NII TAGAD OMA TÖÖTAJA PENSIONIKINDLUSTUSE 2018.
AASTAL – lühiülevaade
Oled vastutav oma töötaja
pensionikindlustuse eest. Vastutus
hõlmab nii ettevõtjast tööandjat kui
ka eraisikust tööandjat. Seda ka
juhul, kui oled palganud töötajaid
tähtajalise töölepinguga. Õnneks on
pensionikindlustuse korraldamine väga
lihtne.
MILLAL?
Korralda oma töötajale pensionikindlustus, kui
1. sinu töötaja on 17–67-aastane.
2. maksad töötajale palka vähemalt 58,27 eurot kuus.
3. sinu ettevõttes, kodus, suvilas, õuel või metsas töötab
vähemalt üks või mitu töötajat.
Kui maksad poole aasta jooksul palka kokku vähemalt
8 346 eurot, korralda oma töötajale pensionikindlustus
sõlmides töötajale tööpensionikindlustus (soome keeles
TyEL-vakuutus).
Sõlmi kindlustusleping eelistatult kohe, kui sulle on
teada töötaja nimi, isikukood ja palga suurus. Siis on asi
korras. Sõlmi pensionikindlustusleping hiljemalt esimese
palga maksmisele järgneva kuu jooksul. Siis ei pea sa
tasuma viivitamise tõttu tekkivaid lisatasusid.

KELLELE?
Hoolitse oma töötaja pensionikindlustuse eest ka siis, kui
töötaja töötab ajutise töölepingu alusel, on pensionär või
välismaalane. Välja arvatud juhul, kui palgatud töötaja on
ise ettevõtja või kui tegemist on töölähetuses töötajaga.

TÖÖTAJA PENSIONIKINDLUSTUSMAKSE NING
SELLE JAGUNEMINE TÖÖANDJA JA TÖÖTAJA
VAHEL PROTSENTIDENA PALGASUMMAST

2018 2017
Pensionikindlustusmakse keskmiselt

24.40

24.40

Töötaja osa keskmiselt

-6.65

-6.45

Tööandja osa keskmiselt

17.75

17.95

TÖÖTAJA OSA PENSIONIKINDLUSTUSMAKSEST,
% PALGASUMMAST

Vanus täisaastates

2018

2017

17–52-aastane töötaja

6.35

6.15

53–62-aastane töötaja

7.85

7.65

63–67-aastane töötaja

6.35

6.15

Suurem maksuprotsent on kasutusel alates 53-aastaseks saamise kuule järgneva kuu algusest kuni selle
kuu lõpuni, mil töötaja saab 63-aastaseks.

KUIDAS PENSIONIKINDLUSTUSMAKSE
KUJUNEB
Pensionikindlustusmakse on teatud protsent palgast.
Sellest palgast, mida maksad ühe kalendriaasta jooksul
ehk tegelikkuses välja makstud palgasummast.
Makse suurus varieerub vastavalt sinu ettevõtte
suurusele. Ja vastavalt sellele, kui palju maksetest
allahindlusi saad. Uute töötaja ja tähtajalise töölepinguga
töötaja pensionikindlustusmakse maksuprotsent on 25,3.
Pensionikindlustusmakse tasutakse töötaja brutopalgast.
Töötaja maksab maksest alati teatud oma osa. Osamakse suurus oleneb töötaja vanusest.

INTERNETIST, HELISTADES MEIE KLIENDITEENINDUSNUMBRILE VÕI MEIE
KOOSTÖÖPARTNERITELT
Tööpensioni kindlustuslepingu saad kergesti kätte meie koduleheküljelt ilmarinen.fi. Võib ka helistada meie
kindlustuslepingute müügitelefonil 010 284 2385, teenindame soome, rootsi ja inglise keeles. Kindlustuslepingu
saab sõlmida ka meie koostööpartnerite juures, kelle bürood paiknevad üle Soome. Koostööpartnerite kehtivad
kontaktandmed on kättesaadavad meie koduleheküljel ilmarinen.fi.
Tegutse kirjeldatud viisil ka siis, kui soovid oma praeguse pensionikindlustus Ilmarinenisse üle tuua. Kindlustusandjat saab vahetada tingimusel, et mujal sõlmitud kindlustusleping on kehtinud vähemalt aasta. Piisab sellest,
et täidad internetis ületoomise vormi või võtad ühendust meie või meie koostööpartneritega – ülejäänu eest
hoolitseme juba meie. Tere tulemast!
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Sina kui tööandja pead töötaja osa tema palgast kinni
ning kannad kogu summa lõpuks meile üle.

Pane tähele – ettevõtlustegevuse ja eraisiku tulude
maksustamise reeglid on erinevad.

