ETTEVÕTJA PENSIONIKINDLUSTUS 2018 – lühiülevaade
Ettevõtjana sõlmid ettevõtja
pensionikindlustuse. Kaalu lepingu
tingimusi hoolikalt, siis on sul põhjust
korraliku ettevalmistuse eest tänulik
olla juba enne, kui tegelikult pensionile
lähed. Ettevõtja pensionikindlustus
mõjutab nimelt ka seda, millised on sinu
sotsiaalsed tagatised.
KELLELE?
Sõlmi ettevõtja pensionikindlustusleping (soome keeles
YEL-vakuutus), kui noogutad pead nõusolevalt iga järgmise väite puhul.
• Olen 18–67-aastane.
• Olen tegutsenud ettevõtjana vähemalt 4 kuud.
• Elan Soomes.
•	2018 aastal saan tulu oma tööst vähemalt 7 656,26
euro väärtuses.
• Töötan oma ettevõttes.
Sõlmi ettevõtja pensionikindlustuse leping olenemata
sellest, kas töö ettevõtluses on põhitöö või lisatöö. Olenemata sellest, kas oled Soome Vabariigi kodanik või ei. Või
kas oled sõlminud vabatahtliku pensionikindlustuslepingu
või mitte.

MILLAL?

Võid sõlmida kindlustuslepingu millal tahes, kindlustusmakseid arvutatakse alates ettevõtlustegevuse
alustamisest. Alates sellest hetkest pakub ettevõtja
pensionikindlustus sulle täiendavat kindlustuskaitset.

MIKS ETTEVÕTJA PENSIONIKINDLUSTUS?
Ettevõtja pensionikindlustuse abil tagad endale lisaks
pensionile ka muude sotsiaalsete tagatiste olemasolu.
Seetõttu on kindlustuslepingu sõlmimine seadusest
tulenev nõue ehk teisisõnu kohustuslik.
Sotsiaalsete tagatiste suurus oleneb töötuludest.
Ehk teisisõnu sellest, kui suureks sa oma tööst saadud
tulu hindad.

HINDA OMA TÖÖTULU ÕIGESTI
Hinda ettevõtja pensionikindlustuse aluseks olevat
töötulu õigesti. Õige töötulu on selline, mis vastab sinu
töö tegelikule väärtusele. Töötulu ei tähenda seega palka,
mida endale oma töö eest maksad.
Alusta oma töötulu hindamist andes vastused järgmistele küsimustele,
1. kui suurt palka maksaksid enda asendajale
2. m
 illine on sinu tegevusvaldkonnas kollektiivlepingu
kohaselt makstav kõrgeim palk
3. m
 is võiks olla sinu alluvale makstav kõrgeim palk.
Kui sul on enam kui üks ettevõte, hinda seda, milline
on kõikidest ettevõtetest kokku tekkiv töötulu. Sul on
nimelt vaja vaid ühte ettevõtja pensionikindlustust ja üht
pensionikindlustuse arvutamise aluseks olevat töötulu.

Sõlmi kindlustusleping hiljemalt poole aasta möödudes
hetkest, kui ettevõtjana alustasid. Või kasvõi kohe, kui
alustad tööd ettevõtjana. Siis on asi korras.

ILMARINEN SOOVITAB
Määra sulle sobiv ettevõtja pensionikindlustuse aluseks olev töötulu. Pead arvestama järgmist:
1.	Kui ettevõtlus on sinu põhitegevus, määra oma töötuluks vähemalt 20 000–30 000 eurot.
Nii saad mõistliku suurusega pensioni ja sotsiaalsed tagatised.
2. Kui ettevõtlus ei ole põhitegevus, määra töötuluks vähemalt 12 576 eurot. Sellega tagad endale
tagatised töötuks jäämise korral.
3.	Kui sinu tööpanus muutub, muuda ka oma töötulu määra. Seda on lihtne teha, piisab meile
vastava teate saatmisest.
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SELLEST TABELIST NÄED, KUIDAS ETTEVÕTJA PENSIONIKINDLUSTUSE ALUSEKS
OLEV TÖÖTULU SINU ELU MÕJUTAB.
Olukord

Taotleda tuleb

Ettevõtja pensionikindlustuse aluseks oleva töötulu
mõju

Kes maksab

Haigestud

Haiguspäevaraha

Päevaraha arvutatakse töötulu alusel

Kela

Saad lapse

Vanematoetus

Päevaraha arvutatakse töötulu alusel

Kela

Kaotad töövõime
õnnetuse või
haiguse tagajärjel

Kutserehabilitatsioon ja/või Hüvitis arvutatakse töötulu alusel
töövõimetuspension

Tööpensioni
kindlustusfirma

Kaotad töövõime
Hüvitis õnnetusjuhtumi
või sured õnnetuse kindlustusest: päevaraha,
tagajärjel
taastusravi, perepension
vms.

Hüvitis õnnetusjuhtumi kindlustusest:
päevaraha, taastusravi, perepension
vms.

