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Kuidas tagada ise endale väärikas pension

Neli võimalust, kuidas II samba
reform enda kasuks tööle panna

Hakkan ise investeerima
Peeter Schamardin
SEB Varahalduse äriarendusjuht
Pensionireform annab võimaluse alates 1. aprillist 2021 avada endale pensioni investeerimiskonto (PIK), mille kaudu
saab pensioni II sambas kogumist jätkata, kuid investeerimisotsuseid ja oma pensionivarasid on võimalik ise juhtida.
Millal võiks seda võimalust kaaluda ja mida selle juures tähele panna?
KINDEL SELJATAGUNE

P

IK on pensionifondide alternatiiv,
kaotamata seejuures II samba
eeliseid – Te ei jää ilma riigipoolsest 4% sissemaksest ja kontole laekuvad ka Teiepoolsed 2% sissemaksed.
PIK-i avamisel ei võeta raha II sambast
välja, kuna see on lihtsalt uus investeerimisvõimalus II samba sees, ja vara
kandmisel PIK-i ei tule tasuda ka tulumaksu. PIK loob hea võimaluse investeerimise alustamiseks ka nendele inimestele, kes seni pole sellega saanud
tegeleda, kuna puuduvad säästud ja
võimalused. Kuna PIK-i ei pea kandma
kogu oma pensionivara, siis miks mitte
alustada näiteks väikese osa pensionivara investeerimisega. Samas pole midagi katki, kui Te investeerimisega ise
tegeleda ei soovi, kuna puudub huvi,
või mõni aeg pärast PIK-i kasutamist
selgub, et Teil pole selleks võib-olla piisavalt teadmisi, oskusi ega aega.

Soovi korral saab oma raha PIK-ilt
II samba pensionifondi alati tagasi kanda või II samba süsteemist hoopis välja
võtta. Viimasel juhul tuleb aga arvestada sellega, et töövõimelistel inimestel
tekib enne pensioniiga raha välja võttes kohustus maksta tulumaksu.
Kui nn tavaline investeerimiskonto on
juba avatud, siis sama kontot II samba
raames kasutada ei saa. II samba jaoks
tuleb avada eraldi spetsiaalne investeerimiskonto – PIK, kuhu saab kanda
ainult II samba vara ja kus tehingute
tegemisele kohalduvad II samba reeglid. Ka on lubatud samal ajal omada nii
II samba fondiosakuid kui ka pensioni
investeerimiskontot. Pange tähele, et
II samba sissemaksed saavad laekuda
kas valitud pensionifondi või pensioni
investeerimiskontole.
Kliendid on meilt uurinud, kas PIK-il
olevaid vahendeid saab investeerida

ükskõik kuhu, näiteks kinnisvarasse, ühisrahastusprojektidesse või
bitcoin-idesse? Päris igale poole
raha investeerida siiski ei saa. Tulumaksuseaduses on loetletud, kuhu
võib kontovahendeid investeerida.
Põhilised (kuid mitte ainukesed)
varaklassid on aktsiad, võlakirjad,
fondiosakud, aga ka hoiused ja investeerimisriskiga elukindlustuslepingud.
MIDA PENSIONI INVESTEERIMISKONTO JUURES TÄHELE PANNA?
1. PIK ei teki II samba olemasolu
korral inimesele automaatselt,
vaid see tuleb avada pangas, mis
PIK-i teenust pakub. Seejärel saab
juba esitada avalduse sissemaksete suunamiseks või pensionifondidesse kogunenud vahendite kandmiseks PIK-ile.
2. Investeerimine nõuab teadmisi
ja aega. Kuigi omal käel investee-

rimine on üha populaarsem, tasub
selle põhitõed endale eelnevalt
selgeks teha.
3. Jälgida tuleks ka kulusid. Pensionifondide tasud on seadusega
reguleeritud, muudel investeerimistoodetel üldjuhul mitte.
4. Ärge jätke oma investeeringuid
unarusse. Investeeringuid või
kontole kogunevat investeerimata raha ei tohiks pärast esimeste
kuude õhinat unustada. Investeerimisel viib sihile järjepidev tegutsemine.
Hea on veel meeles pidada, et esimesed ülekanded PIK-ile tehakse septembris, kui avaldus selleks esitati
1. aprillist 31. juulini 2021. Seni on
võimalik enda investeerimisteadmisi lihvida ja investeerimisekspertidega nõu pidada. SEB professionaalne klienditugi aitab kõiki investeerimishuvilisi.
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Pensioniks tuleks koguda,
kuid siiski kõhkled?
Triin Messimas
SEB Life and Pension Baltic Eesti filiaali juht

