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,.Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse
(kohustusliku kogumispensioni refbrm)"
vAljakuulutamata jatmine

Jiitan Riigikogus 29. jaanuaril 2020 vastu v6etud "Kogumispensionide seaduse ja
seliega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni
ole vaslavuses Eesti Vabariigi
reform)" viilja kuulutarnata, kuna see
p6hiseadusega.

ei

LAhtudes demokraatia p6himottest on Riigikogus koalitsiooni moodustanud
erakondadel 6igus ellu viia valijate toetuse saanud programmi ja muuta selleks
kehtivat digust. Seejuures on sotsiaalpoliitika kujundamisel Riigikogu otsustusruum
AvAf

satesta, kuidas peab dik pensionisiisteemi
kujundama, kuid riigil lasub PS $-st 14 ja $-i 28 loikest 2 tulenevalt oluline kohustus
tagada koikide inimeste toimetuiek pensionieas. Seda nduab ka PS S 10, mille
kohaseit meie riigikonalduse raames kehtestatavad lahendused peavad vastama
inimvaarikuse ning sotsiaalse ja demokaatliku 6igusriigi pdhirr6tetele. Vabadigi
President ei ole iihegi seaduse poolt ega vastu, ktill aga on Vabariigi Presidendi
iilesame hoida Eesti Vabariigi digusruum p6hiseaduse vaos.

Eesti Vabadigi p6hiseadus (PS)

ei

Lahtudes eeltoodust leian, et ninetatud seadus olr vastuo]us PS preanbulis sisalduva
aluspohimotte ja PS $-dega 10, 12, 11, 28 lg 2. 31 ja 32 jiirgmistel p6hjustel:

1.

Riik on PS $ 28 ldikes 2 siitestatud isikute p6hidiguse tagamiseks loonud
pensionisiisteemi, mis koosneb riiklikust pensionist, kohustuslikust
kogumispensionist rring diendavast kogumispensionist. Kehtiva
pensionisilsteemi osad taiendavad, kuid ei asenda iiksteist.
I

Eesti Pank on 2019 koostatud "Pensionisiisteemi muudatuste analiiiisi',l
kokkuvdttes leidnud, et pensionisiisteeni erinevad osad aitavad vdhendada eri
saavutada erinevaid eesmArke. Samuti on Eesti patk mainitud
aralui.isis viidanud sellele, et kohustusliku kogumispensioni siisteem aitab
suurendada riikliku pensionikindlustuse j atkusuutlikkust.

tiiiipi riske ja

Seadusaadja on seega ette nainud, et parast kohustusliku kogumispensioni
siisteemi loplikku vAljakujunemist moodustavad eelk6ige riiklik pension ja
kohustuslik kogumispension pensionisiisteemi, mis tagab pensioniealistele
isikutele PS $ 28 l6ikes 2 siitestatud pdhidiguste ja vabaduste realiseerimrse.
Kehtiv pensionisiisteem on keskseks 6iguslikuks instrumendiks, millega riik
taidab antud asjaoludel PS $-s 14 siitestatud kohustust tagada isikute 6igusr
Ja
vabadusi.
Senine kohustusliku kogumispensioni siisteem on kehtinud iile 11 aasta ja
kaesolevaks ajaks on mdrkimisviidme hulk Eesti inimesi (i.ile 740 000 inimese)2
sellega liitunud. Nendel isikutel on PS $-st 10 tulenev oigusparane ootus, et
senine pensionisiisteem jiiiib p6hilises osas piisima seni, kuni nad seda vajavad.
Pdhiseaduse m6tte kohaselt on Eestis diguse iildp6him6tteks diguspifase

ootuse p6him6te. Selle printsiibi kohaselt on igaiihel 6igus tegutseda
moistlikus ootuses, et rakendatav seadus jaab kehtima. Igaiiks peab saama
temale seadusega antud 6igusi ja vabadusi kasutada vahemalt seaduses
satestatud tiihtaja jooksul. Seaduses tehtav muudatus ei tohi olla oisuse
subjektide suhtes s6namurdlik.l

