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28.11.2017 

 

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega 

seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 
 

§ 1. Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmine 

 

Riikliku pensionikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Õigus vanaduspensionile on isikul, kes on saanud 65-aastaseks ja kellel on vähemalt 15- 

aastane Eestis omandatud käesoleva seaduse 8. peatükis sätestatud pensionistaaž.“; 

 

2) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Õigus vanaduspensionile on isikul, kes on käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel antud 

määrusega kehtestatud vanaduspensionieas ja kellel on vähemalt 15-aastane Eestis omandatud 

käesoleva seaduse 8. peatükis sätestatud pensionistaaž.  

 

(2) Vanaduspensioniiga on 65 aastat, millele on lisatud 65-aastaste isikute eeldatav eluea 

muutus.  

 

(3) Vanaduspensioniea arvutamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister  

määrusega. 

 

(4) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega iga aasta 31. detsembriks vanaduspensioniea, mis 

hakkab kehtima kahe aasta pärast. Vanaduspensioniiga võib tõsta kõige rohkem kolm kuud 

aastas.  

 

(5) Isikul, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, 

vähendatakse pensionistaaži nõuet ühe aasta võrra iga kolme täisaasta kohta, millal tal oli 

tuvastatud osaline või puuduv töövõime. 

 

(6) Isikule vanaduspensioni määramisel lähtutakse käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel antud 

määrusega kehtestatud vanaduspensionieast, mis kehtis sellel aastal, kui isikul tekkis esimest 

korda õigus vanaduspensionile.  

 

(7) Isikule käesoleva seaduse § 9
1
 alusel vanaduspensioni määramisel enne 

vanaduspensioniiga lähtutakse käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel antud määrusega 

kehtestatud vanaduspensionieast, mis kehtib sellel aastal, kui isik pensioniavalduse esitab.  

 

(8) Vanaduspension määratakse eluajaks.“; 

 

3) seadust täiendatakse §-ga 9
1
 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 9
1
. Paindlik vanaduspension 

 

(1) Isikul on õigus vanaduspensionile kuni viis aastat enne ja mistahes ajal pärast käesoleva 

seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudmist (edaspidi paindlik vanaduspension). 
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(2) Isikul on õigus paindlikule vanaduspensionile enne käesoleva seaduse §-s 7 sätestatud 

vanaduspensioniikka jõudmist järgmiselt: 

1) vähemalt 20-aastase pensionistaaži korral kuni üks aasta enne; 

2) vähemalt 25-aastase pensionistaaži korral kuni kaks aastat enne; 

3) vähemalt 30-aastase pensionistaaži korral kuni kolm aastat enne; 

4) vähemalt 35-aastase pensionistaaži korral kuni neli aastat enne; 

5) vähemalt 40-aastase pensionistaaži korra kuni viis aasta enne. 

 

(3) Isikul on õigus paindlikule vanaduspensionile pärast käesoleva seaduse §-s 7 sätestatud 

vanaduspensioniikka jõudmist, kui tal on vähemalt 15-aastane Eestis omandatud käesoleva 

seaduse 8. peatükis sätestatud pensionistaaž. 

 

(4) Paindlikku vanaduspensioni ei arvutata ümber soodustingimustel vanaduspensioniks ega 

eriseaduse alusel määratud pensioniks. 

 

(5) Isikule, kellele on määratud pension eriseaduse alusel või soodustingimustel 

vanaduspension, ei määrata paindlikku vanaduspensioni.“; 

 

4) paragrahvid 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks; 

 

5) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Vanaduspension koosneb:  

1) baasosast;  

2) staažiosast, mille suurus võrdub pensioniõigusliku staaži aastate ja aastahinde korrutisega; 

3) kindlustusosast, mille suurus võrdub pensionikindlustatu kindlustusosakute summa ja 

aastahinde korrutisega; 

