YEL-vakuutuksen muutosilmoitus
YEL-vakuutusnumero

Tyhjennä lomake

Tutustu takasivulla oleviin ohjeisiin ennen lomakkeen täyttämistä.
Käsittelemme henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Katso lisätietoja osoitteesta veritas.fi/tietosuoja.

Muutos
koskee
Yrittäjä		

työtuloa

osoitteita

vakuutuksen
lopettamista

joustomaksua

muuta,
mitä?

alkamispäivää

Yrittäjän sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus
Puhelinnumero

Yrittäjän kotiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Maksajan nimi (ellei maksaja ole yrittäjä)
Maksajan lähiosoite
Postinumero

Yrittäjätoiminta

Joustoilmoitus
Työtulon
muutosperustelut

Uusi
työtulo
Vakuutuksen
lopettaminen

Allekirjoitus

Postitoimipaikka

Yrityksen nimi ja toimiala

Y-tunnus

Yrittäjän tehtävä yrityksessä

YEL:n alainen toiminta alkoi (pp.kk.vvvv)

Yrittäjätoiminta on
Sivutoimisen yrittäjän päätoimi
päätoimista
sivutoimista
Yrittäjätoiminta on
Toimintakuukausia vuodessa
Työtunteja työviikossa keskimäärin
ympärivuotista
osavuotista
Yhtiömuoto on muuttunut
Omistussuhteet (voidaan täyttää lisätietoja -kohtaan)
selvitys:
Joustoilmoitus
Ylöspäin,
% vakuutusmaksusta, tai
euroa.
Alaspäin,
% vakuutusmaksusta, tai
euroa.
Liikevaihto vuodessa, euroa
Työntekijämäärä yrittäjän lisäksi
Korkein alaisen palkka e/kk
Olen
En ole täysin
työkykyinen
työkykyinen
Lisätietoja työtulon perusteluksi

Saan tai haen työkyvyttömyyseläkettä tai vast. korvausta

Mistä laitoksesta

Yrittäjän ehdotus eläkkeen perusteena olevaksi uudeksi työtuloksi, euroa/v.
Päättymispäivä (pp.kk.vvvv)

Lopettamissyy
Yrittäjätoimintani on päättynyt

Alkaen, pvm

Alkaen, pvm
Muu syy (selvitys alla olevaan tilaan)

Selvitys

Onko yrityksen toiminta samalla päättynyt
Kyllä
Ei

Pankkitilinumero mahdollista maksun palautusta varten

Päiväys

Yrittäjän henkilökohtainen allekirjoitus ja nimen selvennys

yrittäjän
yrityksen

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
OSOITTEENMUUTOS
Osoitteen muututtua ilmoita uusi osoite. Vanhaa osoitetta ei
tarvitse ilmoittaa.

TYÖTULON MUUTTAMINEN
Jos eläkkeesi perusteeksi vahvistettuun työtuloon vaikuttavat
seikat olennaisesti muuttuvat, ilmoita meille muutoksesta
työtulon tarkistamista varten. Työtuloa ei voi muuttaa
takautuvasti, vaan aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jona
muutosilmoitus on saapunut meille.
Työtulon muuttaminen vaikuttaa tulevan työeläkkeesi
määrään, sillä eläke lasketaan työtulon perusteella. YEL-työtulosi vaikuttaa suoraan myös moneen muuhun etuuteesi kuten
sairauspäivärahaan, äitiyspäivärahaan ja työttömyysturvaan.

Mihin työtulo perustuu?
Sinulle vahvistettavan työtulon tulee vastata sitä
palkkaa, joka työstäsi olisi kohtuudella maksettava
vastaavan ammattitaidon omaavalle työntekijälle.
Työtulolla hinnoitellaan työpanoksesi yrityksessä. Tässä mielessä käsite vastaa työntekijälle maksettavaa palkkaa.Työtulo
ei näin ollen suoranaisesti liity yritystoiminnan kannattavuuteen, eivätkä myöskään todellisten tulojesi tilapäiset vaihtelut
vaikuta työtuloosi.
Työtulo vahvistetaan niitä ohjeita noudattaen, jotka
Eläketurvakeskus on laatinut yhteistyössä eri yrittäjäjärjestöjen kanssa. Ohjeisiin voit tutustua esimerkiksi osoitteessa
www.tyoelakelakipalvelu.fi/tyotulo-opas. Ohjeet perustuvat
ensisijaisesti eri alojen palkkatasoon sekä yleisesti johonkin
yritystoiminnan laajuutta kuvaavaan tekijään. Tämän vuoksi
sinun on ilmoitettava mm. yrityksesi liikevaihto ja työntekijämäärä. Keskeinen ohjenuora työtuloa vahvistettaessa on
parhaiten palkatun alaisen palkka. Tämä voidaan alittaa vain
harvoissa poikkeustapauksissa, kuten silloin jos alaisen työpanos esimerkiksi ammattitaidosta johtuen selvästi ylittää oman
työpanoksesi.Tällaisesta poikkeamasta tulee aina antaa selvitys.

Eläketurvakeskuksen ohjeet on laadittu koskemaan lähinnä
täysipäiväisesti ja ympärivuotisesti työskentelevää yrittäjää.
Koska yritystoiminta saattaa kuitenkin olla esimerkiksi kausiluonteista tai sivutoimista, voidaan työtulo vahvistaa poikkeuksellisesti matalammallekin tasolle. Poikkeaminen edellyttää
kuitenkin, että esität riittävät perustelut.
Työtulosi tarkistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla palkkakertoimella vastaamaan senhetkistä
rahanarvoa.

JOUSTAVA VAKUUTUSMAKSU
Voit tietyin edellytyksin maksaa hyvinä toimintavuosina ylimääräiset 10 - 100 % vahvistetusta vakuutusmaksustasi ja
kireämmän taloudellisen tilanteen aikana vastaavasti 10 - 20 %
pienempää vakuutusmaksua ilman, että varsinaista työtuloasi
pitää muuttaa. Lisämaksu nostaa eläkettäsi ja alennettu maksu
vastaavasti laskee tulevan eläkkeesi määrää. Muihin sosiaalietuuksiisi YEL-maksuissa joustaminen ei vaikuta.
Jotta voit joustaa YEL-maksuissasi, on kaikkien aikaisempien YEL-vakuutusmaksujesi oltava maksettuna. Joustaa et
voi myöskään esimerkiksi silloin, jos työtulosi on vahvistettu
minimitasolle, jos saat aloittavan yrittäjän alennusta, jos vakuutuksesi ei jatku koko kalenterivuotta samassa eläkeyhtiössä tai
jos olet jo eläkkeellä.
Jos haluat käyttää joustomahdollisuutta, ilmoita siitä meille
kirjallisesti sen kalenterivuoden aikana, jota vakuutusmaksun
muutos koskee. Huomioi myös, että lisämaksu maksetaan
aina yhdessä erässä.

VAKUUTUKSEN LOPETTAMINEN
Vakuutus lopetetaan, jos yrittäjätoimintasi on kokonaan päättynyt, se on muuttunut niin vähäiseksi, että sen perusteella
vahvistettava työtulo jäisi pienemmäksi kuin laissa määrätty
työtulon alaraja tai se ei muuten täytä YEL:n edellytyksiä. On
tärkeää, että annat tästä tarkan selvityksen.

ALLEKIRJOITUS
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Muutosilmoituksen pitää olla yrittäjän itsensä allekirjoittama.
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