Pensionireformiga seoses räägitakse praegu kõige enam kahest võimalusest – kas jätkata kogumist või võtta kogutud raha välja.
Kuigi 79% Eesti elanikest leiab, et kogumine on õige viis oma tulevikku kindlustada, on pensioniks kogumise mõistlikkuses ka
kõhklejaid ja raha väljavõtmise mõte võib tunduda äärmiselt ahvatlev. Miks siiski peaks kogumist jätkama?

R

AHA TAGAVARA AJAKS, MIL
SISSETULEKUD VÄHENEVAD
Me teame, kui väike on tänaste
pensionäride sissetulek, ning loota, et
olukord läheb aastate pärast helgemaks, oleks vist enda petmine. Prognoosid näitavad, et I ja II sammas annavad 30–40 protsenti pensionieelsest
sissetulekust, mis on nö ellujäämiseks
vajalik. Elamisväärseks pensioniks
peetakse 70 protsenti enne pensionile jäämist saadud palgast. Lihtsustatult, kui teenida 1000 eurot, siis pensionile jäädes annavad I ja II sammas
kokku 300–400 eurot. Kui katkestada
II sambasse kogumine, siis ei pruugi
ka seda ellujäämiseks vajalikku raha
kokku saada. Kes arvab, et pensionile
jäädes sissetulek nii oluliselt ei vähene, saab oma pensioniprognoosi ise
välja arvutada pensionikalkulaatori
(pension.sotsiaalkindlustusamet.
ee/kalkulaator) abil.
Seega tasub hoolikalt mõelda mitte
üksnes tänasele päevale, vaid pikemas plaanis, ja võtta ise oma tuleviku eest vastutus. Teadmine, et olete
kogunud raha ajaks, mil tänane sissetulek ei ole enam tagatud, annab
teatava kindlustunde.
AINULAADNE JA PAINDLIK KOGUMISLAHENDUS
II sammas on ainulaadne, sest sambasse kogudes läheb iga kuu isiklikule pensionikontole automaatselt 2%
koguja palgast, millele lisab riik tööandja poolt makstavast sotsiaalmaksust omakorda 4%. Seega kokku 6%
brutopalgast (keskmisest palgast
umbes 90 eurot). Ehk lihtsustatult,
igale Teie palgast kõrvale pandud kahele eurole lisab riik neli eurot.
Kui astuda kogumispensionist välja,
ei suurene koguja palk 2% võrra, vaid
ainult umbes 1,6% võrra. II sambast
väljaastunu suunab edaspidi iga kuu
riigieelarvesse ühiseks hüvanguks
4,4% (keskmise palga puhul umbes
66 eurot) ja saab enda arvelduskontole vaid 1,6% (keskmise palga puhul
umbes 24 eurot). Võimalus enda kontole igakuiselt lisanduva 24 euroga
lüüa oma tuleviku tarbeks avatud pensionifondi lisanduva 90 euro investeerimistulemust on väga keeruline.

Kuna II sammas on nüüd endisest
märksa paindlikum kogumislahendus, siis saate ka edaspidi jooksvalt

algusest aktsiatesse investeerinud
SEB pensionifondid on vara kasvatanud inflatsioonist kiiremini.

varaklassidesse, näiteks aktsiatesse
ainult kuni poole portfellist, siis nüüd
on olemas paindlik võimalus paigutada kogu vara tulusamatesse, aga ka riskantsematesse varaklassidesse.
Selline võimalus rõõmusTeie oodatav pension
tab eelkõige pikema koviimasest palgast
gumisperioodiga nooremaid investoreid.

