Joustava maksutapa – kätevä tapa
yrittäjälle panostaa itseensä!
Yrittäjänä voit hyvinä aikoina parantaa eläketurvaasi maksamalla tilapäisesti suurempaa vakuutusmaksua kuin YELvakuutuksesi vahvistettu työtulo edellyttäisi.Vahvistettua
työtuloasi ei tällöin tarvitse muuttaa. Näin voit panostaa
omaan eläkeaikaiseen toimeentuloosi silloin, kun yritykselläsi menee hyvin.

Vaikka taulukot ovat yksinkertaistettuja ja kaavamaisia, niistä
saa suuntaa-antavan kuvan maksun vaikutuksista. Eläke siltä
kalenterivuodelta jolloin yrittäjä on maksanut lisämaksua
lasketaan kokonaistyötulon perusteella eli laskemalla yhteen
vahvistettu YEL-työtulo ja maksettua lisämaksua vastaava
työtulo.

Lisämaksusi voi olla 10–100 prosenttia vahvistettuun työtuloon perustuvasta maksusta. Lisämaksu on verotuksessa
täysin vähennyskelpoinen. Vuoden kokonaismaksu – vahvistettuun työtuloon perustuva maksu lisättynä lisämaksulla
– ei kuitenkaan saa ylittää korkeinta mahdollista YEL-työtuloa vastaavan maksun määrää.

Joustoilmoitus

Tietyin edellytyksin maksuissa voi joustaa myös 10–20
prosenttia alaspäin. Tämä pienentää tulevaa eläkettä.
Oheisissa taulukoissa on esimerkkejä siitä, kuinka paljon
lisämaksu vaikuttaa tulevan eläkkeen määrään.

YEL-vakuutuksen lisämaksun maksaminen ei vaadi sinulta
suurensuuria muodollisuuksia. Sinun on vain tehtävä meille
joustoilmoitus esim. muutosilmoituslomakettamme käyttäen
tai VerNet-verkkopalvelumme kautta. Kirjallisen joustoilmoituksen tulee sisältää omat tietosi, lisämaksun kohdevuoden
ja sen määrän sekä allekirjoituksesi. Lisämaksun määrän voit
ilmoittaa joko euroina tai prosentteina työtulosta taikka
vahvistettuun työtuloon perustuvasta maksusta. On tärkeää, että toimitat ilmotuksen meille sen vuoden aikana, jota
lisämaksu koskee. Muista myös, että lisämaksumahdollisuutta
voi käyttää vain kerran kalenterivuodessa.

Esimerkki: Yrittäjä on alle 53-vuotias tai 63–67-vuotias (ansaintaprosentti 1,5)
Oletuksena on, että yrittäjä on alle 53-vuotias koko kalenterivuoden.
Luvut ovat pyöristettyjä ja ne vastaavat vuoden 2018 maksu- ja indeksitasoa.
vahvistettu
työtulo €/v

 vuoden
aikana ansaittu
eläke €/kk

kyseisenä vuotena
maksettu lisämaksu
(% vakuutusmaksusta)
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217

150 000

187

5 693 (16 %)

173 625 (maks.)
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Esimerkki: Yrittäjä on 53–62-vuotias (ansaintaprosentti 1,7 vuosina 2017–2025)
Oletuksena on, että yrittäjä on täyttänyt 53 vuotta ennen kalenterivuoden alkua.
Luvut ovat pyöristettyjä ja ne vastaavat vuoden 2018 maksu- ja indeksitasoa.

vahvistettu
työtulo €/v

 vuoden
aikana ansaittu
eläke €/kk

kyseisenä vuotena
maksettu lisämaksu
(% vakuutusmaksusta)

20 000

28

2 560 (50 %)

30 000

42

30 000

42

3 840 (50 %)

45 000

64

40 000

57

10 240 (100 %)

80 000

113

50 000

71

6 400 (50 %)

75 000

106

60 000

85

15 360 (100 %)

120 000

170

80 000

113

10 240 (50 %)

120 000

170

100 000

142

18 848 (73 %)

173 625 (maks.)

246

120 000

170

13 728 (45 %)

173 625 (maks.)

246

150 000

212

6 048 (16 %)

173 625 (maks.)

246

Joustavan maksutavan rajoituksia
Lisämaksun maksaminen edellyttää, että YEL-vakuutus on
ollut voimassa koko kalenterivuoden samassa eläkeyhtiössä.
Lisämaksua ei siis voi maksaa takautuvasti jo päättyneestä
vakuutuksesta. Lisämaksun maksaminen ei myöskään ole
mahdollista seuraavissa tilanteissa:
• Saat työeläkelakien mukaista eläkettä.
(Ulkomailta saatava eläke ei sitä vastoin
ole este lisämaksun maksamiselle.)
• Sinulla on maksamattomia YEL-vakuutusmaksuja.
• YEL-vakuutuksesi ei jatku koko kalenterivuotta.

 vuoden aikana ansaittu
eläke €/kk

• YEL-vakuutuksesi ei jatku koko kalenterivuotta samassa
eläkeyhtiössä, toisin sanoen vakuutus siirtyy yhtiöstä
toiseen kalenterivuoden aikana.
• Sinulla on kalenterivuoden aikana oikeus alkavan
yrittäjän maksualennukseen.
Lisämaksu ei nosta Kelan maksamia etuuksia kuten
sairauspäivärahaa tai äitiys- ja vanhempainrahaa. Myös
oikeutesi työttömyyskorvaukseen perustuu puhtaasti
vahvistettuun YEL-työtuloosi.Vahvistettu työtulo kannattaa siis pitää oikealla tasolla, vaikka joustoa käyttäisitkin!

Ota yhteyttä Yrityspalveluihimme
010 195 612 * tai yel@veritas.fi
Kerromme mielellämme lisää joustavasta
maksutavasta.

*) Veritaksen 01019-alkuisiin palvelunumeroihin soittaminen ja jonottaminen
maksaa kotimaasta soitettaessa – kiinteästä liittymästä paikallisverkkomaksun
mukaisen hinnan - matka-puhelinliittymästä matkapuhelinmaksun.
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Ilmoituksesi perusteella lähetämme sinulle lisämaksua koskevan tilisiirtolomakkeen. Lisämaksu on maksettava yhdessä erässä sen kalenterivuoden aikana, jota maksu koskee.
Jos lisämaksua halutaan maksaa lähestyttäessä kalenterivuoden loppua, on hyvä ottaa ajoissa yhteyttä meihin, jotta
ehtii saada tilisiirtolomakkeen ja maksaa maksun ennen
vuodenvaihdetta.

 vuoden
kokonaistyötulo €