Isikute 6igus pensionisiisteemi kaudu pensioni saamisele on kaitstud ka pS $-is
32 sAtestatud omandip6hi6igusega.,,Kogumispensionide seaduse ja sellega
seonduvalt teiste seaduste muutmise ssaduse (kohustusliku kogurnisoensronr
reform)" $ 1 punkti 67 kohaselt taiendarakse ,.Kogumispensioinide ieadust,,
(KoPS) $-ga 43'. Sellega antakse isikule, kellel ei ole veel digust
kohustuslik-ule kogumispensionile, 6igus n6uda k6igi osakute tagasivOtmist ja
k6igil investeerimiskontodel oleva raha vAljamaksmist. Mainitud raha on antud

isikute vabasse kasutusse. Sisuliselt tahendab see. et Darast
,,Kogumispensionide seaduse ja sellega seondur,alt teiste seaduste .uut-is"

seaduse (kohustusliku kogumispensioni refbrm)" jdustumist ei ole kohustusliku

kogumispensioni kogumine enam kohustuslik ning senine pensionisiisteem
tervikuna lakkab eesmargipAraselt toimimast.

Vastuvoetud seaduses sAtestatud viisil tagasiulatuvalt kohustusliku
kogumispensioni vabatahtlikustamist ja kogutud v6i kogutavate
pensionivahendite kasutamise kohustuslikust sihtotstaxbest loobumise
vdimaluse andmist ning selle kaudu pensionisiisteemi olulist muutmist ei saa
pidada digustatuks Groportsionaalseks) viisiks inimestele pensioni kogumisel
httpq://www.eestipanl(ee/press/ees!i-paneas-valmis-pensionimuudaiusre-moiuaraluusi-de!ailseft
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suurema valikuvabaduse andmisel ja taiendavate v6imaluste loomisel oma
pensionivara investeedmisel. See pdhjustab PS g-i 28 ldikest 2.ia PS g-st 32
tulenevate inimeste pdhidiguste riive ebaproportsionaalses mahus.
2.

"Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise
seaduse (kohustusliku kogumispensioni refolm)" $
punkti 67 kohaselt
taiendatakse KoPS-i $-ga 43r, millega antakse isikutele, kellel ei ole veel

I

6igust kohustuslikule kogumispensionile, 6igus nduda k6igi osakute
tagasivdtmist ja kdigil pensioni investeerimiskontodel oleva raha
valjamaksmist seaduses sa&shtud tingimustel. Nimetatud sAttega antakse
kohustusliku kogumispensioni silsteemiga liitunutele vdimalus tagasiulatuvalt
kaks korda valja v6tta enne kohustusliku kogumispensioni saamise oiguse
tekkimist kohustusliku pensionifondi kaudu kogutud pensionivara, sealhulgas
riigi poolt isikute tddtasudelt tasutud sotsiaalmaksu arvelt eraldatud
sotsiaalrnaksu osa (4%) ning kasutada seda omal tuanagemisel.

Sotsiaalmaks on ,,Sotsiaalmaksuseaduse" $ 1 kohaselt pensionikindlustuseks ja
riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud
rahaline kohustis. Samas amab vaatlusalune sate kohustusliku
kogumispensioni si.isteemiga liitunud isikutele 6iguse ise tagasiulatuvalt
otsustada, milline saab olema nende tddtasudelt tasutud 4%o suuruse
sotsiaalmaksu osa sihtotstarve s6ltuvalt sellest. kuidas raha valiavdtvad isikud
seda edaspidi kasutama hakkavad.