Teie pension
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ise otsustada, millal ja kuidas oma
pensioniraha kasutada. Kõige parem mõte on hakata II sambasse
kogunenud raha kasutama siiski alles pensionieas. Olenevalt sellest,
kas soovite pensionieas võtta kogu
summa välja ühe korraga või mitme
osana, tuleb tasuda tulumaksu kuni
10 protsenti.
KAS PENSIONIFONDIDE
PÕLEB?

RAHA

Aeg-ajalt võib uudiste põhjal tunduda, et pensionifondide raha põleb,
inflatsioon ületab pensionifondide
tootlust ja madratsi all oleks raha
hoida turvalisem.
Vastavalt Rahandusministeeriumi arvutustele on pensionifondid oma
tegevuse algusest 2002. aastal
edestanud Eesti inflatsiooni ehk põlemise asemel on kogutud raha kasvanud. Fondide lõikes on olukord erinev, kuid näiteks kõik oma tegevuse

Üldistavaid pealkirju lugedes tasub
esmalt vaadata, kuidas on läinud
konkreetselt teie pensionifondil,
sest pilt võib olla erinev. Kui fond ei
ole täitnud teie seatud kogumiseesmärki, tasub kontrollida, kas kogute
endale sobivaimas fondis – kas selle fondi riski ja oodatava tulu suhe
toetab koguja enda eesmärki. Tähelepanu tuleks pöörata ka fondi investeerimisstrateegiatele, mõelda
enda riskitaluvusele ja makstavatele
tasudele. Hea on teada, et pensionifondides on viimasel ajal toimunud
mitmeid positiivseid arenguid – korduvalt on langetatud fondide tasumäärasid ning kaotatud pensionifondide sisenemis- ja väljumistasud. SEB
valikus on ka praegu turu madalaima
tasuga indeksfond – SEB Pensionifond Indeks 100 jooksvate tasude
määr on vaid 0,4%. Lisaks tasumääradele on korduvalt leevendatud fondide investeerimispiiranguid. Kui pensionisüsteemi algusaegadel võisid
fondid investeerida tulusamatesse

OMA INVESTEERINGUTE
PÄRAST EI TASU MURETSEDA
Õigustatud on ka II samba pensionifondi jääjate
küsimus – kuidas fondihaldur tagab parimad
kasvutingimused II samba rahale? SEB kliendid
reformi valguses oma
vara pärast muretsema
ei pea, sest SEB jätkab
klientide varale parimate
investeeringute otsimist.
Samuti ei pea muretsema, kui osa II samba
varast välja võetakse.
Pensionikoguja varade
väärtust mõjutab eelkõige siiski väärtpaberiturgude käekäik ja võimalikud hinnakõikumised, mitte fondist
väljamakstav raha.

HEA TEADA:
• Enne pensioniiga II sambast
väljavõetavalt summalt tuleb
tasuda 20% tulumaksu.
• Raha saab välja võtta üksnes korraga, osade kaupa
enne pensioniiga raha väljavõtmine ei ole võimalik.
• Raha välja võttes ei saa
järgmised 10 aastat enam
II sambasse koguda. Sellel
perioodil kaotate ka riigipoolse
panuse oma II sambasse.
• Pensionireformiga kaasnevate
muutuste kohta saad rohkem
lugeda aadressilt:
seb.ee/pension
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Käega katsutav
investeering
Jaanika Reinmann
SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaali kommunikatsioonijuht
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LTERNATIIVID PENSIONIRAHA INVESTEERIMISEKS
Kui soovite oma pensioniraha
ise investeerida, siis on selleks mitu
alternatiivi. Üht tuleb aga meeles
pidada – inimloomusele on omane
soov kiiresti rikkaks saada. Üldiselt
on aga nii, et kiiresti on pigem lihtne
vaeseks jääda. Tasub meeles hoida,
et mõõdukas tootlus ja liitintressi
võlud annavad tunda pigem pikema
ajaperioodi jooksul.
RAHASUMMA PANGAKONTOLE seisma jätmine tänastes majandusoludes
pole kuigi mõistlik mõte – tähtajaliste
hoiuste intressimäärad on nii madalad, et need ei kata ära inflatsiooni.
See tähendab, et pikemas plaanis sulab hoiusel seisva raha väärtus nagu
lumi kevadise päikese käes.
KINNISVARASSE investeerimine tundub väga ahvatlev, kuid see vajab
suurt algkapitali. Keskmiselt on Eesti inimesel II sambasse kogunenud
7500 eurot, mis ei ole piisav kinnisvara soetamiseks. Samuti peab kinnisvaraomanik arvestama sellega, et
vara haldamine on energiamahukas
ja kulukas töö. Üürikorteri või korterite haldamine on suurem vaev, kui tegelikkuses näib. Kinnisvara peetakse
küll väga kindlaks investeeringuks,
kuid reaalsuses on võimalik ka olukord, kus ei ole üürnikku
ega tulu. Kriisiperioodidel
võib kinnisvara väärtus
olla vägagi heitlik – näiteks eelmises finantskriisis 2008.-2009. aastal oli
kinnisvarakrahh võrreldav langustega aktsiaturgudel.
KULD on peaaegu müütilise staatusega investeerimisobjekt, mis paistab
paeluvat inimesi rohkem
kui ükski teine finantsvara, ja seda peetakse
investeerimismaailmas
traditsiooniliselt turvasadamaks. Enam levinud
klassikaliste varaklasside, nagu aktsiate ja
võlakirjade taga on ettevõtted ja riigid, mis toodavad rahavoogu ning on

