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VAKUUTUSMAKSUT 2020 2019

TyEL-maksu, sopimustyönantaja 25,30 % 25,20 %

Tilapäisen työnantajan TYEL - maksu 25,30 % 25,20 %

Työntekijän eläkemaksu

17 - 52 - vuotiaat 7,15 % 6,75 %

53 - 62 - vuotiaat 8,65 % 8,25 %

63 - 67 - vuotiaat 7,15 % 6,75 %

TyEL-ansioraja / kuukaudessa 60,57 € 59,36 €

Yrittäjän YEL-maksu

18 - 52 vuotiaat 24,10 % 24,10 %

53 - 62 vuotiaat 25,60 % 25,60 %

63 - 67 vuotiaat 24,10 % 24,10 %

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu: 0,45 % 0,50 %

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu: 1,25 % 1,50 %

Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu: 0,65 % 0,78 %

Ryhmähenkivakuutusmaksu: 0,06 % 0,07 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu  (16-68 vuotiaat) 1,34 % 0,77 %

KILOMETRIKORVAUS

Oman auton käytöstä 0,43 €/km.     Käyttöetuauton käytöstä 0,10 €/km 

SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT 

on päiväraha 43,00 €/pv.

Jos matka kestää yli 6 tuntia Suomessa tai jos viimeinen matkavuorokausi ylittyy vähintään 2 tunnilla

on päiväraha 20,00 €/pv.

ATERIAKORVAUS

Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,70 €. Ateriakorvauksen edellytys on, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa

ja että palkansaajalla ei ole mahdollisuutta aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. 

KUSTANNUSTEN KORVAUKSET VUONNA 2020

PÄIVÄRAHAT

Päivärahan edellytys on, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan

varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta.

Jos matka kestää yli 10 tuntia Suomessa tai jos viimeinen matkavuorokausi ylittyy vähintään 6 tunnilla
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Etu kattaa puhelut, teksti- ja multimediaviestit.

kustannusten arvonlisäveron määrä.

Enintään 10,70 euron nimellisarvoisen, muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen muodossa

tai muuta vastaavaa maksutapaa käyttäen järjestetyn edun arvo on 75 % ruokailulipukkeen nimellisarvosta, 

kuitenkin vähintään 6,80 €. Nimellisarvoltaan yli 10,70 euron ruokailulipuke arvostetaan nimellisarvoonsa.

PUHELINETU

Puhelinetu työnantajan työntekijän kotiin kustantamasta puhelimesta tai matkapuhelimesta on 20,00 €/kk. 

Lisävarusteet, joiden arvo ylittää 850 € lisätään uushankintahintaan (ei talvipyörät ja autopuhelin).

Jos luontoisetuautolla ajetaan yli 30.000 km työajoja kalenterivuodessa, edun arvo on 80% perusarvosta.

RAVINTOETU

Ravintoedun arvo on 6,80 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien

kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,80 € ja enintään 10,70 €. 

Jos tämä määrä alittaa 6,80 € tai ylittää 10,70 €, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden

Vapaa autoetu/kk: 1,2 % auton uushankintahinnasta + 285 € tai 0,19 €/km.

Auton käyttöetu/kk: 1,2 % auton uushankintahinnasta + 120 € tai 0,08 €/km.

c) Ikäryhmä C, (ennen vuotta 2015 käyttöönotetut autot) 

Vapaa autoetu/kk: 0,9 % auton uushankintahinnasta + 300 eurolla tai 0,20 €/km.

Auton käyttöetu/kk: 0,9 % auton uushankintahinnasta + 135 eurolla tai 0,09 €/km.

Kaikissa ikäryhmissä ohjevähittäismyyntihinnasta vähennetään 3.400 € (pyöristys alempaan 10 euroon).

Vapaa autoetu: Työnantaja maksaa kaikki autosta aiheutuneet kustannukset.

                                     Auton käyttöetu: Työntekijä maksaa auton kaikki polttoainekustannukset.

a) Ikäryhmä A (vuosina 2018 - 2020 käyttöönotetut autot) 

Vapaa autoetu/kk: 1,4 % auton uushankintahinnasta + 270 € tai 0,18 €/km.

Auton käyttöetu/kk: 1,4 % auton uushankintahinnasta + 105 € tai 0,07 €/km.

b) Ikäryhmä B (vuosina 2015 – 2017 käyttöönotetut autot) 

LUONTOISEDUT 2020

AUTOETU


