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Töövõimetuspensioni tulumaksuga maksustamine 

Austatud [     ] 

Pöördusite õiguskantsleri poole töövõimetuspensioni tulumaksuga maksustamise küsimuses. 

Märkisite, et tuleval aastal hakkab riik maksustama töövõimetuspensioni teisiti ning saadav 

pension mõjutab Teie maksuvaba tulu suurust. 

2018. aastal jõustuvate tulumaksuseaduse (TuMS) muudatuste järgi on täismääras maksuvabale 

tulule (500 eurot kuus) õigus inimestel, kelle maksustatavad sissetulekud ei ületa 1200 eurot 

kuus (14 000 eurot aastas). Alates 14 401 euro suurusest aastasissetulekust hakkab maksuvaba 

tulu järk-järgult vähenema. Aastas 25 200 eurot (2100 eurot kuus) ja rohkem teenival inimesel ei 

ole enam õigust maksuvabale tulule. Lõplik maksuvaba tulu summa selgub tuludeklaratsioonis 

märgitud aastasissetuleku põhjal. 

Uue korra olulisimaid põhimõtteid on, et kõiki ühesuguse maksustatava sissetulekuga inimesi 

koheldakse võrdselt, olenemata maksustatava sissetuleku liigist. Töötasu, üüritulu, kasu vara 

võõrandamisest, pension, intressid ja dividendid on maksustatavad sissetulekud ja mõjutavad 

seega edaspidi maksuvaba tulu suurust. Tuleval aastal tõesti kaotatakse pensionide (sealhulgas 

töövõimetuspensionide) täiendav maksuvaba tulu. 

Põhiseaduse järgi on Riigikogul õigus kehtestada astmeliselt rakenduv maksuvaba tulu süsteem, 

mille järgi koheldakse kõiki maksustatavat sissetulekut saavaid inimesi ühtmoodi. Parlamendil 

on õigus kaotada pensionide täiendav maksuvaba tulu. Riik peab inimväärikuse põhimõtet 

arvestades küll toetama vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemist, kuid Riigikogul on 

õigus otsustada selle üle, mil viisil seda teha.  

Töövõimetoetuse seaduse (TVTS) alusel makstav töövõimetoetus on praegu TuMS § 19 lg 3 p 3 

alusel tulumaksust vabastatud ja nõnda jääb see ka tuleval aastal. Tulumaksust vabastatud 

sissetulekut ei võeta maksuvaba tulu arvutamisel arvesse. Seega, kui vähenenud töövõimega 

inimesele hakatakse töövõimetuspensioni asemel maksma töövõimetoetust, võib see 2018. aastal 

tema tulumaksukohustust vähendada.  

Niisiis tasub töövõimetuspensionäril kaaluda, kas ehk oleks kasulikum taotleda tuleval aastal 

töövõimetuspensioni asemel töövõimetoetust. Kui inimese sissetulek (pension ja muu 

maksustatav sissetulek) jääb tuleval aastal alla 500 euro kuus (alla 6000 euro aastas), siis see 

tema maksukoormust ei mõjuta. Kui aga vähenenud töövõimega inimese sissetulekud ületavad 

500 eurot kuus, sõltub tema maksukoormus tuleval aastal sellest, kas talle makstakse 
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töövõimetoetust või töövõimetuspensioni. Näiteks kui inimene saab töötasu 500 eurot kuus ja 

töövõimetuspensioni 200 eurot kuus, on tuleval aastal tema maksuvaba tulu 500 eurot kuus 

(6000 eurot aastas). 2400 euro suuruselt maksustatavalt sissetulekult maksab 

töövõimetuspensionär tulumaksu 480 eurot aastas. Sama suurt töötasu ja töövõimetoetust saava 

inimese kogu sissetulek on maksuvaba (töötasu on maksuvaba 500 euro suuruse maksuvaba tulu 

tõttu ja töövõimetoetus on maksust vabastatud TuMS § 19 lg 3 p 3 alusel). Suuremate summade 

korral on erinevused suuremad.1  

Töövõimetoetuse saamise eeldus on, et inimese töövõimet on hinnatud uue korra alusel ning et 

inimesel on selle tulemusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Eesti Töötukassalt võib 

taotleda töövõime hindamist ka enne korduvekspertiisi tähtaega. Töövõime hindamise taotluste 

lahendamine on seni võtnud aega keskmiselt 14 tööpäeva.2  

Tulenevalt TVTS § 27 lõikest 2 võib vähenenud töövõimega inimesel olla õigus varasema 

töövõimetuspensioniga sama suurele töövõimetoetusele. Töövõimetoetuse saamiseks tuleb aga 

täita TVTS-s sätestatud nõudeid, mis töövõimetuspensioni maksmisel ei kehti. Osalise 

töövõimega inimene peab täitma vähemalt ühe TVTS § 12 lg-s 1 sätestatud nn aktiivsusnõude 

(nt töötama või otsima tööd). Töövõimetoetust vähendatakse või seda ei maksta alates teatud 

tulutasemest(vt TVTS § 13 lg 3 ja 5). Ka see on olnud Riigikogu valik põhiseaduse piires. 

Loodan, et neist selgitustest on Teile abi.  

Austusega 
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Kristi Lahesoo  693 8409 
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Külli Taro 693 8441 
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1 Nt kui inimese töötasu on 1068 eurot kuus ja pension 200 eurot kuus, maksab ta sama suurt palka ja 

töövõimetoetust saavast inimesest rohkem tulumaksu ca 570 eurot aastas. Kui töötasu on 1068 eurot kuus ja 

töövõimetuspension 354 eurot kuus, maksab pensioni saaja sama suure palga ja töövõimetoetusega inimesest 

tulumaksu rohkem ca 1143 eurot aastas. 
2 Vt Sotsiaalministeeriumi blogi: Töövõime hindamine maksab rohkem ent annab ka selgemad tulemused. 

https://somblogi.wordpress.com/2017/12/03/toovoime-hindamine-maksab-rohkem-ent-annab-ka-selgemad-tulemused/