Kohustusliku kogumispensioniga mitteliitunud isikutel sellist otsustusdigust ei
muutu.
Kohustusliku pensionisusteemiga liitumine v6i mitteliitumine vdib ktill anda
digustuse isikute erinevaks kohtlemiseks pensionikindlustuse regulatsiooni
osas, kuid seda ei saa laiendada sotsiaalmaksusoodustuste kehtestamisele.

teki. Nende tddtasudelt makstud sotsiaalmaksu sihtotstarve ei

Seet6ttu leian, et ,,Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduyalt teiste
seaduste muutmise seadusega (kohustusliku kogumispensioni reform),, osadele
isikutele antav vdimalus tagasiulatuvalt raija votta lisaks oma td6tasudelt
makstud 2%-le ka riigi poolt makstud 4% sotsiaalmaksu osa ja seda vabalt
kasutada on vastuolus PS $-st 12 tuleneva vdrdsusp6hidigusega. Sellega
kaasneb tagasiulatuvalt ja pdhjendamatult nende isikute erinev kohtlemne.;a
iihetaolise maksustamise pdhimotte rikkumine. Mainitud p6hjustel on
sotsiaalmaksu sihtotstaxbe tagasiulatuv muutrnine vastuolus PS $-s 10
sAtestatud Sigusdigi p6him6ttega.
3.

Kaesoleva otsuse punktis 2 kasitletud satte (KoPS $ 43') pdhim6ttelise
muutunisega tagasiulatuvalt loob riik ebaproportsionaalse riski, et kohustusliku
kogumispensioni pensionifondi osakute vaartus ja sellest tulenevalt ka hilisem
pensionifondi ja6jate eeldatav pension hakkab lisaks finantsturgudel ja
majalduses toimuvale senisest oluliselt enam sdltuma teiste osakuomanike
kAitumisest. Kuigi osakute vahetarnise vSimaluse t6ttu oli konkeetsest
pensionifondist lahkumine vdimalik ka seni kehtiva seaduse alusel, ei saanud
sellisest liikumisest tulenevat mdju siiski pidada oluliseks osakute vAiftusele,

kuivdrd vahetamise tehinguid ei ole olnud sama palju kui olukorras, kus tekib
vdimalus raha kohustuslikust pensionifondist valja v6tta. Sellele olulisele
riskile viitab ka Eesti PaDk ,,Pensionisiisteemi muudatuste mdiuanaliii.isis
20t9-4

Antud asjaoludel pensionifondidest lahkumisega seotud kulude
pensionifondidesse

panemine

jaajable paneb neile taiendava olulise ja

ebaproportsionaalse varalise kohustuse,
m6ju pensionifondi osakute vaiirtusele.

mis omakorda avaldab negatiivset

Kirjeldatud asjaoludel seadusemuudatusega pensionifondi osakute viiairtuse
olulise vfienemise riski loomine ja pensionifondidesse jaavatele

osakuomanikele fondidest lahkumise

kulude panemine

riivab
ebaproportsionaalselt senistesse pensionifondidesse jAavate osakuomanike pS
tulenevat omandip6hi6igust. Mainitud
suurendab
ebaproportsionaalselt seadusandja meelemuutus, kuivdrd kohustusliku
kogumispensioni si.isteemi aluspohim6tteid muudetakse tagasiulatuvalt ja
oluliselt.

$-st 32

riski

Vaatlusalune regulatsioon on vastuolus ka PS $-s 10 satestatud sotsiaalse ja
demokaatliku 6igusdigi p6himdttest tuleneva oiguskindluse ja 6igusparase
ootuse pdhimStetega, kuivdrd riik halvendab kohustusliku kogumispensioni
siisteemi jaajate vAljavaateid vanaduspensjonile.
4.

,,Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutunrse
seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform)"
120 kohaselt
taiendatakse KoPS $-ga 724, mlllega antakse kindlustusvotjale 6igus enne
01.01.2021 s6lmitud pensionileping iiles 6elda, esitades kindlustusandjale
hiljemalt 31.03.2021 iilesiitlemise avalduse. Raha pensionileprrrgu
tagastusvaiirtuses saaks pensionilepingu tiles delnud isik katte hiljemalt
30.09.2021. Kindlustusandja saab omalt poolt v6imaluse loobuda kehtima
jiiiinud pensionilepingute teenindamisest, teatades sellest hiljemalt 31.05.2021
Rahandusministeeriumile. Sellisel juhul jdtkab kindlustusvdtjale maksete
tegemist riik Sotsiaalkindlustusameti kaudu.