Kahjukindlustusfirma

Kaotad töö

Baaspäevaraha

Päevaraha kogumiseks peab töötulu
olema 2018. aastal vähemalt 12 576 €

Kela

Kaotad töö

Tööturutoetus

Vajaduspõhine toetus juhul, kui sa
baaspäevaraha ei saa

Kela

Kaotad töö

Palgaga seotud päevaraha Päevaraha kogumiseks peab töötulu
olema 2018. aastal vähemalt 12 576 €

Ettevõtjate töötukassad
AYT või SYT

Osaline ennetähtaegne
vanaduspension

Pension on 25 või 50 protsenti
pensionile jäämise hetkeni kogutud
pensionist

Tööpensioni
kindlustusfirma

Vananed

Vanaduspension või
tööstaažipension (teatud
tingimustel)

Pension arvutatakse töötulu alusel

Tööpensioni
kindlustusfirma

Sured

Perepension

Pension arvutatakse töötulu alusel

Tööpensioni
kindlustusfirma

Vähendad
töökoormust
või soovid osa
pensionist välja
võtta

Märkad ka seda, et töötulule on kehtestatud alam- ja
ülempiir. See tähendab, et 2018. aastal võib su töötulu
olla vähemalt 7 656,26 eurot ja kõige enam 173 875,00
eurot.
Kui töötulu arvutamine tundub keeruline, ära muretse.
Me aitame sind.

TÖÖTULU MÕJUTAB KINDLUSTUSMAKSET
Ettevõtja pensioni arvutamiseks aluseks olev töötulu
mõjutab otseselt kindlustusmakse suurust. Makse on
teatud protsent töötulust. Protsent on kõikides tööpensioni kindlustusfirmades sama. Aastal 2018 on makse alla
53-aastastel ja üle 62-aastastel 24,1 protsenti ning 53–62
aasta vanuseks saanutel 25,6 protsenti.

Üleminekuajal 2017–2025 on makse suurem alates
selle aasta algusest, kui saad 53-aastaseks kuni selle
aasta lõpuni, mil saad 63-aastaseks. Ka pensionisumma
kasvab neil aastatel kiiremini.
Ettevõtja pensioni aluseks olev kindlustusmakse on
veidi varieeruv. Seda mõjutavad kaks tegurit:
1. Esmakordsus. Kui alustad ettevõtlusega esimest
korda, on sul õigus saada alustava ettevõtja maksusoodustus.
2. Maksustamine. Kõik ettevõtja pensionikindlustuse
maksed kuuluvad maksustamisel mahaarvatava tulu
alla, seega on maksukoormus väiksem.

ALUSTAVA ETTEVÕTJA MAKSUSOODUSTUS

ÜHES VÕI MITMES OSAS

Kui alustad ettevõtluses esmakordselt 18-67-aastasena,
saad ettevõtja pensionikindlustusmaksest 22-protsendilise maksusoodustuse. See soodustus kehtib neli aastat.

Tasu oma pensionikindlustuse maksed kalendriaasta
jooksul nii mitme osamaksena kui vajalikuks pead: kas 1,
2, 3, 4, 6 või 12 korda aastas. Makse tasumistähtaeg on
iga kuu 20. kuupäev või sellele järgnev esimene tööpäev.

TASUTUD MAKSED VÕIB MAKSUSTATAVAST
TULUST MAHA ARVATA
Ettevõtja pensionikindlustuse makse tasud sina või sinu
ettevõte. Kõik tasutud maksed võib isiklikust või ettevõtte maksustavast tulust maha arvata. Maksustamine
vähendab kindlustusmakset seda enam, mida suurema
töötulu oled arvutanud.

PAKUME TÕHUSAT JA KIIRET TEENUST
Tööpensioni kindlustusfirma Etera ühineb Ilmarineniga 1. jaanuaril 2018. Pärast ühinemist moodustame
kulutõhusa ja atraktiivse tööpensioni kindlustusfirma, mis pakub veelgi mitmekesisemaid teenuseid ning valdkonna kõige konkurentsivõimelisemaid kliendisoodustusi. Ühinemine ei tekita meie klientidele või partneritele
mingeid lisakohustusi. Lisateavet saad leheküljelt: www.ilmarinen.fi/yhdistyminen.
Meilt on kindlustuskaitset taotlenud juba enam kui 70 000 ettevõtjat. Meie ettevõttel on 676 000 klienti,
maksame pensioni 464 000 inimesele. Ühtekokku hoolitseme üle 1,1 miljoni isiku pensionikindlustuse eest.
Meilt saad kõiki teenuseid, mida pensionifirmalt võib oodata. Ettevõtja ja töötaja pensionikindlustuse.
Toeta enda ja oma töötajate heaolu. Rehabilitatsiooni. Pensioni. Ei mingit kantseliiti ega formaalsusi. Üheselt
mõistetavalt, sujuvalt ja heatujuliselt.
Ettevõtja ja töötaja pensionikindlustuslepingu saad sõlmida meie koduleheküljel ilmarinen.fi. Või helista
meie kindlustusteenuste müügitelefonile 010 284 2385. Teenindame soome, rootsi ja inglise keeles. Kindlustuslepingu võid sõlmida ka meie partneri kaudu. Ilmarinenil on kogu Soomet kattev partnerite võrgustik oma
büroodega igas Soome piirkonnas. Kõige värskemad andmed meie koostööpartnerite kohta leiad meie internetiteenuse lehelt ilmarinen.fi.
Ilmarineni kindlustuslepingu sõlminud ja Ilmarinenis kindlustatud isikud on ühtlasi Ilmarineni omanikud. Tere
tulemast meie hulka!

INTERNETITEENUSED
Tee oma elu lihtsamaks ja kasuta meie tasuta internetiteenust. Internetis võid teostada kõiki vajalikke toiminguid: saad muuta oma pensionikindlustuse aluseks olevat töötulu või maksetähtaegu, vähendada või suurendada kindlustusmakset või printida välja vajalikke tõendeid. Võid vajadusel taotleda ka täiendavat makseaega.
Meie internetiteenuse kasutamiseks vajad internetipanga koodi.
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