Riigikogu rahanduskomisjoni
istungi protokoll nr 14
Tallinn, Toompea

Neljapäev, 4.juuni 2015

Algus 14.00, lõpp 16.00
Juhataja: Remo Holsmer (esimees)
Protokollija: Vivian Põld (konsultant)
Võtsid osa: Jaak Aaviksoo Andres Ammas, Martin Helme (lahkus 15.10), Kalvi Kõva,
Priit Sibul, Rein Ratas (Kadri Simsoni asendusliige), Aivar Sõerd, Tarmo Tamm, Urve
Tiidus, Hardi Volmer, Tiina Licht (nõunik-sekretariaadijuhataja), Anneli Kivitoa(nõunik),
Andres Ando (nõunik), Helda Puura (konsultant)
Puudus: Kersti Sarapuu
Kutsutud: Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonnajuhataja Thomas
Auväärt (1.päevakorrapunkti juures), Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm
ja majandusnõunik Katrin Höövelson (4.päevakorrapunkti juures), Eesti Vabaerakonna liige
Tõnu Teeveer (4.päevakorrapunkti juures),
1. Vabariigi Valituse algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu
(15 SE). Teine lugemine
2. Vabariigi Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE). Kolmas lugemine
3. Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste
muutmise seaduse eelnõu (41 SE). Teine lugemine
4. Ülevaade Euroopa Komisjoni riigipõhistest soovitustest ja ülemäärase eelarvepuudujäägi
menetluse otsustest;
5. Arutelu teemal kollektiivne pöördumine „Kütuseaktsiisi järsk tõus tuleb ära jätta!“
1. Vabariigi Valituse algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu
(15 SE). Teine lugemine
Vaadati läbi rahanduskomisjoni ja Rahandusministeeriumi koostöös valminud
muudatusettepanekute kavand. Eelnõu algataja seisukohti tutvustas ning komisjoni liikmete
küsimustele vastas Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonnajuhataja
Thomas Auväärt.
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1. Eelnõus tehakse järgmised muudatused:
1.1. punktis 4 täiendatakse IFS § 271 lõiget 6 punktiga 3 järgmiselt:
„3) selliste äriühingute aktsiatesse või fondide osakutesse või aktsiatesse, mille vara
paigutatakse peamiselt kinnisasjadesse.“;
1.2. lisatakse uus punkt 8 (muutes järgnevate sätete numeratsiooni):
8) paragrahvi 275 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Kinnisvara väärtus ja kinnisvarafondi või välisriigi õigusaktide kohaselt
kinnisavarafondina käsitletava fondi osakute ja aktsiate väärtus kokku ei või moodustada
rohkem kui 70% vabatahtliku ning rohkem kui 40% kohustusliku pensionifondi aktivate
turuväärtusest.“
Selgitus: Kehtiv investeerimisfondide seaduse § 275 reguleerib pensionifondide vara
investeerimist kinnisasjadesse ja kinnisvarafondidesse. Selle paragrahvi lõike 3 kohaselt võib
kinnisvarasse ja kinnisvarafondidesse investeerida kuni 40% II samba pensionifondi varade
väärtusest. Juhul kui investeering kinnisvarasse tehakse läbi mõne äriühingu, siis tuleb
arvestada ka aktsiatesse investeerimise piiranguid (vastavalt investeerimisfondide seaduse §-le
271). Ehk kui näiteks mõne kohustusliku (II samba) pensionifondi vara on juba investeeritud
50% aktsiatesse, siis enam täiendavalt mõne äriühingu aktsiatesse, mille vara investeeritakse
edasi kinnisvarasse, enam investeerida ei saa. Kuna enamus investeeringuid kinnisvarasse
tehakse täna läbi teiste äriühingute (eelkõige praktilistel kaalutlustel), mitte otse
pensionifondist, siis kinnisvarasse investeerimine on tegelikult kehtiva seaduse järgi üsna
piiratud.
Käesoleva muudatusega välistatakse pensionifondide investeeringud, mida tehakse
kinnisvarasse läbi mõne äriühingu või kinnisvarafondi, aktsiatesse investeerimise piirangu alt.
Muudatuse tulemusena eristatakse senisest selgemini pensionifondide varade investeerimisel
erinevaid riske – aktsiariski ja kinnisvarariski. Üldine piirang kinnisvarasse ja
kinnisvarafondidesse investeerimisel (40% II samba pensionifondi varast ja 70% III samba
pensionifondi varast) jääb aga jätkuvalt kehtima.
Ehk kui hetkel saab tavaliste äriühingute aktsiatesse ja kinnisvarafirmade aktsiatesse
investeerida kokku kuni 50% kohustusliku pensionifondi varast, siis edaspidi saaks käesoleva
muudatuse kohaselt investeerida tavaliste äriühingute aktsiatesse kuni 50% ja lisaks
kinnisvarafirmade aktsiatesse kuni 40% kohustusliku pensionifondi varast.
Ettepanek muudatuste tegemiseks esitati Rahandusministeeriumist. Tähtajaks Riigikogust
muudatusettepanekuid ei laekunud.
Rahanduskomisjon
Juhtivkomisjon ARVESTADA TÄIELIKULT (konsensus)
Otsustati:
1.1 Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 10.juuni 2015 (konsensus)
1.2 Teha ettepanek teine lugemine lõpetada (konsensus)
