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Investeerimistulude  
deklareerimise abimees

AS SEB Pank 
Tornimäe 2, 15010 TALLINN 

tel 372 665 5100  
e-post info@seb.ee

Järgnev teave on informatiivne ja esitatud üksnes vastavate teemade selgitamise ja näitlikustamise eesmärgil. Seda ei tohi käsitleda 
investeerimissoovituse andmise või nõustamisena ega toote või teenuse pakkumisena. Enne investeerimisotsuse tegemist soovitame 
teil põhjalikult analüüsida kavandatud investeeringu finantsilisi, juriidilisi, regulatiivseid, raamatupidamislikke ja maksuküsimusi, 
samuti hinnata investeeringuga seotud riske ning selle asjakohasust ja sobivust. Soovitame vajadusel küsida põhjalikumat selgitust 
SEB nõustajalt ja maksuküsimustes maksuspetsialistilt. Üldine teave nii investeerimise kui ka väärtpaberite kohta on kättesaadav  
AS SEB Panga veebilehel seb.ee/investorkaitse.

Terminid
Deklareerimisperiood – ajavahemik, mille jooksul teenitud tulu deklareeritakse.

Finantsvara – investeerimistooted, mille tulu maksustamisel saab kasutada investeerimiskonto süsteemi.

Siia kuuluvad näiteks:
• avalikult kaubeldavad aktsiad, investeerimisfondi aktsiad või osakud, ETF-id või võlakirjad (noteeritud 

väärtpaberiturul või mitmepoolses kauplemissüsteemis);
• avalikult pakutavad investeerimisfondi aktsia või osak;
• hoiused;
• 	investeerimisriskiga	elukindlustuslepingud,	mis	on	sõlmitud	alates	1.	augustist	2010.

Investeerimiskonto – tulumaksuseaduse järgi igasugune rahakonto, mis on avatud Euroopa Majanduspiirkonna 
(EEA) ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriigi pangas ning mis on mõeldud finantsvaraga 
tehingute tegemiseks tulumaksukohustuse edasi lükkamise eesmärgil. Investeerimiskontosid võib olla mitu. 
Märkus! SEB roboinvestori ETF-i portfelli valitsemise teenuse korral on portfellikontoks investeerimiskonto.
Märkus! SEB-s avatud pensioni investeerimiskonto (PIK) on investeerimiskonto.

Investeerimiskonto sissemakse – kontole tulnud laekumine, v.a järgmised kanded: 
•  finantsvara müügisumma; 
•  ülekanne kontoomaniku teiselt investeerimiskontolt; 
•  finantsvaralt teenitud, tulumaksuga maksustatavad dividendid või intressid, millelt väljamaksja ei ole tulumaksu 

kinni pidanud. 

Peale selle saab sissemaksena näidata 
•  olemasoleva konto kasutuselevõtmise puhul avamispäeva algsaldot; 
•  finantsvara ostu teenustasu kanne teiselt kontolt, kui ostu ei olnud võimalik teha investeerimiskonto 

vahenditest;
•  kinkimise või pärimise teel saadud finantsvara soetamiseks pärija (kontoomaniku) tehtud kulutusi.

Investeerimiskonto sulgemine – investeerimiskontona kasutatava konto tegelik või deklaratiivne sulgemine. 
Deklaratiivse sulgemise korral jääb konto tegelikult avatuks, aga seda ei kasutata alates deklaratiivse sulgemise 
päevast enam investeerimiskontona. 

Investeerimiskonto süsteem – investeerimistulude maksustamisel kasutatav maksusüsteem, mida saab alates 
2011.	aastast	rakendada	tulumaksuseaduse	§-s	17	1	defineeritud	ja	eespool	kirjeldatud	finantsvara	ja	tulude	
deklareerimisel ning see põhineb investeerimiskontodel toimuvate kannete jälgimisel. Tulumaksukohustus tekib 
siis, kui investeerimiskonto süsteemi kaudu deklareeritavad väljamaksed ületavad deklareeritud sissemakseid. 
Investeerimiskonto süsteemi kasutamisel on oluline teha kõik tehingud finantsvaradega investeerimiskonto 
vahendusel.
NB! SEB roboinvestori ETF-i portfelli valitsemise teenuse korral peaksite portfellikontoks avatud investeerimiskonto 
deklareerima investeerimiskonto süsteemis.
NB! Ka pensioni investeerimiskonto peaks deklareerima investeerimiskonto süsteemis.