4) ühendosast, mille suurus võrdub poole kindlustusosakute ja poole solidaarosakute summa 

ning aastahinde korrutisega.“; 

 

6) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:  

 

„5) solidaarosast, mille suurus võrdub solidaarosakute summa ja aastahinde korrutisega.“; 

 

7) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(2) Pensioni aastahinne on ühe pensioniõigusliku staaži aasta, kindlustusosaku ja 

solidaarosaku 1,000 rahaline väärtus.“; 

 

8) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(3) Kui pensionitaotlejal puudub mõni käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud pensioniosa, 

määratakse pension olemasolevate pensioniosade alusel.“;  

 

9) paragrahvi 11 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks; 

 

10) paragrahvi 11 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(5) Kindlustusosaku, kindlustusosa ja ühendosa arvutamise juhendi kehtestab valdkonna eest 

vastutav minister määrusega.“; 

 

11) paragrahvi 11 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
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„(5) Kindlustusosaku, kindlustusosa, ühendosa ja solidaarosa arvutamise juhendi kehtestab 

valdkonna eest vastutav minister määrusega.“; 

 

12) seadust täiendatakse §-ga 11
1
 järgmises sõnastuses

: 

 

„§ 11
1
. Vanaduspensioni suuruse arvutamisel suurendava ja vähendava kordajaga 

arvestamine  

 

(1) Isikule paindliku vanaduspensioni määramisel arvutab Sotsiaalkindlustusamet 

vanaduspensioni käesoleva seaduse §-s 11 sätestatud korras ning arvutamisel rakendatakse 

vanaduspensioni suurust suurendavat ja vähendavat kordajat.  

(2) Vanaduspensioni suurust suurendavat kordajat rakendatakse, kui vanaduspension 

määratakse pärast käesoleva seaduse §-s 7 sätestatud pensioniiga. 

 

(3) Vanaduspensioni suurust vähendavat kordajat rakendatakse, kui vanaduspension 

määratakse käesoleva seaduse §-s 9
1
 sätestatud pensionieas. 

 

(4) Vanaduspensioni suurust suurendava ja vähendava kordaja arvutamise tingimused ning 

korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.  

 

(5) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata eriseaduse alusel määratud 

vanaduspensioni arvutamisel.“; 

 

13) paragrahvi 12 lõiked 1, 2, 3 ja 4 ning § 13 tunnistatakse kehtetuks;  

 

14) paragrahvi 12 lõike 2
1
 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(2
1
) Pensionikindlustatu kindlustusosaku arvutamisel võetakse arvesse 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, 04.03.1968, lk 1–7) (edaspidi nõukogu määrus).“; 

 

15) seadust täiendatakse paragrahviga 13
1
 järgmises sõnastuses: 

 

„13
1
. Pensionikindlustatu solidaarosak 

 

(1) Pensionikindlustatu solidaarosaku suuruse leidmisel võetakse aluseks sotsiaalkaitse 

infosüsteemi kantud andmed isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa kohta 

kalendriaastal. 

 

(2) Solidaarosaku suuruse arvutamiseks liidetakse pensionikindlustatu isikustatud 

sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa summad ja võrreldakse neid vastava aasta 

jaanuarikuu kaheteistkümnekordselt töötasu alammääralt arvutatud isikustatud sotsiaalmaksu 

pensionikindlustuse osaga. 

 

(3) Riigi, kohaliku omavalitsusüksuse üksuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt 

sotsiaalmaksuseaduse § 6 ja füüsilisest isikust ettevõtja poolt sotsiaalmaksuseaduse § 6
1
 alusel 
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makstav sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa võetakse arvesse samaväärselt 

sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa tasumisega töötasu alammääralt.  

 

(4) Pensionikindlustatule, kelle isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa on 

väiksem kui jaanuarikuu kaheteistkümnekordselt töötasu alammääralt arvutatud isikustatud 

sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa, arvestatakse solidaarosakut suurus proportsionaalselt 

isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osaga.  

