Joustoa YEL-maksuihin
Yrittäjänä voit joustaa YEL-maksuissasi taloudellisen tilanteesi mukaan.
Hyvinä aikoina voit parantaa eläketurvaa maksamalla lisämaksua.
Voit myös tilapäisesti pienentää maksuja.
Voit maksaa lisämaksua 10–100 prosenttia tai pienentää
vakuutusmaksuja 10–20 prosenttia. Maksaessasi lisämaksua
tai pienentäessäsi maksuja koko vuoden vakuutusmaksujen
yhteismäärä ei voi kuitenkaan ylittää YEL-työtulon ylärajan
mukaan laskettua maksua tai alittaa YEL-työtulon alarajan
mukaan laskettua maksua.
Voit pienentää maksuja seitsemän peräkkäisen kalenterivuoden aikana enintään kolmena vuonna. Lisämaksua puolestaan voit maksaa vaikka joka vuosi.
Lisämaksun voit vähentää verotuksessa kuten muutkin
YEL-maksut.
Jousto koskee aina yhtä kalenterivuotta kerrallaan ja saman
kalenterivuoden aikana voit joustaa vain kerran.

Jousto vaikuttaa eläkkeeseen
YEL-maksut määräytyvät vahvistetun työtulosi perusteella,
joten jouston käyttäminen vaikuttaa joustovuoden kokonaistyötulosi suuruuteen. Maksuja pienentämällä kokonaistyötulosi pienenee ja vastaavasti lisämaksua maksamalla kokonaistyötulo nousee. Kokonaistyötulon perusteella lasketaan sinä
vuonna karttuneen eläkkeen määrä.

Jos työkyvyttömyyseläke on ajankohtainen, kannattaa huomioida, että eläketapahtumaa edeltävänä vuonna maksettua
lisämaksua eikä vakuutusmaksun pienennystä kuitenkaan
pääsääntöisesti oteta huomioon laskettaessa työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan ansiota.

Miten voit joustaa?
Lähetä meille kirjallinen ilmoitus, kun haluat käyttää joustooikeutta. Voit esimerkiksi lähettää sähköpostia osoitteeseen
yel@varma.fi tai tehdä sähköisen muutosilmoituksen asiointipalvelussa osoitteessa www.varma.fi. Tee ilmoitus hyvissä
ajoin, sillä joustohakemus pitää käsitellä ja lisämaksu maksaa
joustovuoden aikana. Kerro ilmoituksella jouston suunta ja
määrä joko prosentteina tai euroina.
Voit joustaa YEL-maksuissa, kun
• vakuutuksesi on voimassa koko joustovuoden
• vakuutuksesi on voimassa koko kalenterivuoden
samassa työeläkeyhtiössä
• sinulla ei ole erääntyneitä, maksamattomia YEL-maksuja
• et saa aloittavan yrittäjän maksualennusta
• et saa vielä työeläkettä Suomesta (koskee myös osaaikaeläkettä ja osittaista vanhuuseläkettä).

Jos jouston käyttö on mahdollista, se otetaan huomioon
vakuutusmaksuissa. Lisämaksusta lähetämme erillisen
laskun, joka tulee maksaa joustovuoden aikana. Maksujen
pienentäminen vähentää joustovuoden YEL-maksuja.
Jousto peruuntuu, jos myöhemmin käy ilmi, että yrittäjällä
ei olisikaan ollut oikeutta joustaa vakuutukseen tehtävien
muutosten vuoksi. Jousto peruuntuu esimerkiksi, jos vahvistettua työtuloa muutetaan tai vakuutus päätetään kesken
joustovuotta.
Jouston peruuntuessa vakuutusmaksut lasketaan uudelleen
vahvistetun työtulon mukaan.

Jousto ei korvaa tavallista työtulon
muutosta
YEL-työtulon tulee vastata yrittäjän työpanosta ja toimintaolosuhteita. Jos yrittäjätoiminnassa tapahtuu olennaisia
muutoksia, jotka vaikuttavat yrittäjän työtuloon, kannattaa
yrittäjän jouston sijaan hakea työtulon muutosta.
Yrittäjän muun sosiaaliturvan kannalta on tärkeää pitää
vahvistettu työtulo jatkuvasti oikealla tasolla, sillä jousto
vaikuttaa ainoastaan eläkkeeseen, mutta ei esimerkiksi
sairausvakuutuslain mukaisten päivärahojen tasoon eikä
työttömyysturvaan.

Tarvitsetko lisätietoja?
Tietoa YEL-vakuuttamisesta saat
• verkkopalvelustamme osoitteessa www.varma.fi
• sähköpostitse yel@varma.fi
tai puhelimitse 010 192 100
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Verkkopalvelustamme osoitteessa www.varma.fi
löydät paljon tietoa eläkevakuuttamisesta. Kirjautumalla asiointipalveluun hoidat vakuutusasiasi
helposti ja nopeasti. Palvelun käyttö on maksutonta.
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