$I p

Vaatlusalust regulatsiooni on pohjendatud isikute (pensionikogujate ja
pensionilepingu sdlminud isikute) v6rdse kohtlemise vajadusega, mida er saa
pidada sobivaks p6hjenduseks kindlustusandjate ettevdtlusvabaduse piiramise
digustamisel, kuivdrd pensionikogujaid ei ole dige vdnelda inimestegi, kes on
juba pensionilepingu s6lminud. Isegi kui mingil p6hjusel oleks vOimalik nende
kahe kategooria v6rdset kohtlemist pidada vaatlusalusesse resulatsiooni
sobivaks
propofisionaalseks eesmiirgiks kindluJtusandjate
ettevotlusvabaduse riivamisel, siis kohustusliku kogumispensioni siisteemiga
liitunud kindlustusvotja huvi kogutud raha viiljavdtmise vastu ei kaalu iiles

ja

https://wwweestipank.ee/pr€ss/eesti-pansas-valmis-pensionimuudatus!e-moiuanaluusi-detailsenf
selqitus-o1112019

n€nde kindlustusv6tjate oiguspiirast ootust siisteemi stabiilsuse ja
jatkusuutlikkuse suhtes, kes ei soovi oma pensiol]ilepingut iiles delda.

Nimetatud sate riivab ebaproportsionaalselt kohustusliku kogumispensioniga
liitunud ja pensionilepingu sSlminud inimeste (kindlustusv6tjate) PS $-st 10
tulenevat 6igusparase ootuse ja PS $-st 32 tulenevat omandipdhi6igust saada
eluaegse pensionilepingu alusel jAtkuvalt pensioni. Samadel pdhjustel riivab
vaatlusalune regulatsioon ebaproportsionaalselt ka kindlustusandjate PS $-st 31
tulenevat ettevotlusvabadust koostoimes PS diguskindluse p6him6ttega (PS S
10).

Regulatsioon, mis annab 6iguse itelda iiles eluaegseid annuiteetlepinguid, on
asjasse puutuvatele isikutele kahtlemata iillatuslik, kuivdrd eluaegne
pensionileping on oma olemuselt tahhjaline (s.h kuni surmani kestev) leping.
Sellise lepingu sdlminud mdlemal poolel on 6iguspiimre ootus, et
digusloomega ei sekkuta juba vdlja kujunenud lepingulisse suhtesse. Sellise
muudatuse m6ju v6ib olla viiga intensiivne. Kindlustusandjad v6ivad olla
sunnitud vastava teenuse pakkumise iildse lSpetama ja tekkida v6ib olukord,
kus kindlustusandja on sunnitud loobuma teenuse osutamisest, kuna lepinguga
vdetud kohustusi ei ole vOimalik muutunud olukoras taita vdi jii.tkamisega
kaasneks kas suur kahju vdi naksejouetus. Kuna vaatlusalune sate naeb ette
pensionilepingute taitmise iilemineku v6imaluse riigile, ei eita ka fuigikogu
sellise riski vdimalikkust.

Vdimalus raha viilja vdtta ei tasakaalusta kindlustusvdtjate ja kindlustusandjate
eelmainitud p6hi6iguste ja -vabaduste ebaproportsionaalset riivet, kui inimene
on solminud eluaegse pensionilepingu, millega on kindlustatud ka
iileelamisrisk.
5.