 

(5) Solidaarosaku väärtust arvestatakse täpsusega kolm kohta pärast koma. 

 

(6) Solidaarosaku väärtus ühe kalendriaasta kohta on kuni 1,000. 

 

(7) Kohustusliku kogumispensioniga liitunutel on solidaarosaku väärtus ühe kalendriaasta 

kohta kuni 0,800.“; 

 

16) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„1) toitja käesoleva seaduse § 11 alusel arvutatud vanaduspension;“; 

 

17) paragrahvi 24 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(8) Kui üks käesoleva paragrahvi lõikes 1
1
 nimetatud isikutest ei anna teisele isikule 

pensionilisa taotlemiseks kirjalikku nõusolekut, ja mõlemal isikul on õigus pensionilisale, 

jaotatakse pensionilisa pooleks.“;  

 

18) seaduse 7. peatüki pealkirja ja §-i 39 täiendatakse pärast sõna „ümberarvutamine“ 

tekstiosaga „, peatamine“ vastavas käändes; 

 

19) paragrahvi 25 lõike 1 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõna „määratud“; 

 

20) seadust täiendatakse §-ga 25
1
 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 25
1
. Vanaduspensioni suuruse ümberarvutamine ja maksmise peatamine 

 

(1) Isikul on õigus valida, et talle makstakse vanaduspensioni, mille suurus erineb käesoleva 

seaduse § 11 alusel arvutatud vanaduspensionist, arvestades käesoleva seaduse §-s 11
1
 

sätestatuderisusi. Pensionilisa suurust ei ole õigus muuta.  

 

(2) Vanaduspensioni suurus võib olla 50 või 100 protsenti isikule arvutatud 

vanaduspensionist. 

 

(3) Isik võib üks kord kalendrikuus esitada avalduse talle määratud ning käesoleva seaduse §-

de 11 ja 11
1
 alusel arvutatud vanaduspensioni suurendamiseks või vähendamiseks käesoleva 

paragrahvi lõikes 2 ettenähtud suuruses, kui seadus ei sätesta teisiti. 

 

(4) Isik võib esitada avalduse vanaduspensioni maksmise peatamiseks üks kord kalendrikuus. 

 

(5) Peatatud vanaduspensioni maksmist jätkatakse isiku avalduse alusel. 

 

(6) Sotsiaalkindlustusamet teeb vanaduspensioni suurendamise või vähendamise, maksmise 

peatamise või jätkamise otsuse vastava avalduse esitamisest viie tööpäeva jooksul. 
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Vanaduspensioni maksmine peatatakse, maksmist jätkatakse või seda makstakse suurendatult 

või vähendatult järgmise kalendrikuu algusest.“;  

 

 

21) paragrahvi 27 lõikes 4 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsus“ sõnadega „valdkonna eest 

vastutav minister määrusega“; 

 

22) paragrahvi 28 lõike 2 punktis 12 asendatakse sõnad „ühel vanematest“ sõnaga „vanemal“; 

 

23) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 2
1
 järgmises sõnastuses: 

 

„(2
1
) Isikud lepivad kokku, kellele arvatakse pensioniõigusliku staaži hulka käesoleva 

paragrahvi lõike 1 punktis 12 nimetatud tegevuse aeg. Kui vanemad ei saavuta kokkulepet, 

kuid mõlemal on õigus arvata nimetatud tegevus pensioniõigusliku staaži hulka, jaotatakse 

see pooleks.“; 

 

24) paragrahvi 35 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Sotsiaalkindlustusamet väljastab pensionärile pensionitunnistuse või teeb selle 

kättesaadavaks elektrooniliselt.“; 

 

25) paragrahvi 42
2
 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „ennetähtaegne“ sõnaga „paindlik“; 

 

26) paragrahvi 43 lõige 1
1
 tunnistatakse kehtetuks; 

 

27) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses: 