Investeerimiskonto väljamakse – iga kontolt tehtud väljamakse, v.a järgmised kanded: 
• finantsvara ost; 
• ülekanne kliendi teisele investeerimiskontole; 
• finantsvara ostu, müügi ja vahetamise teenustasu kanded. 

Peale selle tuleb väljamaksena näidata
• deklaratiivse sulgemise puhul sulgemispäeva lõppsaldot; 
• finantsvaralt teenitud, tulumaksuga maksustatav tulu (müügisumma, dividendid, intressid), millelt ei ole 

tulumaksu kinni peetud ja mida ei kantud viivitamatult investeerimiskontole.
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Märkus! SEB roboinvestori ETF portfelli valitsemise teenustasu kanded, mis on maha võetud portfellikontolt 
(investeerimiskontolt), tuleb näidata väljamaksena. 

Tavaline süsteem – investeerimistulude maksustamise süsteem, mida saab kasutada kõikide investeerimisteenuste 
puhul. Põhineb väärtpaberite müügitulu ja ostukulu võrdlemisel (deklaratsioonis näidatakse väärtpaberitega seotud 
tehinguid). Tulumaksukohustus tekib iga müügitehingu järel, kui sellega teeniti kasumit (eri tehingute kasumeid ja 
kahjumeid on võimalik tasaarveldada).

Esileht – Deklareerimissüsteemi valik
Saate nupu „Jätkan” abil valida, kas soovite deklareerimisel kasutada investeerimiskonto süsteemi või tavalist süsteemi.

Valige

• investeerimiskonto süsteem, kui soovite seda kasutada vähemalt ühe investeerimistoote puhul. Selle valiku 
tegemisel jõuate järgmisena lehele, kus saate iga investeerimistoote juures valida, millist maksusüsteemi soovite 
kasutada.

• tavaline süsteem, kui Te ei soovi investeerimiskonto süsteemi kasutada ühegi investeerimistoote puhul. Selle 
valiku tegemisel ilmuvad järgmisele lehele andmed eelmisel aastal SEBs tehtud müügitehingute ja müüdud 
väärtpaberite soetusmaksumuse kohta. 

Üldskeem

Investeerimistooted:  
valida deklareerimis- 
süsteem

Deklareerimissüsteemi 
valik

Andmed tavalise 
süsteemi kohta

Tavalise süsteemi 
andmed

Tavalise süsteemi andmed 
kanda deklaratsiooni 
käsitsi

Deklareerimisperioodi 
müügitehingute 
info: kanda andmed 
deklaratsiooni käsitsi

Värvide selgitused:
Sinine – tavaline süsteem
Roheline – investeerimiskonto süsteem

Kontod: määrata 
investeerimiskontod

Investeerimiskontode 
kanded vaadata üle ja 
parandada

Investeerimiskonto 
kammete saatmine 
maksuametisse

Investeerimiskontode 
kanded edastatud eel-
täidetud deklaratsiooni
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Teadmiseks 

• Esilehelt näete ka oma eelmiste aastate tuludeklaratsioone.  Selleks klõpsake vastava aasta lingil. 

• Kui investeerimiskonto kanded on saadetud maksuametisse, kaob valikust tavalises süsteemis jätkamise nupp. Kogu 
deklareerimiseks vajaminevat infot (sh ka tavalise süsteemi andmeid) näete investeerimiskonto süsteemi kaudu 
sisenedes.

NB! Soovitame kasutada investeerimiskonto süsteemi ainult juhul, kui olete investeeringuid teinud spetsiaalselt selleks 
avatud kontolt. Kui kasutate investeeringute tegemiseks kontot, millelt teete ka igapäevaseid tehinguid (näiteks 
kommunaalmakseid, kaarditehingud), võib investeerimiskonto maksusüsteemi olla keeruline kasutada.

NB! SEB roboinvestori ETF portfelli valitsemise teenuse korral peaksite portfellikonto (see on investeerimiskonto) 
deklareerima investeerimiskonto süsteemis.

Investeerimiskonto süsteem 

1. leht. Investeerimistoodetele maksusüsteemi valimine 
Näitame lehel investeerimistooteid, mida omasite deklareerimisperioodil. 

Investeerimiskonto süsteemi saate valida toodetele, mis vastavad praegu või vastasid minevikus finantsvara tunnustele. 
SEB investeerimiskontolt avatud investeerimishoiuste puhul on investeerimiskonto süsteem ette ära valitud.

