ETTEVÕTJA PENSIONIKINDLUSTUS 2019 – lühiülevaade
Ettevõtjana vajate ettevõtja
pensionikindlustust. Kaaluge lepingu
tingimusi hoolikalt, siis on teil põhjust
korraliku ettevalmistuse eest tänulik
olla juba enne, kui tegelikult pensionile
jääte. Ettevõtja pensionikindlustus
mõjutab nimelt ka seda, millised on teie
sotsiaalsed tagatised.
KELLELE?
Sõlmige ettevõtja pensionikindlustusleping (soome keeles
YEL-vakuutus), kui
• olete 18–67-aastane;
• olete tegutsenud ettevõtjana vähemalt 4 kuud;
• elate Soomes;
• saate 2019 aastal töötasu vähemalt 7 799,37 eurot;
• töötate oma ettevõttes.
Sõlmige ettevõtja pensionikindlustuse leping olenemata sellest, kas töö ettevõtluses on teie põhitöö või
lisatöö. Olenemata sellest, kas olete Soome Vabariigi

kodanik või mitte. Või kas olete sõlminud vabatahtliku
pensionikindlustuse lepingu või mitte.

MILLAL?
Sõlmige kindlustusleping hiljemalt poole aasta möödudes
hetkest, kui ettevõtjana alustasite. Või kasvõi kohe, kui
ettevõtjana alustate. Siis on asi korras. Kõige lihtsam on
sõlmida kindlustusleping veebilehel ilmarinen.fi.
Võite sõlmida kindlustuslepingu millal tahes, kindlustusmakseid arvutatakse alates ettevõtlustegevuse
alustamisest. Alates sellest hetkest pakub ettevõtja
pensionikindlustus teile täiendavat kindlustuskaitset.

MIKS ETTEVÕTJA PENSIONIKINDLUSTUS?
Ettevõtja pensionikindlustuse abil kindlustate 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 palju olete töötulu deklareerinud.

ILMARINEN SOOVITAB
Määrake teile sobiv ettevõtja pensionikindlustuse aluseks olev töötulu. Peate arvestama järgmist:
1. Kui ettevõtlus on teie põhitegevus, määrake oma töötuluks vähemalt 20 000 – 30 000 eurot. Nii saate
mõistliku suurusega pensioni ja sotsiaalsed tagatised.
2. Kui ettevõtlus ei ole teie põhitegevus, määrake töötuluks vähemalt 12 816 eurot. Sellega tagate endale
tagatised töötuks jäämise korral.
3. Kui teie tööpanus muutub, muutke ka oma töötulu määra. Lihtsaim viis on teavitada muutusest meie
veebiteenuse kaudu aadressil ilmarinen.fi. Teenusesse saate sisse logida oma internetipanga tunnuse ja
salasõnaga.

KIIRE JA KVALITEETNE TEENINDUS
Juba üle 70 000 ettevõttja on usaldanud oma kindlustused meie hoolde. Meie kindlustusfirmal on 616 000
klienti ja maksame pensioni 470 000 inimesele. Kokku hoolitseme üle 1,1 miljoni inimese pensionikindlustuse
eest.
Meilt saate kõik teenused, mida ühelt pensionifirmalt võib oodata. Ettevõtja (YEL) ja töötaja (TyEL) pensionikindlustuse. Toetusi enda ja oma töötajate heaolule. Taastusravi. Pensioni. Ei mingit kantseliiti ega bürokraatiat. Üheselt mõistetavalt, sujuvalt ja heatujuliselt.
Ettevõtja ja töötaja pensionikindlustuslepinguid saate sõlmida meie veebilehel ilmarinen.fi või helistades meie
kindlustusteenuste müügitelefonile 010 284 2385. Kindlustuslepingu võite sõlmida ka meie partnerite kaudu.
Ilmarinenil on kogu Soomet kattev partnerbüroode võrgustik. Kõige värskemad andmed meie koostööpartnerite kohta leiate meie veebilehelt ilmarinen.fi.
Ilmarinenis kindlustuslepingu sõlminud ja Ilmarinenis kindlustatud isikud on ühtlasi Ilmarineni omanikud. Tere
tulemast meie hulka!
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HINNAKE OMA TÖÖTULU ÕIGESTI
Hinnake oma ettevõtja pensionikindlustuse aluseks olevat
töötulu õigesti. Õige töötulu on selline, mis vastab teie
tehtud töö tegelikule väärtusele. Töötulu ei tähenda seega
palka, mida endale oma töö eest maksate.
Alustage oma töötulu hindamist andes vastused
järgmistele küsimustele:
1. kui suurt palka maksaksite enda asendajale;
2. milline on teie tegevusvaldkonnas kollektiivlepingu
kohaselt makstav kõrgeim palk;
3. mis võiks olla kõrgeim palk, mida maksaksite oma
alluvale.

Kui teil on enam kui üks ettevõte, hinnake seda,
milline on kõikidest ettevõtetest kokku tekkiv töötulu. Teil
on vaja vaid ühte ettevõtja pensionikindlustust ja ühte
selle arvutamise aluseks olevat töötulu.

SELLEST TABELIST NÄETE, KUIDAS ETTEVÕTJA PENSIONIKINDLUSTUSE ALUSEKS OLEV TÖÖTULU
TEIE ELU MÕJUTAB

Olukord

Taotleda tuleb

Ettevõtja pensionikindlustuse
aluseks oleva
töötulu mõju

Kes maksab

Haigestute

Haiguspäevaraha

Päevaraha arvutatakse
töötulu alusel

Kela

Saate lapse

Vanematoetus

Päevaraha arvutatakse
töötulu alusel

Kela

Kaotate töövõime õnnetuse
või haiguse tagajärjel

Kutserehabilitatsioon ja/või
töövõimetuspension

Hüvitis arvutatakse töötulu
alusel

Tööpensioni kindlustusfirma

Kaotate töövõime või
hukkute õnnetuses

Hüvitis õnnetusjuhtumi
kindlustusest: päevaraha,
taastusravi, perepension
vms.

