NII TAGATE OMA TÖÖTAJA TÖÖPENSIONIKINDLUSTUSE
2020. AASTAL – lühiülevaade
Töötaja tööpensionikindlustuse
eest vastutab tööandja. Vastutus
hõlmab nii ettevõtjast tööandjat kui ka
eraisikust tööandjat. Vastutus tekib
ka siis, kui olete palganud töötajaid
tähtajalise töölepinguga. Õnneks on
tööpensionikindlustuse sõlmimine väga
lihtne.
MILLAL?
Sõlmige oma töötajale tööpensionikindlustus, kui
1. töötaja on 17–67-aastane;
2. maksate töötajale palka vähemalt 60,57 eurot
kuus;
3. teie ettevõttes, kodus, suvilas, aias või metsas
töötab vähemalt üks või mitu töötajat.
Kui maksate poole aasta jooksul töötajale palka kokku
vähemalt 8 676 eurot, sõlmige oma töötajale tööpensionikindlustus (soome keeles TyEL-vakuutus).
Sõlmige kindlustusleping eelistatult kohe, kui saate
teada töötaja nime, isikukoodi ja palga suuruse. Siis
on asi korras. Tööpensionikindlustuse leping tuleb aga
sõlmida hiljemalt enne esimese palga arvestamist, sest
ilma tööpensionikindlustuse numbrita ei ole töötaja
palgaandmete deklareerimine tuluregistris võimalik. Siis ei
pea te tasuma viivitamise tõttu tekkivaid lisatasusid.

KELLELE?
Hoolitsege oma töötaja tööpensionikindlustuse eest
ka siis, kui töötaja töötab ajutise töölepingu alusel, on
pensionär või välismaalane. Kindlustamiskohustuse
mõistes on erandiks niinimetatud lähetatud töötaja või kui
palgatud töötaja on ise ettevõtja.Töötaja tööpensionikindlustuse makse ning selle jagunemine tööandja ja töötaja
vahel protsentidena palgasummast

2020 2019
Pensionikindlustusmakse

25,30

25,20

Töötaja keskmine omavastutus

-7,45

-7,05

Tööandja keskmine makse

16,95

17,35

TÖÖTAJA OSA PENSIONIKINDLUSTUSE
MAKSEST, % PALGASUMMAST

Vanus täisaastates
17–52-aastane töötaja

2020 2019
7,15

6,75

53-62-aastane töötaja

8,65

8,25

63-67-aastane töötaja

7,15

6,75

Maksuprotsent tõuseb alates 53-aastaseks saamise
kuule järgneva kuu algusest kuni selle kuu lõpuni, mil
töötaja saab 63-aastaseks.

KUIDAS TÖÖPENSIONIKINDLUSTUSE MAKSE
KUJUNEB?
Tööpensionikindlustuse makse on teatud protsent palgast.
Makse arvutatakse tuluregistris deklareeritud palga alusel.
Reeglina tuleb makse tasuda palgapäevale järgneva kuu
viimaseks päevaks. Kui soovite muuta arve tasumise
kuupäeva, siis selle võib tõsta palgapäevale järgnevasse
ülejärgmisesse kuusse. Pange tähele, et sel juhul lisatakse
tööpensionikindlustuse maksele intress ka teise maksekuu
eest. Vajalikud muudatused saab teha meie internetipõhisel teenuseplatvormil aadressil ilmarinen.fi.
Tööpensionikindlustuse makse intressi saab arvutada
aadressil ilmarinen.fi/laskurit.
Makse suurus varieerub vastavalt teie ettevõtte suurusele ja sellele, kui palju erinevaid allahindlusi ettevõte
maksetest saab. Tööandja ja ajutise tööandja tööpensionikindlustuse makse on 25,3%, kui tööandja väljamakstud
palkade kogusumma jääb alla 2 086 500 euro (aastal
2018). Makse tasutakse töötaja brutopalgast. Lisateavet
saab aadressil ilmarinen.fi/tyel-maksu.
Töötaja maksab maksest alati teatud osa. Makseosa
suurus oleneb töötaja vanusest.
Teie kui tööandja peate töötaja palgast kinni tema
makseosa ning kannate lõpuks kogu kindlustusmakse
summa meile üle.

MILLISTE PALKADE PEALT
PENSIONIKINDLUSTUSMAKSE TASUTAKSE
Pensionikindlustusmaksega maksustatud palk on tehtud
töö eest makstud tasu. Sageli langeb see kokku töötaja
tulumaksustatava brutopalgaga. Pensionikindlustusmaksega maksustatava palga alla kuuluvad nii rahas makstav
palk kui ka mitterahalised hüved. Sellest palgasummast
peetakse kinni ka töötaja pensionimakse osa.
Alates 01.01.2021 loetakse edaspidi tööjõusisendil
põhinevad dividendid pensioni aluseks oleva töötasu
hulka. Õigusaktide sätteid on täpsustatud ka töötajate
aktsiaoptsioonide ja aktsiate pealt saadud tasude osas.
Kontrollige veebilehelt ilmarinen.fi, kas teatud palgaliik
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kuulub pensionikindlustusmaksega maksustatud palga
alla (ilmarinen.fi/tyonantaja/palkkalajit-ja-tyel-vakuutus/).

