Yrittäjän YEL-vakuutus
Yrittäjän on otettava lakisääteinen YEL-vakuutus aloittaessaan yritystoiminnan.
Samassa yhteydessä määritellään yrittäjän työtulo, joka vaikuttaa yrittäjän
YEL-maksun suuruuteen, eläke-etuuksiin ja muuhun sosiaaliturvaan.
YEL-työtulon suuruus vaikuttaa myös sairauspäivärahan sekä äitiys-, isyysja vanhempainrahan määrään, mahdollisuuteen päästä työttömyyskassan
jäseneksi ja oikeuteen Kelan työttömyyspäivärahaan.
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Työtulo ja YEL-vakuutusmaksut
Yrittäjänä määrität työtulolla oman työpanoksesi hinnan. Sillä ei siis viitata
yrityksestä saamaasi todelliseen euromääräiseen tuloon.

työtulon tulee vastata kohtuullista palkkaa
Työtulon tulee vastata sitä palkkaa, joka kohtuudella olisi maksettava työntekijälle, jolla on yrittäjän
ammattitaitoa vastaava osaaminen. Työtuloa pitää
yritystoiminnan kehittyessä tarkistaa, sillä sitä ei voi
muuttaa takautuvasti.

Työtulon tulee olla (vuonna 2018)
• vähintään 7 656,26 €/vuosi
• korkeintaan 173 875,00 €/vuosi

Työtulo määrää YEL-vakuutusmaksun
Lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu
määräytyy yrittäjälle vahvistetun työtulon perusteella.
Vakuutusmaksu on (vuonna 2018)
• 24,10 % työtulosta 18–52-vuotiaalle yrittäjälle
• 25,60 % työtulosta 53–62-vuotiaalle yrittäjälle
• 24,10 % 63 vuotta täyttäneelle yrittäjälle

Uudet, ensimmäisen YEL-yrittäjätoimintansa aloittavat yrittäjät saavat
neljän vuoden ajan 22 % alennusta
YEL-vakuutusmaksusta.

Vakuutusmaksut joustavat tarvittaessa
Yrittäjä voi muuttamatta työtuloaan maksaa enemmän vakuutusmaksua hyvinä vuosina ja pienempää
maksua huonoina vuosina taloudellisten vaihteluiden
mukaan.
• Lisämaksu nostaa tulevan eläkkeen määrää.
• Alennettu maksu laskee tulevan eläkkeen
määrää.

Lisämaksun suuruus voi olla 10–100 % yrittäjän vahvistettuun työtuloon perustuvasta vakuutusmaksusta.
Vakuutusmaksun voi myös maksaa 10–20 % pienempänä. Joustaa voi vain kerran saman kalenterivuoden
aikana (joko ylös- tai alaspäin). Jouston suuntaa ei saa
vaihtaa kesken kalenterivuotta.
Uudet, maksualennusta saavat yrittäjät eivät voi joustaa.

YEL-vakuutusmaksun voit kokonaisuudessaan vähentää verotuksessa.
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Vakuutusmaksun voit vähentää omasta verotettavasta ansiotulostasi taikka yrityksesi tai puolisosi
verotuksesta.