KUIDAS TOIMIDA

TEENUS INTERNETIS

Kui oled sõlminud tööpensioni kindlustuslepingu, pead
täitma ainult kolm ülesannet: deklareerima palgad,
tasuma ettemaksu ning kontrollima kogu aasta kohta
koostatud kalkulatsiooni.
Deklareeri palgad kord kuus või kord aastas. Soovitame kõikidele klientidele deklareerida palgad ning tasuda
kindlustusmaksed igakuiselt.
Igakuise deklareerimise korral tasud ettemakse kord
kuus, kui deklareerid andmed kord aastas, tasud maksed
kas üks, kaks või kasvõi neli korda aastas.
Aastakalkulatsiooni saad aasta alguses. Sellest
selgub, milline on eelneva aasta lõpuks kogunenud
tööpensioni kindlustusmakse lõplik suurus.
Tööpensioni kindlustuse aluseks olev palgasumma
on sama kui tulumaksu arvutamisel aluseks võetav
palgasumma. Deklareeri palgad palkade väljamaksmise
aasta palkadena. Ilma töötajate tööpensioni kindlustusmaksete summasid maha arvamata. Täpse kirjelduse
tööpensioni kindlustusmakse aluseks olevate palkade
arvutamiseks saad meie koduleheküljelt.

Internetis saab teostada kõiki tööpensionikindlustusega
toiminguid. Siis, kui sulle kõige paremini sobib.
Meie tasuta internetiteenused lubavad trükkida välja
töövõtulepingute sõlmimisel nõutud kindlustusmaksete
maksetõendid ning kindlustusvõtja isikuandmeid.
Võid kasutada ka elektroonilist arvet. Siis ei pea enam
konto- ja viitenumbreid maksekorraldusele kirjutama,
arveid on lihtne arhiveerida ning ühtlasi toimid keskkonda
säästvalt.
Internetiteenuse kasutamiseks on vajalikud
internetiteenuse koodid. Selleks võta ühendust meie
klienditeenindusega telefonil 010 195 000. Teenindame
soome, rootsi ja inglise keeles. E-arvete kasutamises
tuleb sõlmida vastav kokkulepe kas oma panga või muu
e-arveteenust pakkuva operaatoriga.
Meie koduleheküljelt ilmarinen.fi leiad täiendavat
teavet tööpensionikindlustuse kohta.

KUI OLED TÄHTAJALISE LEPINGUGA
TÖÖTAJA TÖÖANDJA

Tulude register on tsentraalne register, kuhu kantakse
edaspidi kõik saadud tulude andmed.
Tulude register võetakse kasutusele 01.01.2019.
Sulle kui tööandjale tähendab see nõuet deklareerida
töötajatele makstud palgad pärast palgapäeva tulude
registrisse ning palkade eest Ilmarinenile tööpensioni
kindlustusmaksete üle kandmist. Tulude registri kohta
saab lisateavet ka aadressilt www.tulorekisteri.fi.

Vahel palkad töötaja tähtajalise töölepinguga. Kas ettevõttesse, kodumajapidamisse, õue- või metsatööle. Oled
ajutine tööandja, kui maksad igakuiselt palka vähemalt
58,27 eurot ning poole aasta jooksul alla 8 346 euro.
Sellisel juhul ei ole vaja tööpensioni kindlustust
sõlmida. Piisab sellest, et edastad meile vajalikud andmed
ning tasud tööpensioni kindlustusmakse. Seda on kõige
lihtsam teha meie koduleheküljel. Korralda tööpensioniga
seotud toimingud aegsasti, hiljemalt palga maksmisele
järgneva kuu 20. kuupäevaks, siis ei teki lisakulusid.

MAKSED SAAB MAKSUSTAMISEL
MAHA ARVATA
Sinu ettevõtte poolt makstud tööpensioni kindlustusmakse on tööandjale tulude teenimise tõttu tekkinud kulu
ehk niinimetatud tavapärane mahaarvamine. Seetõttu
võid tasutud tööpensioni kindlustusmakse maksustamisel
maha arvata.

PALGAANDMED TULEB ALATES 2019.
AASTAST KANDA TULUDE REGISTRISSE

ETERA ÜHINEB ILMARINENIGA
Tööpensioni kindlustusfirma Etera ühineb
Ilmarineniga 1. jaanuaril 2018. Pärast ühinemist
moodustame kulutõhusa ja atraktiivse tööpensionifirma, mis pakub varasemast veelgi laiemat
teenusevalikut ning valdkonna kõige konkurentsivõimelisemaid kliendisoodustusi. Firmade
ühinemine ei too klientidele ega partneritele
kaasa mingeid lisakohustusi. Lisateavet saad
koduleheküljelt: www.ilmarinen.fi/yhdistyminen.

IGAKUISE DEKLARATSIOONI ESITAJAL ON MITU SOODUSTUST
Oleks, hea, et deklareeriksid oma palga igakuiselt. Sellega kaasneb mitu soodustust:
1. Palka on lihtne deklareerida töötajate palkade maksmise ajal.
2. Sinu töösuhteandmed on pidevalt värskendatud. Sellisel juhul ei pea me tagantjärele teabenõudeid saatma.
3. Maksad kogu aeg ainult vajaliku summa. Arvutame tasumisele kuuluva tööpensioni kindlustusmakse kohe,
kui deklaratsioon on saabunud, kord kuus. Sellisel juhul vastab sinu ettemaks alati võimalikult täpselt tasumisele kuuluvale tööpensioni kindlustusmaksele.
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