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2. Vabariigi Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE). Kolmas
lugemine
Otsustati:
2.1 Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 10.juuni 2015 (konsensus)
2.2 Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus (konsensus)
2.3 Lähtuvalt Riigikogu kodu-ja töökorra seaduse § 13 lõikest 2 ja § 62 teeb rahanduskomisjon
ettepaneku lühendada ühe päeva võrra Vabariigi Valitsuse algatatud kindlustustegevuse
seaduse eelnõu (8 SE) kolmanda lugemise arutelu aluseks olevate dokumentide Riigikogu
liikmetele kättesaadavaks tegemise aega. Materjalid tehakse kättesaadavaks teisipäeval,
9. juunil 2015 kell 18.00.
3. Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste
seaduste muutmise seaduse eelnõu(41 SE). Teine lugemine
Esimees Remo Holsmer andis ülevaate eelnõuga seotud komisjonile laekunud kirjadest.
Otsustati:
3.1 Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 10.juuni 2015 (poolt 7, vastu 4, erapooletuid 0)
3.2 Lähtuvalt Riigikogu kodu– ja töökorra seaduse § 13 lõikest 2 ja § 62 teeb rahanduskomisjon
ettepaneku lühendada ühe päeva võrra Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse,
tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (41 SE) teise lugemise arutelu
aluseks olevate dokumentide Riigikogu liikmetele kättesaadavaks tegemise aega. Materjalid
tehakse kättesaadavaks teisipäeval, 9. juunil 2015 kell 18.00 (konsensus)
3.3 Jätkata eelnõu arutelu komisjonis (konsensus)
4. Ülevaade Euroopa Komisjoni riigipõhistest soovitustest ja ülemäärase
eelarvepuudujäägi menetluse otsustest
Euroopa komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik Katrin Höövelson andis ülevaate Euroopa
Komisjoni riigipõhistest soovitustest ja ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse otsustest.
Euroopa Komisjon on vastu võtnud majanduspoliitilised soovitused liikmesriikidele 2015. ja
2016. aastaks, kus palutakse kasutusele võtta meetmeid töökohtade loomiseks ja
majanduskasvu soodustamiseks. Need soovitused on kooskõlas komisjoni majandus- ja
sotsiaalmeetmete kavaga. Katrin Höövelsoni sõnul 2015. aasta Eesti riigipõhised soovitused
eelarvepoliitika osas on mitte kalduda 2015. ja 2016. aastal kõrvale keskpika perioodi eelarveeesmärgist. Tööturu osas soovitatakse suurendada tööturul osalemist töövõimereformi
rakendamise teel, suurendada madalapalgalistele töötajatele suunatud meetmete kaudu
stiimuleid töötamiseks, võtta kasutusele meetmeid soolise palgalõhe vähendamiseks ja tagada
kvaliteetsed sotsiaal- ja lastehoiuteenused kohalikul tasandil.
Hariduse ja teaduse valdkonnas tuleb suurendada osalemist kutsehariduses ja -koolituses ning
parandada nende vastavust tööturu vajadustele, eelkõige parandades õpipoisiõppe
kättesaadavust, teadusuuringutele ja innovatsioonile avaliku sektori toetuse andmisel
keskenduda piiratud hulgale nutika spetsialiseerumise valdkondadele. Katrin Höövelson
teavitas, et Euroopa Liidu ministrid arutavad riigipõhiseid soovitusi k.a juunis ning Euroopa
Liidu riikide ja valitsuste juhid kinnitavad need 25-26. juunil. Seejärel liikmesriigid
rakendavad soovitused, lisades need oma 2015-2016.aasta poliitika- ja eelarvekavasse.
Komisjoni liikmed soovisid selgitust sotsiaalteenuste mõiste kohta. Küsiti Eesti struktuurse
eelarve positsiooni, pensionide jätkusuutlikkuse ning Eesti rahastamise metoodika kohta.
Otsustati:
Võtta info teadmiseks (konsensus)
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5. Arutelu teemal kollektiivne pöördumine „Kütuseaktsiisi järsk tõus tuleb ära jätta!“
Eesti Vabaerakonna liige Tõnu Teeveer tutvustas kollektiivsest pöördumisest. Teeveere sõnul
omab kütuseaktsiiside tõus laiemat mõju majandusele ja kergitab erinevate toodete ja teenuste
hindu. Nii suureneb majanduse sisendkulu ja väheneb Eesti ettevõtete tootlikkus, mis
omakorda takistab nii ettevõtete arengut kui palkade tõusu. Ka majutusteenuste käibemaksu
tõus kuulub läbikaalumata maksutõusude hulka.
Kollektiivse pöördumise esitajad soovivad analüüsi kütuseaktsiisi tõusu mõju majandusele ja
huvirühmade kaasamist arutelusse.
Arutelu käigus vastas Tõnu Teeveer komisjoni liikmete küsimusele.
Otsustati:
Komisjon otsustas kollektiivses pöördumises esitatud ettepanekuga mitte nõustuda (poolt 7,
vastu 3 komisjoni liiget).

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)
Vivian Põld
Protokollija

Remo Holsmer
Juhataja
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