 

„(6) Kui isikule makstakse käesoleva seaduse § 25
1
 alusel vanaduspensioni, mille suurus on 

50 protsenti talle määratud vanaduspensionist, või kui pensioni maksmine on peatatud, 

määrab Sotsiaalkindlustusamet käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud pensionärile 

vanaduspensioni, mille suurus on 100 protsenti.“; 

 

28) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 2
2
 järgmises sõnastuses: 

 

„(2
2
) Kui isikule makstakse käesoleva seaduse § 25

1
 alusel vanaduspensioni, mille suurus on 

50 protsenti talle määratud vanaduspensionist, või kui pensioni maksmine on peatatud, 

määrab Sotsiaalkindlustusamet isikule vanaduspensioni, mille suurus on 100 protsenti, ning 

tasaarvestatav osa arvutatakse vanaduspensionist, mille suurus on 100 protsenti.“; 

 

29) paragrahv 54 tunnistatakse kehtetuks; 

 

30) paragrahvi 57 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „(sealhulgas soodustingimustel, 

ennetähtaegsed ja edasilükatud vanaduspensionid)“; 

 

31) paragrahvi 61
11

 lõikes 1 asendatakse arv „2
2
“ arvuga „5“; 

 

32) seadust täiendatakse paragrahvidega 61
20

–61
24

 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 61
20

. Ennetähtaegse vanaduspensioni määramine kuni 2025. aasta 31. detsembrini 
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(1) Kui isik soovib, et talle määratakse ja makstakse ennetähtaegset vanaduspensioni, 

kohaldatakse vanaduspensioni määramisele ja maksmisele käesoleva seaduse enne 2021. 

aasta 1. jaanuari kehtinud redaktsiooni, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.  

 

(2) 2021. aastal on õigus ennetähtaegsele vanaduspensionile isikul, kellel on vähemalt 16-

aastane Eestis omandatud käesoleva seaduse 8. peatükis sätestatud pensionistaaž. 

 

(3) 2022. aastal on õigus ennetähtaegsele vanaduspensionile isikul, kellel on vähemalt 17-

aastane Eestis omandatud käesoleva seaduse 8. peatükis sätestatud pensionistaaž. 

 

(4) 2023. aastal on õigus ennetähtaegsele vanaduspensionile isikul, kellel on vähemalt 18-

aastane Eestis omandatud käesoleva seaduse 8. peatükis sätestatud pensionistaaž. 

 

(5) 2024. aastal on õigus ennetähtaegsele vanaduspensionile isikul, kellel on vähemalt 19-

aastane Eestis omandatud käesoleva seaduse 8. peatükis sätestatud pensionistaaž. 

 

(6) 2025. aastal on õigus ennetähtaegsele vanaduspensionile isikul, kellel on vähemalt 20-

aastane Eestis omandatud käesoleva seaduse 8. peatükis sätestatud pensionistaaž. 

 

§ 61
21

. Ennetähtaegse pensioni maksmise jätkamine 

 

Isikule, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension enne 2021. aasta 1. jaanuari 

kehtinud seaduse alusel, makstakse ennetähtaegset vanaduspensioni enne 2021. aasta 1. 

jaanuari jõustunud seaduse alusel.  

 

§ 61
22

. Edasilükatud vanaduspensioni suuruse arvutamine  

 

Kui käesoleva seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensionieas olev isik, kellel on vähemalt 15-

aastane Eestis omandatud pensionistaaž, ei ole enne käesoleva seaduse jõustumist 2021. aasta 

1. jaanuaril taotlenud edasilükatud vanaduspensioni, on tal õigus üks kord valida, kas ta 

soovib minna pensionile käesoleva seaduse alusel või enne 2021. aasta 1. jaanuari jõustunud 

seaduse alusel. 