Valiku tegemisel oluline 

•  Investeerimiskonto süsteemis saate deklareerida tooteid, mis vastasid finantsvara tunnustele nende ostmise hetkel. 

•  Investeerimiskonto süsteemis tasub deklareerida neid tooteid, mille tehinguid ei ole tehtud igapäevaarvelduste 
kontolt, vaid on kasutatud spetsiaalselt investeeringuteks mõeldud kontot. 

NB! SEB roboinvestori ETF-i portfelli valitsemise teenuse korral peaksite portfellis olevad ETF-id valima 
investeerimiskonto süsteemi. 

2. leht. Investeerimiskontode määramine 

Lehel on näha 

•  investeerimiskontod (investeerimiskonto nimetusega kontod, sh roboinvestori ETF portfelli valitsemiseks avatud 
portfellikonto ja pensioni investeerimiskonto); 

• kontod, mis meile teadaolevalt eelmises tuludeklaratsioonis kaasati investeerimiskonto süsteemi;

• finantsvara tehingutega seotud kontod (avamise ja sulgemise kuupäevad, kontol tehtud tehingute ajavahemik); 

• kõik ülejäänud kliendi arvelduskontod. 
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Te saate valida, millist kontot soovite kasutada investeerimiskontona ja millist mitte. SEB on kaasanud konto, mille kaudu 
ostsite selle finantsvara, mille tulusid võiksite deklareerida investeerimiskonto süsteemis.

NB! SEB roboinvestori ETF portfelli valitsemise teenuse korral peaksite portfellikonto (süsteemis nimetatud „Portf.konto 
investkonto“) deklareerima investeerimiskonto süsteemis.

Muudatuste tegemisel on oluline tähele panna: 

• Kui SEB on kaasanud konto, mida Te ei taha deklareerida investeerimiskontona, siis vaadake, millist finantsvara olete 
selle konto kaudu ostnud ja määrake eelmisel lehel selle toote deklareerimise süsteemiks „Tavaline süsteem”. 

• Kogu deklareerimisperioodi jooksul peab olema kasutusel vähemalt üks kehtiv investeerimiskonto (ühe 
investeerimiskonto kasutamist ei lõpetata enne teise konto avamist või kasutusele võtmist). 

• Kui finantsvaralt saadud tulu (dividendid, millelt tulumaks on kinni pidamata, või müügisumma) on laekunud muule 
kontole ja kantud viivitamatult  investeerimiskontole, tuleb kaasata ainult investeerimiskonto. 

• Kui eelmisel aastal ei tehtud konto kaudu investeerimisega seotud tehinguid või kui seda kontot ei kasutatud 
investeerimiskontona, siis ei ole vaja seda kontot kaasata. 

• Kui olete teinud konto kaudu investeerimisega mitteseotud tehinguid, siis lisage linnuke igapäevaarvelduste lahtrisse.

Märkus! Kui kasutasite seda kontot investeerimiskontona ka eelmisel deklareerimisperioodil, jätke avamise kuupäev 
tühjaks. Kui kasutate seda kontot ka järgmisel deklareerimisperioodil, jätke sulgemise kuupäev tühjaks.

Lisaaken.  
Investeerimiskonto süsteemist väljumine

Vaade tekib siis, kui olete deklareerimisperioodil sulgenud kõik investeerimiskontod (kontodele on sisestatud sulgemise 
kuupäevad). Lisaks näidatakse finantsvarad, mis tuleb nende soetusmaksumuses investeerimiskonto süsteemi kasutamise 
lõpetamisel sellest süsteemist välja kanda.

Võimalikud valikud 

• Kui soovite investeerimiskonto kasutamist SEB-s jätkata, valige „Tagasi” ja muutke investeerimiskontode 
kuupäevade määranguid nii, et vähemalt üks konto jääks aasta lõpu seisuga avatuks. Seda ei ole võimalik teha, kui 
olete konto tegelikult sulgenud.

• Kui Te ei soovi SEB-s enam investeerimiskontot kasutada, aga kasutate seda edasi mõnes teises pangas, siis valige 
„Jätkan”. 

• Kui Te ei soovi investeerimiskonto süsteemi alates konto tegeliku või deklaratiivse sulgemise (vt mõisteid selle 
dokumendi sissejuhatuses) kuupäevast enam edasi kasutada, valige „Lõpetan”.
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Valiku tegemisel on oluline tähele panna

• Kui sulgete üksnes SEB investeerimiskonto ja kasutate teises pangas investeerimiskontot edasi, siis 
tuleb kanda finantsvaralt teenitud tulu (müügisumma, dividendid, intress) esimesel võimalusel teise panga 
investeerimiskontole. 

