TyEL-vakuutus
– eläketurvaa työntekijöillesi
Kun palkkaat työntekijöitä, sinun on järjestettävä heille eläketurva työntekijän eläkelain (TyEL)
mukaan. Kaikki työ on vakuutettava, myös kotitalouden palkkaamat työntekijät. Kotitalouksia koskevat samat säännöt ja maksut kuin muitakin työnantajia.
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Työnantajat jaetaan sopimustyönantajiin ja tilapäisiin työnantajiin.
Jos maksat säännöllisesti palkkaa ja sinulla on jatkuvasti ainakin yksi työntekijä, sinun pitää tehdä TyELvakuutussopimus. Jos maksat palkkaa vain satunnaisesti, olet tilapäinen työnantaja.

Ei
sopimusta

Sopimus

Asiakashyvitykset

Tilapäinen työnantaja,
arvioitu palkkasumma
alle 8 502 €/6 kk

Palkkatietojen
ilmoittaminen

Vakuutusmaksujen
erääntyminen

Saa asiakashyvitystä

Palkkailmoitus tehdään sähköisesti viiden kalenteripäivän sisään palkanmaksupäivästä.

Ei asiakashyvityksiä

Palkkailmoitus tehdään sähköisesti viiden kalenteripäivän sisään palkanmaksupäivästä.

Saman kuukauden aikana maksettujen
palkkojen vakuutusmaksut niputetaan
yhteen yhdelle laskulle, joka, jollei muuta
sovita, erääntyy palkanmaksua seuraavan
kuukauden viimeisenä päivänä.

Vakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden
viimeisenä päivänä

TyEL-maksut
TyEL-vakuutusmaksu lasketaan prosenttina palkkasummasta.
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa TyEL-vakuutusmaksuprosentin vuosittain.
Sopimustyönantajan TyEL-maksu vuonna 2019 on 25,2  prosenttia työntekijöiden palkkasummasta sisältäen
työntekijän maksuosuuden. Maksun tarkkaan loppusummaan vaikuttavat muun muassa mahdollinen asiakashyvitys sekä palkkasumman ylittäessä 2,08 miljoonaa euroa myös yrityksen maksuluokka.
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on 25,2 prosenttia vuonna 2019.

Työntekijän eläkemaksu
Työnantajana sinä pidätät työeläkevakuutusmaksun työntekijäsi palkasta. Vuonna 2019 maksu on:
• 17–52-vuotiaana 6,75 prosenttia
• 53–62-vuotiaana 8,25 prosenttia
• 63-vuotiaasta alkaen 6,75 prosenttia työeläkeansioon kuuluvasta palkasta.
Työeläkemaksua maksetaan yläikärajaan saakka, joka on 68, 69 tai 70 vuotta työntekijän syntymävuoden mukaan.

Haluatko tietää lisää?
ota yhteys
asiantuntijoihimme

soita 010 195 600 (TyEL) *

laita sähköpostia osoitteeseen
tyel@veritas.fi
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*) Veritaksen 01019-alkuisiin palvelunumeroihin soittaminen ja jonottaminen maksaa kotimaasta soitettaessa – kiinteästä liittymästä paikallisverkkomaksun
mukaisen hinnan - matkapuhelinliittymästä matkapuhelinmaksun.

