakse maksuvabastusega 180 eurot kuus. Soovin, et järgmisel 
aastal arvestataks  töötasult  maksuvabatuluga kogu ettenähtud summas. 
Pension kuulub esimesest eurost tulumaksustamisele.

Töötav pensionär SKA-le midagi esitama 
ei pea, pension kuulub esimesest eurost 
tulumaksustamisele. Tööandja käest tuleb küsida, 
kas on vaja esitada uus maksuvaba tulu avaldus.

määratud pension ja 
bruto töötasu kokku on 

2100 
ja rohkem eurot kuus

0 
eurot kuus

416 
eurot kuus

Täna arvestatakse maksuvabastusega pensionilt, töötasu kuulub 
esimesest eurost tulumaksustamisele. Kuna uuest aastast 
maksuvabastusele enam õigust ei ole, siis soovin, et nii pension kui 
töötasu maksustakase esimesest eurost tulumaksuga.

SKA-le tuleb  esitada avaldus maksuvaba tulu 
kasutamise lõpetamise kohta.

236 
eurot kuus

Täna arvestatakse maksuvabastusega pensionilt summas 236 eurot 
kuus ja töötasult 180 eurot kuus. Kuna uuest aastast maksuvabastusele 
enam õigust ei ole, siis soovin, et nii pension kui töötasu maksustakase 
esimesest eurost tulumaksuga.

Tööandjale tuleb esitada avaldus maksuvaba tulu 
kasutamise lõpetamiseks. SKA-le midagi esitama 
ei pea.
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KATRIN VÄLLING
sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna 
nõunik

Täiendava pensionilisa saamiseks 
eraldi avaldust esitama ei pea – 
neile, kelle pension on määratud 
enne 2018. aasta 1. jaanuari ja 
kes saavad juba pensioniõigus-

likku staaži või pensionilisa laste kasvata-
mise eest, arvutatakse pensionilisa juur-
de automaatselt. Uued pensionärid saa-
vad täiendava pensionilisa juurde pensio-
ni esmakordsel määramisel. 

Sotsiaalkindlustusamet maksab täien-
dava pensionilisa koos pensioniga välja jaa-
nuaris 2018. 

Toome ka mõned näited: 
• Kallele on määratud vanaduspension 2010. 

aastal. Tema pensionistaaži hulka on arva-
tud 3 lapse kasvatamise eest pensioniõi-
guslikku staaži 2 aastat iga lapse kohta. 
Alates uuest aastast arvutatakse tema pen-
sionile juurde täiendav pensionilisa 3 lapse 
eest kokku 17,30 eurot (3 × 5,767). 

• Karinile on määratud ennetähtaegne 
vanaduspension 2015. aastal. Tema pen-
sionile on juurde arvutatud pensionilisa 2 
lapse kasvatamise eest. Alates uuest aas-
tast arvutatakse Karini pensionile juurde 
täiendav pensionilisa 2 lapse eest sum-
mas 11,53 eurot (2 × 5,767). 

Uuest aastast saab lapse 
pealt juba kolm staažiaastat
Uuest aastast hakatakse maksma täiendavat pensionilisa ühe aastahinde suuruses iga lapse eest, 
keda on kasvatatud vähemalt 8 aastat. Ühe aastahinde suurus on täna 5,767 eurot. 

Uued 
toetuste 
määrad
KATRIN VÄLLING
sotsiaalkindlustusameti hüvitiste 
osakonna nõunik

Uuest aastast suurenevad olümpiavõit-
jale ja paraolümpiavõitjale makstavad 
riiklikud toetused ning kasvab repres-
seeritu toetus. 
Olümpiavõitja ja paraolümpiavõitja riiklik 
toetus suureneb järgmisel aastal praegu-
selt 650 eurolt 1201 euroni kuus. Toetu-
se uueks määraks kehtestatakse statisti-
kaameti avaldatud kalendriaasta kolman-
da kvartali keskmine brutokuupalk. Käes-
oleval aastal on see 1201 eurot. 

Represseeritu toetus suureneb praegu-
selt 192 eurolt 230 euroni aastas.

Sotsiaalkindlustusamet maksab mõle-
mad toetused uues suuruses välja 2018. 
aasta jaanuaris. 

Töötavale pensionärile on määratud pension 403 eurot kuus ja tema bruto töötasu on 650 eurot kuus. Pensionäri kogutulu on 1053 eurot kuus. 
Seega on tal õigus 500-eurosele maksuvabastusele kuus.

Näide 1. 
MAKSUVABA TULU AVALDUS ESITATAKSE 
TÖÖANDJALE

Näide 2. 
MAKSUVABA TULU AVALDUS ESITATAKSE 
SOTSIAALKINDLUSTUSAMETILE

Näide 3. 
MAKSUVABA TULU AVALDUS 
ESITATAKSE NII TÖÖANDJALE KUI 
SOTSIAALKINDLUSTUSAMETILE

Pension kuulub esimesest eurost tulumaksusta-
misele. Pensionilt läheb tulumaksu 80,6 eurot kuus 
(403 × 20%). Pension makstakse välja summas 
322,4 eurot (403 – 80,6). Töötasult 
arvestatakse maksuvabastust 500 eurot kuus. 
Töötasult läheb tulumaksu 30 eurot kuus 
((650 – 500) × 20%). Töötasu makstakse välja 
summas 620 eurot (650 – 30).

Inimene saab kätte 942,4 eurot kuus 
(322,4+620). 

Töötasu kuulub esimesest eurost tulumaksustamisele. Töötasult lä-
heb tulumaksu 130 eurot kuus (650 × 20%). Töötasu makstak-
se välja summas 520 eurot (650 – 130). Pensionilt arvestatakse 
maksuvabastust 500 eurot kuus. Kuna määratud pension on sum-
mas 403 eurot, siis kuulub pension kogu summas väljamaksmisele. 
Kasutamata maksuvabastust jääb 97 eurot kuus. (500 – 403) 
Inimene saab kätte 923 eurot kuus (520 + 403).
Kasutamata maksuvabastuse osas on õigus esitada järgmisel aas-
tal Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsioon, et enam kinnipeetud 
tulumaks tagasi saada.
Kuna pension on väiksem kui 500 eurot kuus, siis ei ole see 
valik pensionärile jooksva kalendriaasta vaates kasulik. 

Pensionär soovib, et kogu määratud pension 
talle välja makstakse. 
Siis peab ta sotsiaalkindlustusametile esitama 
maksuvaba tulu avalduse summas 403 eurot 
kuus. 
Tööandjale saab ta esitada maksuvaba tulu aval-
duse summas 97 eurot kuus. (500 – 403)
Töötasult läheb siis tulumaksu 110,6 eurot kuus 
(650 – 97) × 20%).  Töötasu makstakse välja 
summas 539,4 eurot (650 – 110,6).

 Inimene saab kätte 942,4 eurot kuus 
(403 + 539,4).

Näide on illustreeriv, töötasult ei ole arvestatud kogumispensioni ja töötuskindlustusmakset.

Uuest aastast saab lapse pealt juba kolm staažiaastat senise kahe aasta asemel.  Foto: Shutterstock
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