 

§ 61
23

. Varem määratud vanaduspensioni ümberarvutamine 

 

Enne 2021. aasta 1. jaanuari jõustunud käesoleva seaduse alusel määratud vanaduspension 

arvutatakse isiku avalduse alusel ümber või selle maksmine peatatakse 2021. aasta 1. jaanuaril 

jõustunud seaduse §-s 25
1
 sätestatud korras. 

 

§ 61
24

. Üleminek töövõimetuspensionilt paindlikule pensionile 

 

Isikule, kellele maksti töövõimetuspensioni ja kellele määrati töövõimetuse kestuse ajal 

paindlik vanaduspension, jätkatakse paindliku vanaduspensioni maksmist. Kui 

töövõimetuspension lõpeb enne, kui isik jõuab vanaduspensioniikka, jätkatakse paindliku 

vanaduspensioni maksmist ilma pensioniavaldust nõudmata töövõimetuse lõppemise päevale 

järgnevast päevast.“; 

 

33) seadust täiendatakse §-ga 61
25

 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 61
25

. Paragrahvide 12 ja 13 rakendamine 
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Riiklike pensionide määramisel ja maksmisel alates 2037. aasta 1. jaanuarist rakendatakse 

enne 2037. aasta 1. jaanuari kehtinud seaduse §-e 12 ja 13 juhul, kui isikutel on omandatud 

enne 2037. aasta 1. jaanuari kindlustusosakuid.“. 

 

§ 2. Kogumispensionide seaduse muutmine 

 

Kogumispensionide seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 40 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Õigus kohustuslikule kogumispensionile tekib osakuomanikul riikliku 

pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensioniikka jõudes või kui talle on määratud 

sama seaduse § 9
1
 alusel paindlik vanaduspension.“; 

 

2) paragrahvi 47 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(3) Kindlustatud isik ei pea ühise pensionilepingu sõlmimise ajal ega käesoleva paragrahvi 

lõikes 2 sätestatud juhul olema osakuomanik ega jõudnud vanaduspensioniikka, kuid õigus 

pensionimaksetele tekib tal vanaduspensioniikka jõudmisel või pärast paindliku 

vanaduspensioni määramist.“; 

 

3) paragrahvi 49 lõike 6 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„1) osakuomanik ei ole jõudnud vanaduspensioniikka ning talle ei ole määratud paindlik 

vanaduspension;“; 

 

4) paragrahvi 52
3
 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„1) kaksteist pensioniaastat, kui osakuomanik on 59–60-aastane;“; 

 

5) paragrahvi 52
3
 lõige 4  muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(4) Kui fondipension lepitakse kokku täiendavateks väljamakseteks käesoleva seaduse § 42 

lõike 4 alusel, on fondipensioni minimaalne arvestuslik kestus: 

1) kuus pensioniaastat, kui osakuomanik on 59-aastane; 

2) viis pensioniaastat, kui osakuomanik on 60–64-aastane; 

3) neli pensioniaastat, kui osakuomanik on 65–69-aastane; 

4) kolm pensioniaastat, kui osakuomanik on 70–74-aastane; 

5) kaks pensioniaastat, kui osakuomanik on 75-aastane või vanem.“; 

 

6) paragrahvi 66 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„§ 66. Makse maksmise kohustuse rakendamine ja valikuavalduse esitamise erisused 

aastatel 2002–2010“; 

 

7) seadust täiendatakse §-ga 72
3
 järgmises sõnastuses:  

 

„§ 72
3
. Valikuavalduse esitamise erisused aastal 2020 

 

(1) Ajavahemikus 1970–1982 sündinud isikul, kes ei esitanud valikuavaldust käesoleva 

seaduse§ 66 lõikes 2 sätestatud tähtajaks, tekib õigus maksta kohustusliku kogumispensioni 
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makset ja omandada kohustusliku pensionifondi osakuid, kui ta esitab valikuavalduse 

ajavahemikus 2020. aasta 1. jaanuarist kuni 30. novembrini.   