II sambast lahkujatest kavatseb 33% ise raha investeerida ning kõige kõrgem on investeerimisvalmidus nooremates
vanuserühmades, ulatudes vastajate puhul üle 50% ja vähenedes investorite vanuse kasvades, selgus 2020. aasta lõpus
tehtud SEB uuringus. Omal käel pensioniraha investeerimine pensionisüsteemi väliselt on üks alternatiive oma tuleviku
kindlustamiseks. Neil, kes seda valikut kaaluvad, tasub siiski teada, et pensionireform on loonud väga hea võimaluse
süsteemist lahkumata avada spetsiaalne pensioni investeerimiskonto ning seeläbi ise oma pensionivara juhtida. Nii ei
kaota II sambast raha väljavõtmisega 20% tulumaksu, ja mis peamine, ei lähe kaduma ka 10 aasta jagu riigipoolseid
sissemakseid. Seega ei tasu II sambast lahkumise otsusega kiirustada ja tuleks oodata ära aprill, mil saab avada pensioni
investeerimiskonto, mille kaudu asuda ise oma pensionivara juhtima.
pidevas arengus. See annab nendele
varaklassidele teatava pikaajalise
kasvutendentsi. Samuti kuulub ettevõtte omamise juurde osa ettevõtte
kasumist, mis võib väljenduda dividendimaksetes. Võlakirjade omamise juurde kuulub ka intressitulu. Seetõttu on loogiline, et kui me omame
oma portfellis erinevaid aktsiaid ja
võlakirju, siis olgugi et osadel neist
ei pruugi ka pikas perspektiivis hästi
minna, on neile grupina ikkagi omane
oodatav positiivne trend nii hinnas
kui ka rahavoogudes. Kuld nagu ka
teised toorained ei maksa dividendi
ega intressi. Seifis seisev kuldmünt
või garaažinurgas kanistris olev bensiin ei ole aasta ega kümnendi pärast
kuhugi arenenud. Seega ei ole toormete puhul sellist õigustatud ootust,
et neid hoides peaks vara väärtus
kasvama. Seega ei sobi kuld ja muud
toormed pikaajalise osta-ja-hoia-tüüpi investori portfelli nii hästi kui aktsiad või võlakirjad.
ÜKSIKAKTSIATESSE investeerimise
puudujääk on suured tehingukulud.
Üksikaktsiatega kaasnev risk on väga