• Kui lõpetate investeerimiskonto süsteemi kasutamise, siis finantsvarad, mille deklareerimisel rakendasite 
investeerimiskontot, kantakse süsteemist sulgemise päeva seisuga nende algses soetusmaksumuses välja. Nende 
varade deklareerimisel tuleb edaspidi kasutada tavalist süsteemi.

• Väljakandmisel valige soetusmaksumuse arvutamise meetodiks see, mida olete siiani kasutanud või mida plaanite 
edaspidi selle vara puhul tavalises süsteemis kasutada.

3. leht. Investeerimiskonto kannete ülevaatamine ja tavasüsteemi andmed 
Investeerimiskonto alajaotuses näitame tehinguid, mis on toimunud investeerimiskonto süsteemi kaasatud kontodel (need, 
mis olete eespool määranud investeerimiskontoks).

Kontodel toimunud tehingud on jaotatud kahte jaotusesse:

• deklareeritavad kanded („6.5, I osa. Tulu finantsvaralt”): investeerimiskonto sisse- ja väljamaksed, võimaliku 
maksukohustuse summa ning edasikantav summa;

• mittedeklareeritavad kanded („Välja jäetud kanded”): ostu- ja müügisummad, tehingute teenustasud ning 
maksustatavad intressid ja dividendid, millelt tulumaks on kinni pidamata.

Lehel saate

• sisestada eelmisest tuludeklaratsioonist edasi kantud summa (tuludeklaratsioonis miinusmärgiga, siia sisestage ilma 
märgita) ja ümber arvutada sissemaksete jäägi;

• vaadata üle sorditud kandeid (i-tähe all on tehingu selgitus) ning vajaduse korral teha muudatusi (eemaldada 
deklaratsioonist kandeid ja taastada välja jäetud kannete alt deklaratsiooni kandeid);

• lisada kandeid, kasutades linki „Lisan kande”.

Valiku tegemisel on oluline tähele panna:

• Kui sulgete üksnes SEB investeerimiskonto ja kasutate teises pangas investeerimiskontot edasi, siis 
tuleb kanda finantsvaralt teenitud tulu (müügisumma, dividendid, intress) esimesel võimalusel teise panga 
investeerimiskontole.

• Kui lõpetate investeerimiskonto süsteemi kasutamise, siis finantsvarad, mille deklareerimisel  rakendasite 
investeerimiskontot, kantakse süsteemist sulgemise päeva seisuga soetusmaksumuses välja. Nende varade 
deklareerimisel tuleb edaspidi kasutada tavalist süsteemi.

• Väljakandmisel valige soetusmaksumuse arvutamise meetodiks see, mida olete siiani kasutanud või mida plaanite 
edaspidi selle vara puhul tavalises süsteemis kasutada.

3. leht. Investeerimiskonto kannete ülevaatamine ja tavasüsteemi andmed 
Investeerimiskonto alajaotuses näitame tehinguid, mis on toimunud investeerimiskonto süsteemi kaasatud kontodel (on 
määratud investeerimiskontoks).

Kontodel toimunud tehingud on jaotatud kahte jaotusesse:

• deklareeritavad kanded („6.5, I osa. Tulu finantsvaralt”): investeerimiskonto sisse- ja väljamakseid ning  võimaliku 
maksekohustuse summa ning edasikantav summa;

• mittedeklareeritavad kanded („Välja jäetud kanded”): ostu- ja müügisummad, tehingute teenustasud ning 
maksustatud intressid ja dividendid, millelt tulumaks on kinni pidamata.

Lehel saate

• sisestada eelmisest tuludeklaratsioonist edasi kantud summa (tuludeklaratsioonis miinusmärgiga, siia sisestage ilma 
märgita) ja ümber arvutada sissemaksete jäägi;

• vaadata üle sorditud kandeid (i-tähe all on tehingu selgitus) ning vajaduse korral teha muudatusi (eemaldada 
deklaratsioonist kandeid ja taastada välja jäetud kannete alt deklaratsiooni kandeid);

• kandeid lisada, kasutades linki „Lisan kande”.
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Ülevaatamisel oluline

Deklaratsiooni kannetest kustutage käsitsi teise panga investeerimiskontolt tulnud laekumised ja teise panga 
investeerimiskontole tehtud ülekanded, samuti tavakontolt investeerimiskontole kantud finantsvara tulu kanded.