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

KUIDAS TOIMIDA?

LIHTSALT LÄBI VEEBI

Kui olete sõlminud tööpensionikindlustuse lepingu, peate
vaid deklareerima palgad tuluregistris ja tasuma pensionikindlustuse makse.
Deklareerige palgad tuluregistris hiljemalt viie (5)
päeva jooksul palgapäevast. Ilmarinen saab palgaandmed tuluregistrist samal päeval ja teie võite kontrollida
nende alusel moodustuvat makset logides sisse meie
veebiteenusesse aadressil ilmarinen.fi.
Pensionikindlustuse makse arve saadame järgmise
kuu alguses. Teenuses palkka.fi tehtud palgadeklaratsioonide alusel me arvet ei väljasta, vaid maksuandmed
moodustuvad palkka.fi teenuses.
Tuluregistrist saame vaid pensionikindlustusfirma
jaoks vajalikud palgaandmed. Tööpensionikindlustuse
aluseks olev palgasumma on sama kui tulumaksu arvutamisel aluseks võetav palgasumma.

Kõiki tööpensionikindlustusega seotud toiminguid saab
teha veebis. Just siis, kui teile kõige paremini sobib.
Meie tasuta veebiteenuses näete tulevasi pensionikindlustusmakseid ning töötajate palgaandmeid, mille
alusel pensionikindlustusmakse on arvutatud. Soovi korral
saab vajalike palgaandmete kokkuvõtte ja kindlustusmaksete maksetõendid töövõtupakkumise lisana välja
trükkida. Veebiteenuses kuvatakse ka kliendihüvitised,
mis arvutatakse kevadel ning mida on arvestatud kohe
järgmistes pensionikindlustuse maksetes. Veebiteenuses
saab muuta ka oma kontaktandmeid.
Võite kasutada ka elektroonilist arvet. Siis ei pea
maksekorraldusele enam konto- ja viitenumbreid kirjutama, arveid on lihtne arhiveerida ning ühtlasi säästate
keskkonda.
Veebiteenuse kasutamiseks vajate tunnust ja salasõna. Selleks võtke ühendust meie klienditeenindusega
telefonil 010 195 083. E-arvete kasutamiseks tuleb
sõlmida vastav kokkulepe kas oma panga või muu e-arve
teenust pakkuva operaatoriga.
Täiendavat teavet tööpensionikindlustuse kohta leiate
meie veebilehelt ilmarinen.fi.

KUI OLETE AJUTINE TÖÖANDJA
Vahel vajate töötajat oma ettevõttesse, kodumajapidamisse, aia- või metsatööle ainult ajutiselt. Olete ajutine
tööandja, kui maksate igakuiselt palka vähemalt 60,57
eurot ja poole aasta jooksul alla 8 676 euro ning teil ei ole
ühtegi töötajat pidevalt palgal.
Sellisel juhul ei ole vaja tööpensionikindlustust
sõlmida. Piisab sellest, et arvestate palgad veebilehe
PikaPalkka®- teenuses või näiteks palkka.fi või SuoraTyö.
fi veebiteenuste kaudu. Nendest veebiteenustest deklareeritakse palgad otse tuluregistrisse ja tööpensionikindlustuse makse moodustatakse teenuses. Kui arvestate
palgad ise, ärge unustage deklareerida palgad tähtajaks
ka tuluregistris.

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

PALGAANDMED TULEB KANDA
TULUREGISTRISSE
Tuluregister on tsentraalne register, kuhu kantakse kõikide
saadud tulude ja mitterahaliste hüvede andmed. Tuluregistris deklareeritakse ka palkade muutused, kui need
puudutavad 2019. aastal väljamakstud palkade andmeid.
Kui muudatus puudutab 2018. aasta palgaandmeid,
teavitage muudatusest pensionikindlustusfirmat.
Tuluregister võeti kasutusele 01.01.2019. Teile kui tööandjale tähendab see peale igat palgapäeva töötajatele
makstud palkade deklareerimist tuluregistris ning palkade
eest Ilmarinenile tööpensionikindlustuse maksete üle
kandmist. Lisateavet tuluregistri kohta leiab veebilehelt
aadressil www.tulorekisteri.fi.

KINDLUSTUS INTERNETIST, KLIENDITEENINDUSNUMBRILT VÕI MEIE KOOSTÖÖPARTNERITELT
Tööpensionikindlustuse lepingu saate sõlmida lihtsalt meie veebilehel aadressil ilmarinen.fi või helistades meie kindlustusteenuste müügitelefonile 010 195 083. Kindlustuslepingu võite sõlmida ka meie partnerite kaudu. Ilmarinenil on
kogu Soomet kattev partneribüroode võrgustik. Kõige värskemad andmed meie koostööpartnerite kohta leiate meie
veebilehelt aadressil ilmarinen.fi.
Toimige samamoodi ka siis, kui soovite oma praeguse pensionikindlustuse Ilmarinenisse üle tuua. Kindlustusandjat saab
vahetada tingimusel, et mujal sõlmitud kindlustusleping on kehtinud vähemalt aasta. Piisab sellest, et täidate veebis
ületoomise vormi või võtate ühendust meie või mõne meie koostööpartneriga – ülejäänu eest hoolitseme juba ise. Tere
tulemast!
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