 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud valikuavalduse esitanud isikule kohaldatakse 

käesolevas seaduses kohustatud isiku kohta sätestatut käesolevast paragrahvist tulenevate 

erisustega. 

 

(3) Valikuavalduse esitanud isikul tekib õigus ja kohustus tasuda kohustusliku 

kogumispensioni makset alates 2021. aasta 1. jaanuarist. 

 

(5) Sotsiaalmaksuseaduse §-s 4 sätestatud sotsiaalmaksu maksja on kohustatud kontrollima 

pensioniregistrist, kas käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik on kohustatud tasuma 

kohustusliku kogumispensioni makset.“. 

 

§ 3. Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine 

 

Sotsiaalhoolekande seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 59 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„6) riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 9
1
 sätestatud paindlikule vanaduspensionile 

jäänud isikul, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses ning 

kellel on tuvastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus;“; 

 

2) paragrahvi 59 lõikes 2 asendatakse sõnad „ega saa ennetähtaegset“ sõnadega „ning talle ei 

ole määratud paindlikku“; 

 

3) paragrahvi 73 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „riikliku pensionikindlustuse seaduse 

tähenduses“; 

 

4) paragrahvi 73 täiendatakse lõikega 2
1
 järgmises sõnastuses: 

 

„(2
1
) Kui isikule makstakse riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel vanaduspensioni, 

mille suurus on 50 protsenti, või kui isik on esitanud avalduse pensioni maksmise 

peatamiseks, määrab Sotsiaalkindlustusamet isikule vanaduspensioni, mille suurus on 100 

protsenti tema vanaduspensioni suurusest.“; 

 

5) paragrahvi 134 lõiget 4 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses: 

 

„9) isikule on määratud vanaduspension, aga isik on esitanud avalduse riikliku 

pensionikindlustuse seaduse § 25
1
 alusel pensioni suuruse vähendamiseks või pensioni 

maksmise peatamiseks.“. 

 

§ 4. Sotsiaalmaksuseaduse muutmine 

 

Sotsiaalmaksuseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„6) töötutoetust saav isik, kui riik ei maksa tema eest sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 7 

alusel või kui talle on määratud paindlik vanaduspension riikliku pensionikindlustuse seaduse 

alusel;“; 
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2) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 16 järgmises sõnastuses: 

 

„(16) Käesolevas seaduses sätestatud riikliku pensioni saaja on ka isik, kellele määratud 

vanaduspensioni maksmine on peatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 25
1
 alusel.“. 

 

§ 5. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine 

 

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses: 

 

„(9) Töötul ei ole õigust saada töötutoetust, kui talle on määratud paindlik vanaduspension 

riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel.“; 

 

2) paragrahvi 33 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses: 

 

„7) töötule määratakse paindlik vanaduspension riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel.“. 

 

§ 6. Töötuskindlustuse seaduse muutmine 

 

Töötuskindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„5) jõudnud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka 

(edaspidi vanaduspensioniiga) või kellele on määratud sama seaduse alusel ennetähtaegne või 

paindlik vanaduspension“; 

 

2)  paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses: 

 

„6) riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel paindliku vanaduspensioni määramise päevast 

arvates.“; 

 

3) paragrahvi 42 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „ennetähtaegse“ sõnadega „või 

paindliku“. 

 

§ 7. Seaduse jõustumine  

 

(1) Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.  

 

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 17, 22–34 ja § 2 punktid 6 ja 7 jõustuvad üldises korras. 

 

(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2 ja 31 jõustub 2027. aasta 1. jaanuaril.  

 

(4) Käesoleva seaduse § 1 punktid 6, 11, 13, 14 ja 32 jõustuvad 2037. aasta 1. jaanuaril.  

 

 

 

Eiki Nestor 

Riigikogu esimees 
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Algatab Vabariigi Valitsus 

 

Allkirjastatud digitaalselt 