Kehtiva pensionisiisteemi peamiseks eesmargiks on sihtotstarbeliselt koguda
kohustuslikesse pensionifondidesse isikute vara eesm5rgiga viihendada
edaspidi nende vaesusriski sattumist Seeiuures tuleb arv€stades ka
demograafilisi prognoose, mille kohaselt Eestis pensionaride arv tulevikus
suurcneb ja tdtiealiste isikute ar-v vaheneb.
Kohustuslikest pensionifondidest tagasiulatuvalt sima kogutud vahendite
valjavdtmise ja nende vaba kasutamise vdimaldamisega vaheneb oluliselt
tervikuna pensionisiisteemi suutlikkus tAita talle pandud eesmzirke. Vastavatele
asjaoludele on viidanud ka Eesti Pank "Pensionisiisteemi muudatuste
mdjuanaliiiisis 2019"5. Kehtiv pensionisiisteem on tervik ja selle iihe osa
sellisel kujul kaotamine viib kogu si.isteemi tasakaalust vdlja, mille
toenaoliseks tagajilrjeks on vaesusriski sattuyate pensionifide arr.u oluline
suurcnemine tulevikus.

Mainitud p6hjusel rikub ,,Kogurnispensionide seaduse ja sellega seonduvalt
htfosi//www.eestipank.ee/presyeesti-pangas-valmis-pensionimuudatuste-moiuanaluusi-detailsenF
selqitus-o 1 I 120 I 9

teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku pensionisiisteemi reform),,

tervikuna PS $-st 10 ja $ 28 l6ikest 2 tulenevaid inimvaarikuse ja sotsiaaldigi
alusp6him6tteid.
6.

riigi kohustus kindlustada ja arendada
riiki, mis on rajatud vabadusele, diglusele ja digusele, mis on pandiks
P6hiseaduse preambulist tuleneb Eesti

praegustele ja tulevastele polvedele nende tihiskondlikus edus ja iildises kasus.
Sellise riigi toimimiseks on tarvilik tagada ka pdNkondadevahiline kokkurepe,

millega yAlistatakse tulevastele pdlvkondadele ebam6istlike mlaliste

kohustuste panemine digi tuumikfu nktsioonide tAitrniseks.

Kohustusliku kogumispensioni vabatahtlikustamile paneb paxatamatult
tulevastele pdlvkondadele ebamOistlikult suured rahalised kohustused
seonduvalt riigi poolt PS $ 28 loikest 2 tuleneva p6hi6iguse tagamisega v6i

altematiivselt asetab tulevased pensioniirid senisest suuremasse vaesusriski.
Kui kasvaya elanikkonnaga iihiskomas ei ole keeruline sblmida ilhiskondlikku
kokkulepet, mille kohaselt jareltulev p6lv tasub eelmise p6lvkonna
vanaduspensionid, siis kahaneva elanikkonnaga iihiskonnas sellise kokkuleppe
s6lmimine ei pruugi objektiivsetel p6hjustel enam v6imalik olla.
Reaalselt eksisteerivates sotsiaalmajanduslikes ja demograafilistes tingimustes
tuleb p6lvkondade kokkulepet sisustada nii, et vdhemalt osaliselt tuleb eelmisel

pdlvkomal pensionivara ise koguda .la sellisel viisil ka osaleda oma
pensionip6lve vaesusriski maandamisel.

Kohustusliku kogumispensioni tagasiulatuvalt vabatahtlikuks muutmine ei taga
pensionivara kogumist piisava kindlusega, kuna vastav kohustus kaob. See
rikub PS preambulis sAtestatud ja sellest tulenevat p6lvkondade vahelise
kokkuleppe pdhimdtet, sest kohustusliku kogumispensioni vabatahtlikustamise
tdenaoliseks tagajarjeks on jareltuleva p6lve iilemildrane maksukoormus.
7.

T?iiendavalt juhin Riigikogu tAhelepanu sellele, et,,Kogumispensionide
seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste'muutmise seaduse (kohustusliku
kogumispensioni reform)" $-ga 3 on muudetud "Perekonnaseaduse { 27 l6ike
2 punkti 4. mida ei ole olemas.

Eelmainitud asjaoludel ja pdtrjustel pean vajalikuks 29. jaanuaril 2020 vastu vdetud
"Kogumispensionide seadust ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadust
(kohustusliku kogumispensioni reform)" Riigikogus uuesti arutada ning viia see
vastavusse Eesti Vabariigi p6hiseadusega.
Alus: Eesti Vabariigi pdhiseaduse $ 107.

Ke$ti Kaljulaid