suur ja juhuslik aktsiate valik on hasartmäng. Olgugi et nende taga on
pärisettevõtted ja pärismajandus, mis
pikas plaanis kasvab, siis praktikas on
näha, et vaid väike osa aktsiatest on
suure tootlusega.
AKTIIVSELT JUHITUD INVESTEERIMISFONDI kulud on samas suurusjärgus või isegi pigem kallimad kui
pensionifondil. Need on ehk enamikule inimestest parimaks ekvivalendiks praegustele pensionifondidele.
Just seetõttu, et regulaarselt väikeste summadega investeerides jäävad
nende puhul kulud ikkagi väikeseks ja
nendesse investeerimine ei nõua inimeselt spetsiifilisi teadmisi.
BÖRSIL KAUBELDAVAD FONDID EHK
ETFID on oma olemuselt kui korv
erinevaid väärtpabereid, mis on ka
väga hea alternatiiv pensionifondidele. Küll aga tuleb tähelepanu pöörata tururiskidele – investeerimine
toimub juhindudes valitud indeksist
eesmärgiga jäljendada võimalikult
täpselt turuliikumisi. Headel aegadel
võimaldab see küll täpsemalt turu

tõusust osa saada (kuid seda mitte
ületada), halval ajal on aga kaotus
eeldatavalt aktiivsest fondist suurem. ETFidel on madalad halduskulud, sest fonde ei juhita aktiivselt.
Valida saab kas regiooni või temaatika põhjal. Samas võib asja keerulisemaks teha just suur valikuvõimalus,
sest erinevaid ETFe on tuhandeid.
ETFidesse investeerimine nõuab
mõningasi investeerimisalaseid algteadmisi, kuid nende omandamine
ole kuigi ajamahukas ja neile, kes on
asjast huvitatud, on see mõistlik viis
investeerimiseks.
LAENUPÕHINE ÜHISRAHASTUS –
ühisrahastusse võib väikeste summade investeerimine puuduvate teenustasude mõttes olla sobiv, kuid tähele
tuleks panna laenuvõtjate riskitaset
ning ühisrahastusportaali ajalugu ja
usaldusväärsust. Erinevalt pankadest
ja fondivalitsejatest ei teostata ühisrahastusportaalide üle samaväärselt
ranget järelevalvet.
Kuigi pensionireform avab uusi raha
paigutamise võimalusi, siis II samba
pensionifondid jäävad
kõige lihtsamaks ja odavamaks raha kogumise
viisiks. Kõige lihtsamaks
eelkõige seetõttu, et
need ei nõua investeerimisteadmisi ega aega,
ja odavamaks, kuna fondide valitsemistasud on
siiski soodsamad kui ise
investeerides. Kes soovib aga ise investeerimisega kätt harjutada ning
oma pensioniraha juhtida, sel tasub oodata ära
aprillikuu ja uudne pensioni investeerimiskonto
lahendus.
Pensionireformiga avanevate uute võimaluste kohta saad rohkem lugeda
aadressilt:
seb.ee/pension
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II samba maksete võrra
suurem sissetulek
Peeter Schamardin
SEB Varahalduse äriarendusjuht

R

ahandusministeeriumi tellitud
pensionireformi uuringu kohaselt kavatseb 2% Eesti elanikest
II samba sissemaksed peatada ja jätta
olemasolev kogutud vara pensionifondi kasvama. See on üks pensionireformi
alternatiividest inimesele, kes ei soovi
mingil põhjusel järgmised 10 aastat
II sambasse raha juurde koguda, soovides edaspidi saada endist II samba sissemakseteks mõeldud raha igakuiselt
enda kontole. Selle võimaluse juures
tuleb meeles pidada, et peatades omapoolsed (2%) sissemaksed II sambasse, suunab riik omapoolsed (4%) sissemaksed (mis eelnevalt suunati koguja
pensionikontole) riigieelarvesse.
MILLINE ON II SAMBA SISSEMAKSETE PEATAMISE MÕJU INIMESE RAHAASJADELE?
2020. aasta III kvartalis oli Eesti keskmine brutokuupalk 1441 eurot. Juhul
kui Eesti keskmist brutopalka saav