Hüvitis põhineb summal,
mille suurus vastab sinu
töötulu summale

Kahjukindlustusfirma

Kaotate töö

Baaspäevaraha

Päevaraha kogumiseks
peab töötulu olema 2019.
aastal vähemalt 12 816 €

Kela

Kaotate töö

Töötutoetus

Vajaduspõhine toetus juhul, Kela
kui te baaspäevaraha ei saa

Kaotate töö

Palgaga seotud päevaraha

Päevaraha kogumiseks
peab töötulu olema 2019.
aastal vähemalt 12 816 €

Vähendate töökoormust või
soovite osa pensionist välja
võtta

Osaline ennetähtaegne
vanaduspension

Jääte pensionile

Vanaduspension või
tööstaažipension (teatud
tingimustel)

Pension arvutatakse töötulu Tööpensioni kindlustusfirma
alusel

Hukkute

Perepension

Pension arvutatakse töötulu Tööpensioni kindlustusfirma
alusel

Ettevõtjate töötukassad
AYT või SYT
Tööpensioni kindlustusfirma

Pension on 25 või 50
protsenti pensionile
jäämise hetkeni kogutud
pensionist

Porkkalankatu 1 • FI-00018 Ilmarinen • Tel. +358 10 284 11 • www.ilmarinen.fi

1.2019

Pange tähele, et töötulule on kehtestatud alam- ja
ülempiir. Aastal 2019 võib teie töötulu olla kõige vähem
7 799,37 eurot ja kõige enam 177 125,00 eurot.
Kui töötulu arvutamine tundub keeruline, ärge muretsege. Me aitame teid.

TÖÖTULU MÕJUTAB KINDLUSTUSMAKSET
Ettevõtja pensioni arvutamise aluseks olev töötulu mõjutab otseselt kindlustusmakse suurust. Makse on teatud
protsent töötulust. See protsent on kõikides tööpensionikindlustust pakkuvates firmades sama. Aastal 2019 on
makse alla 53-aastastel ja vähemalt 63-aastatel 24,1%
ja 53–62 aasta vanuseks saanutel 25,6%.
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 alustate ettevõtlusega
esimest korda, on teil õigus saada alustava
ettevõtja maksusoodustust.
2.	Maksustamine. Kõik ettevõtja pensionikindlustuse maksed kuuluvad maksustamisel maha
arvatava tulu alla, seega on maksukoormus
väiksem.

ÜHES VÕI MITMES OSAS
Pensionikindlustuse makseid võite kalendriaasta jooksul
tasuda nii mitme osamaksena kui vajalikuks peate: kas 1,
2, 3, 4, 6 või 12 korda aastas. Makse tasumistähtaeg on
iga kuu 20. kuupäev või sellele järgnev esimene tööpäev.

MIDA TÄHENDAB ETTEVÕTJA JAOKS
TULUREGISTER?
Tuluregister on riiklik elektrooniline andmebaas, mis võeti
kasutusele 1.1.2019. Ettevõtja ei deklareeri tuluregistris
oma pensionikindlustusega kaetud YEL-töötulu.
Tuluregistris deklareerite oma töötajate palgaandmed
ja seda ka juhul, kui töötaja on tööl ajutiselt. See, kas
peaksite tuluregistris deklareerima ka enda palgatulud,
sõltub teie äriühingu vormist.
Kui olete oma ettevõtte omanik ja ettevõte maksab
teile palka, lähetuse päevaraha või muid rahalisi või
mitterahalisi hüvitisi, peate need tuluregistris palgana
deklareerima. Kui te ei kuulu maksustamisel ettemaksuregistrisse, tuleb tuluregistris ettevõtlustuluna deklareerida
teile või teie ettevõttele makstud kinnipidamisele kuuluv
töötasu.
Füüsilisest isikust ettevõtja eraviisilisi väljamakseid
kajastatakse raamatupidamises ja deklareeritakse tuludeklaratsioonis, mitte tuluregistris.

ALUSTAVA ETTEVÕTJA MAKSUSOODUSTUS
Kui alustad ettevõtlusega esmakordselt 18–67-aastasena,
saad ettevõtja pensionikindlustuse maksest 22% maksusoodustust. See soodustus kehtib neli aastat.

TASUTUD MAKSED VÕIB MAKSUSTATAVAST
TULUST MAHA ARVATA
Ettevõtja pensionikindlustuse makse tasute ise või tasub
teie ettevõte. Kõik tasutud maksed võib isiklikust või ettevõtte maksustavast tulust maha arvata. Maksustamine
vähendab kindlustusmakset seda enam, mida suurema
töötulu olete deklareerinud.

LIHTNE VEEBITEENUS
Tehke oma elu lihtsamaks ja kasutage meie tasuta veebiteenust logides oma internetipanga tunnuse ja
salasõnaga sisse veebiteenuse aadressil ilmarinen.fi. Veebis võite teostada kõiki vajalikke toiminguid: muuta
oma pensionikindlustuse aluseks olevat töötulu või maksetähtaegu, vähendada või suurendada kindlustusmakset või printida välja vajalikke tõendeid. Vajadusel võite taotleda ka täiendavat makseaega.

