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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Investeerimistulude deklareerimise 
kalkulaator (edaspidi kalkulaator) on AS-i SEB 
Pank (edaspidi pank) elektrooniline keskkond, 
mis aitab panga kliente tuludeklaratsiooni jaoks 
investeerimistulude deklareerimise andmete 
kokku panemisel.  
1.2 Kalkulaator töötleb kliendi sisestatud 
investeerimistoodete andmeid ja 
väärtpaberitehinguid ning kliendi poolt 
kalkulaatoris määratud investeerimiskontodel 
toimunud rahakandeid, et hõlbustada kliendil 
investeerimistulude deklareerimise andmete 
koondamist.  
1.3 Kliendil on võimalus kalkulaatoris muuta 
investeerimistoodete soetusmaksumust; 
määrata, millist investeerimistulude 
maksustamissüsteemi ta soovib konkreetse 
investeerimistoote puhul kasutada; määrata 
rahakontod, mida ta soovib näidata 
tuludeklaratsioonis investeerimiskontona; 
lisada ja kustutada enda määratud 
investeerimiskontode kandeid.  
1.4 Kliendil on kohustus veenduda, et 
deklareerimisega seotud teave oleks õige ja 
täielik ning vastaks tulumaksuseaduses 
esitatud tingimustele. Investeerimistulude 
maksustamine sõltub kliendiga seonduvatest 
individuaalsetest asjaoludest, mistõttu peab 
klient muuhulgas tagama, et sisse- ja 
väljamaksete kajastamisel võetaks vajadusel 
arvesse kõiki seaduses sätestatud erisusi. 
1.5 Pank ei kontrolli kliendi poolt kalkulaatoris 
kasutatud andmete õigsust ega vastavust 
kohalduvatele õigusaktidele, samuti ei edasta 
pank omal algatusel neid andmeid Maksu- ja 
Tolliametile. Kalkulaatori väljundit ei saa 
käsitada kliendile maksunõustamise ega 
finantsnõustamise (s.h 
investeerimisnõustamise, vms) teenusena.  
1.6 Kalkulaatori abil koondatud 
investeerimiskonto kanded on kliendil võimalik 
edastada panga kaudu e-maksuameti 
tuludeklaratsioonile. Enne andmete edastamist 
kinnitab klient vastavat soovi ning andmete 
õigsust.  

1.7 Pank ei vastuta kahju eest, mis on kliendil 
tekkinud kalkulaatori kasutamisest või selle 
alusel kliendi poolt täidetud ja esitatud  
maksudeklaratsioonide vm koostatud 
dokumentide õigsuse või õigusaktidele 
vastavuse eest.  
1.8 Pangal on õigus keelduda kannete 
töötlemisest, kui kliendi määratud 
investeerimiskontol toimunud 
mittefinantsvaraga seotud kannete arv ületab 
panga ettenähtud piirmäära. 
1.9 Kliendi ja panga vahelistele suhetele 
kohaldatakse täiendavalt AS SEB Pank 
üldtingimusi ja internetipanga kasutustingimusi. 
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