pensionikoguja peatab II samba sissemaksed, siis aitab see ühes kuus säästa 23 eurot ehk piltlikult öeldes poeskäigu jagu raha. Aastaga teeb see
umbes 276 eurot personaalset kokkuhoidu, mis paljudel võib märkamatult siiski üle kanduda igapäevasesse
tarbimisse ning tuleviku rahaline kindlustunne jääb sellevõrra nõrgemaks.
Samuti tuleb meeles pidada, et ka
riigipoolne 4% sissemakse, mis enne
laekus Teie pensionikontole, läheb üldisesse riigieelarvesse.
Juhul kui pensionikoguja otsustab
II samba makseid jätkata, siis igakuisele omapoolsele 2% panusele lisab riik
sotsiaalmaksu arvelt omakorda 4%.
Sel moel paneb investor keskmiselt
palgalt koos riigipoolsete sissemaksetega igas kuus kõrvale 86 eurot, mis
teeb aastas 1032 eurot.
See lihtne arvutuskäik näitab, et igal
juhul tasub sissemakseid jätkata ja riigipoolse panusega oma pensioni sissetulekut kasvatada.

KAS II SAMBA MAKSETE PEATAJAL
TASUKS IGAKUINE RAHA ISE INVESTEERIDA?
On neid, kes kaaluvad II samba sissemakseid edaspidi ise investeerima hakata. Maksete peataja jaoks
on ise investeerimise alternatiiv
mitmes mõttes ebasoodsam. Esimene puudus on kaotatud tulumaks.
Kui pensionifondi läheb 2% brutopalgast tulumaksueelselt, siis maksetest loobujale ei laeku kontole
seesama 2%, vaid tulumaksu võrra
väiksem summa. Eesti keskmisest
brutopalgast (2020 III kvartali seisuga 1441 eurot) läheb iga kuu enda
maksena pensionifondi 28,82 eurot.
Kui see makse makstakse netopalgaga välja, saab inimene kätte vaid
23,06 eurot. On selge, et 23,06 euro
igakuine investeerija on märksa ebasoodsamas olukorras kui 28,82 euro
investeerija.
Kui aga keskmise palgaga pensionikoguja soovib 23,06 eurot iga kuu

ise investeerida, on ka see võimalik.
Tähele tuleks panna investeeringutega kaasnevate teenustasude suurust, sest tihti kaasneb väärtpaberitehinguga fikseeritud summas tasu.
Näiteks 3-eurone väärtpaberi- või
fonditehingu teenustasu võib tunduda väike, kuid 23-eurosest investeeringust moodustab see ligikaudu
13%. Sellise näite puhul on investor
juba ainuüksi ostutehingu tagajärjel
oma investeeringuga 13% miinuses.
Kui ka müügitehingu puhul rakendub
seesama 3-eurone tasu, tekitavad
tehingud kokku juba 26% miinust.
Sellise näite puhul peab ainuüksi investeeringuga nulli jõudmiseks investeeringu tootlus olema umbes +35%.
Siiski on olemas võimalusi investeerida 23 eurot ka nii, et kaasnevad teenustasud asja mõttetuks ei muudaks.
II samba reformi ja uute pensioni kogumise võimaluste kohta leiate rohkem infot aadressilt:
seb.ee/pension

Kogu info ise endale
väärika pensioni
tagamiseks ühest kohast:
seb.ee/pension
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Käesolevat teavet ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisnõustamise või -soovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumise
või soovitusena mis tahes lepingu sõlmimiseks. Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit fondi järgmiste perioodide tootluse või
tegevuse eesmärkide täitmise kohta. Investeering fondi on alati seotud mitmesuguste riskidega, mis võivad teostudes ebasoodsalt mõjutada investeeringu väärtust või realiseeritavust,
investori õigusi ja muid taolisi asjaolusid. Maksusüsteemi õigusaktid võivad muutuda. Maksustamine oleneb isikuga seonduvatest asjaoludest, sealhulgas tema residentsusest jms.
SEB pensionifonde valitseb SEB Varahaldus. SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal ja AS SEB Pank vahendavad AS-i SEB Varahaldus pensionifonde.
Enne investeerimisotsuse tegemist palun tutvuge hoolikalt toote kohta avalikustatud teabega, sh tingimuste ja fondi prospektiga. SEB toodete kohta leiate teabe SEB kodulehelt www.seb.ee,
teiste fondide kohta www.pensionikeskus.ee. Vajadusel registreeruge nõustamisele SEB kodulehel www.seb.ee.
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