Lisage kanne ise, kui Te ei ole

• kandnud finantsvaralt teenitud tulu viivitamatult investeerimiskontole. Lisage teenitud tulu summa suurune 
investeerimiskonto väljamakse; 

• maksnud investeerimiskonto sissemakse arvelt teenustasu. Lisage teenustasu summa suurune sissemakse.

Peale kannete ülevaatamist saate investeerimiskonto kanded edastada e-maksuametisse: selleks vajutage nupule 
„Saadan maksuametisse”.	(Täpsemalt	vaata	lehel	4	„Investeerimiskonto	kannete	edastamine	maksuametisse”	olevaid	
selgitusi)

Kõik tavasüsteemi andmed tuleb tuludeklaratsiooni kanda käsitsi, neid andmeid ei ole võimalik elektrooniliselt edastada.

Tavasüsteemi andmed
Nende investeeringute puhul, mille deklareerimisel soovisite kasutada tavalist süsteemi, näitame:

• tulu deklareerimiseks vajalikku infot: „6.1. Kasu ja kahju väärtpaberite võõrandamisest (Eesti väärtpaberid)” ja 
„8.2. Kasu ja kahju väärtpaberite võõrandamisest (välisväärtpaberid)”;

• välisväärtpaberitelt teenitud dividendide deklareerimiseks vajalikku infot: „8.1. Välismaalt saadud tulu (dividendid 
ja intressid)” ja „8.8. Välismaalt saadud tulu (dividendid ja intressid), mida Eestis tulumaksuga ei maksustata”. 
Täpsema info dividendimaksete summade ja kinnipeetud tulumaksu kohta saate vajutades nupule „Dividendid 
pdfina“.

Andmete muutmiseks vajutage lingile „Muudan”.
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4 leht. Investeerimiskonto kannete edastamine maksuametisse
Näitame eelmisel lehel kokkupandud neid investeerimiskonto kandeid, mis edastatakse kinnitamise järel 
e-maksuametisse.

Enne kannete edastamist on oluline üle vaadata:

• kas kõik vajalikud investeerimiskonto kanded on olemas; 

• kui andmed vajavad korrigeerimist, liikuge tagasi eelmisele lehele; 

• kui andmed on korras, saatke need e-maksuametisse, vajutades nupule „Saadan maksuametisse”.

Andmete edastamisel jälgige e-maksuameti teateid.

NB! Investeerimiskonto kanded ei jõua tuludeklaratsioonile kohe peale saatmist. Enamasti ilmuvad nad 
deklaratsioonile järgmise täistunni alguses, harvadel juhtudel ka alles järgmisel päeval.

Kui andmete saatmisel esineb tõrkeid

• Andmete	saatmine	võib	ebaõnnestuda,	kui	soovite	e-maksuametisse	saata	üle	250	investeerimiskonto	kande.	
Sellisel juhul sisestage kanded tuludeklaratsiooni käsitsi.

• Kui	andmeid	on	lubatud	mahus	(alla	250	kande),	aga	saatmisel	eduka	edastamise	teadet	ei	näidata,	korrake	
andmete saatmist.
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Investeerimiskonto kanded on edastatud e-maksuametisse
Kui investeerimiskonto kanded on ära saadetud, siis näidatakse viimast seisu, mis oli enne kannete edastamist. Sellel 
lehel ei ole enam võimalik andmeid muuta. 

Kui ilmneb vajadus investeerimiskonto kannete muutmiseks, vajutage nupule „Arvuta ümber”.

Oluline
• Investeerimiskonto andmete muutmisel saatke need kindlasti uuesti e-maksuametisse. 

• Tavalise süsteemi andmed tuleb deklaratsiooni kanda käsitsi.

Deklaratsiooni muutmise võimalused

Teil on võimalik eelmise aasta tuludeklaratsiooni parandada ning investeerimiskonto andmed sellel ära deklareerida. 
Varasema tuludeklaratsiooni parandamiseks peaksite ühendust võtma Maksu- ja Tolliametiga. SEB süsteemis 
varasemaid deklaratsioonivorme ei ole võimalik saata otse e-maksuametisse ning tuleb käsitsi sisestada Maksu- ja 
Tolliameti süsteemi. 


